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สรุปข้อมูลกองทุนรวม 

ชื่อโครงการการจัดการ กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ 

ชื่อโครงการการจัดการ (อังกฤษ) KWI US Bank Equity FIF 

ชื่อย่อ KWI USBANK 

อายุโครงการ ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ 

วันท่ีได้รับอนุมัติให้จัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 17 พฤษภาคม 2561 

วันท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 12 มิถุนายน 2561 

 

ประเภท และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ประเภทโครงการ กองทุนรวมหน่วยลงทนุที่ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทกองทนุรวม

หมวดอุตสาหกรรมธุรกิจธนาคาร (Banking Sector) โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป�น 2 ชนิด ได้แก่ 

 ชนิดสะสมมูลค่า (ช่ือย่อ : KWI USBANK-A) 

 ชนิดจ่ายเงินป�นผล (ช่ือย่อ : KWI USBANK-D) [ยังไม่เป�ดเสนอขาย] 

ท้ังน้ี ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนนิติบุคคล/สถาบัน สามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเง่ือนไขท่ี

กองทุนกำหนด 

นโยบายการลงทุน (1) กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบป�บัญชีไมน้่อย

กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน คือ กองทุน Manulife Advanced Fund SPC - U.S. 

Bank Equity Segregated Portfolio (the “U.S. Bank Equity Fund”) (Class AA USD) (กองทุนหลัก) โดย

กองทุนหลักจัดตั้งที่หมู่เกาะเคย์แมน ภายใต้การกำกับดูแลของ Cayman Islands Monetary Authority ซึ่ง

เป�นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commission (“IOSCO”) และมีการ

เสนอขายหน่วยลงทุนที่ประเทศฮ่องกง ภายใต้การบริหารจัดการของ Manulife Investment Management 

(Hong Kong) ซึ ่งอยู ่ภายใต้การกำกับดูแลของ Hong Kong Securities and Futures Commission (the 

“SFC”) ซึ่งเป�นสมาชิกสามัญของ IOSCO และอยู่ภายใต้การกำกับดูแล การออก การเสนอขายและการจัดการ

สำหรับกองทุนเพื่อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศฮ่องกง ทั้งนี้ กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุน 

และ/หรือตราสารทางการเงินที่อ้างอิงกับตราสารทุน ที่ออกโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคาร และ/หรือ

สถาบันการเงินท่ีจัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาเป�นหลัก 

(2) บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปท่ีประเทศฮ่องกงในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เป�น

สกุลเงินหลัก โดยกองทุนหลักจะนำเงินไปลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) หรือในสกุลเงินอ่ืนใด (ถ้ามี) 

ซึ่งโดยปกติกองทุนหลักจะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX 

hedging) จึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากการที่กองทุนไทยนำเงินบาทไปลงทุนในหน่วย

ลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ของกองทุนหลัก และกองทุนหลักนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเป�นสกุล

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ และ/หรือสกุลเงินอื่น ๆ  ที่กองทุนเข้าลงทุน นอกจากนี้ กองทุนหลักจะไม่ลงทุนในสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management: 

EPM) และจะไม่ลงทุนในเงินฝากที่มีอนุพันธ์ทางการเงินแฝง (structured deposits) หรือหุ้นกู ้อนุพันธ์ 

(structured products) 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกลงทุนใน Share Class ประเภทอ่ืน ๆ และ/หรือสกุลเงิน

อื่นใด หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคตตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการดำรง

วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการกองทุนให้เป�นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือชี้ชวนนี้ ซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างมี
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นัยสำคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมี

นัยสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนทราบโดยเร็วผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอ่ืนตามความเหมาะสม 

(3) สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือจากการลงทุนในกองทุนหลัก กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้     

เอฟไอเอฟ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ทั้งในและต่างประเทศ โดยการลงทุนในตราสารหรือหลักทรัพย์ใน

ต่างประเทศ ตราสารหรือหลักทรัพย์ดังกล่าวจะเสนอขายหรือเป�นการทำสัญญาในประเทศท่ีมีหน่วยงานกำกับ

ดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเป�นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities 

Commissions (IOSCO) หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป�นสมาชิกของ World 

Federation of Exchanges (WFE)   

ท้ังนี้ กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ อาจลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากที่มี

อันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ

ความน่าเชื่อถือ (unrated securities) และ/หรือหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

(unlisted securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน แต่จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

(4) กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า (Derivatives) เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) ใน

บางขณะได้ โดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เช่น การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) และ/

หรือการทำสัญญาสวอป และ/หรือ สัญญาออปชั่น และ/หรือ สัญญาฟอร์เวิร์ด เป�นต้น เพื่อวัตถุประสงค์ใน

การสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงข้ึน  

นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความ

เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) โดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตาม

ความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำ

ให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึนได้ 

(5) เนื่องจากกองทุน Manulife Advanced Fund SPC – U.S. Bank Equity Segregated Portfolio มีการ

กำหนดสัดส่วนสูงสุดในการกู้ยืม และสามารถทำธุรกรรม Short Sell ซึ่งไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การ

ลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังน้ัน บริษัทจัดการจะทำการติดตามตรวจสอบสัดส่วนการกู้ยมื

และการทำธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นของกองทุนหลัก และเมื่อพบว่ากองทุน Manulife Advanced Fund 

SPC – U.S. Bank Equity Segregated Portfolio มีสัดส่วนและการทำธุรกรรมดังกล่าวในอัตราส่วนท่ี

มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปน้ี 

เพ่ือให้เป�นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

(5.1)   บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป�นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม 

โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และ

ตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป�นผลดี

ต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป�นประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอ

สงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที่มีคุณสมบัติตามที่ สำนักงาน 

ก.ล.ต.ประกาศกำหนด หรือมีแนวทางให้ดำเนินการได้ ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดย

ไม่ชักช้า และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป 

(5.2)   หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศ

กองทุนใหม่ เพื่อเป�น กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิก

กองทุน โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตาม
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จำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนท่ีถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด 

(6) ในภาวะปกติ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบป�บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า

ทรัพย์สินของกองทุน อย่างไรก็ดี การดำรงอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามท่ีระบุไว้ข้างต้น จะไม่นำมา

บังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุนซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป�น

กองทุน ดังนั้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป�นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้

ข้างต้นได้  

(7) ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิเช่น เมื่อผลตอบแทนของ

กองทุนหลักต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่น ๆ ท่ีมีนโยบายในการบริหารจัดการใกล้เคียง

กันติดต่อกันเป�นระยะเวลานาน หรือต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนรวมต่างประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมีนโยบายในการ

บริหารจัดการใกล้เคียงกันอย่างเห็นได้ชัดและ/หรือเมื่อพบว่าการบริหารจัดการของกองทุนหลัก ไม่เป�นไป

ตามที่ระบุไว้หรือที่สัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือเมื ่อกองทุนหลักดังกล่าวกระทำความผิดร้ายแรงโดย

หน่วยงานกำกับดูแลในประเทศนั้น ๆ ให้ความเห็นว่าได้กระทำความผิดดังกล่าวจริง และ/หรือเมื ่อเกิด

เหตุการณ์หรือสามารถคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนใน

กองทุนหลัก เป�นภาระต่อผู้ลงทุนเกินความจำเป�น และ/หรือกองทุนหลักป�ดหรือยกเลิก ไม่ว่าด้วยใจสมัครหรือ

ด้วยเหตุตามกฎหมายก็ตาม เป�นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที ่จะนำเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนใน

กองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกับนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งอาจเป�น

กองทุนต่างประเทศที่บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนกลุ่มอื่น ๆ ที่มิใช่ผู้จัดการกองทุนหลักในป�จจบัุนก็ได้ 

และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียวหรือทยอยโอนย้าย

เงินทุนซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 

กองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  

(8) ในกรณีที ่กองทุนมีการลงทุนไม่เป�นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดและบริษัทจัดการยังไม่สามารถ

ดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป�นไปตามหลักเกณฑ์ได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการนำเงิน

ลงทุนของกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก 

โดยอาจนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอ่ืนใดท่ีมีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันหรือ

ลงทุนด้วยวิธีอื ่นใดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ ่งการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์/ 

นโยบายการลงทุนของกองทุน รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป�นสำคัญ โดยถือว่าได้รับ

ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

(9) กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) และ/หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขาย

คืน (reverse repo) ได้โดยเป�นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกำหนด 

(10) กองทุนหลักมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่

ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของ NAV ของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะทยอยรับคำสั่งไถ่ถอนหน่วย

ลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เพื่อไม่ให้มีการไถ่ถอนเกินกว่าร้อยละ 10 ดังกล่าว โดยคำสั่งไถ่ถอนที่เกินกว่า 

ร้อยละ 10 กองทุนหลักจะทำรายการให้ในวันทำการถัดไป  

(11) ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หาก

กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตาม

หลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

(11.1)   มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก 
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(11.2)   ยอดรวมของมูลค่าทรัพยส์ินสทุธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิด

เป�นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักน้ัน 

เง่ือนไข : ในกรณีท่ีกองทุนอ่ืนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปน้ี 

(1)   แจ้งเหตุที่กองทุนอื่นมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของ  

ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทำการ

นับแต่วันท่ีปรากฏเหตุ 

(2)   ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีปรากฏเหตุ 

(3)   รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันท่ีดำเนินการ

แล้วเสร็จ 

(4)   เป�ดเผยข้อมูลเก่ียวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตามข้อ (1) ต่อผู้ท่ีสนใจจะลงทุนเพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจจะลงทุน

รับรู้และเข้าใจเก่ียวกับสถานะของกองทุนรวม ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะดำเนินการให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องเป�ดเผย

ข้อมูลเก่ียวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย  

ท้ังน้ี ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(12) ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป�นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท

จัดการจะดำเนินการแก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป�นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับ

แต่วันท่ีสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป�นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจาก

ผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว 

ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วง

ระยะเวลาดังน้ีรวมด้วย ท้ังน้ี โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป�นสำคัญ 

(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันท่ีจดทะเบียนเป�นกองทุนรวม 

(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม 

(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน 

ท้ังน้ี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ 

 

การแบ่งชนิดหน่วย สิทธิประโยชน์ ความเส่ียงแยกตามชนิดหน่วย 

 กองทุนน้ีเป�นกองทุนเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไป โดยกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป�น 2 ชนิด ได้แก่ 

ชนิดหน่วยลงทุน ชื่อย่อ คำอธิบายเพ่ิมเติม 

ชนิดสะสมมลูค่า KWI USBANK-A เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล/สถาบัน 

โดยเป�ดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital 

Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

ชนิดจ่ายเงินป�นผล KWI USBANK-D เหมาะสำหรับผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล/สถาบัน เป�ดโอกาส

ให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินป�นผล [ยังไม่เป�ดเสนอขาย] 

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนนิติบุคคล/สถาบัน สามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด โดยบริษัท

จัดการอาจเป�ดเสนอขายหน่วยลงทุนบางชนิดไม่พร้อมกัน ท้ังน้ี บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือเป�ดเสนอ

ขายหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่ได้เป�ดให้บริการ หรือเพิ่มเติมหน่วยลงทุนชนิดอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคำนึงถึง

ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป�นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยจะ

ประกาศ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
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ลักษณะท่ีสำคัญของกองทุน 

 กองทุนนี้เป�นกองทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Manulife Advanced 
Fund SPC - U.S. Bank Equity Segregated Portfolio (the “U.S. Bank Equity Fund”) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป�นกองทุนที่บริหารจัดการ
โดย Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited 

ข้อมูลท่ีสำคัญของกองทุนหลกั :  

ชื่อ : Manulife Advanced Fund SPC - U.S. Bank Equity Segregated Portfolio (the 
“U.S. Bank Equity Fund”) (Share Class AA USD) 

ประเภท : กองทุนเป�ดตราสารทุน 

ประเทศท่ีจัดต้ัง : หมู่เกาะเคย์แมน 

ประเทศท่ีออกและเสนอขาย : ฮ่องกง 

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน : กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างเงินลงทุนให้เติบโตในระยะปานกลางถึงระยะยาวผ่านการ
ลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารทางการเงินท่ีอ้างอิงกับตราสารทุน ท่ีออกโดยบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารส่วนภูมิภาค ธนาคาร
พาณิชย์ ธนาคารเพื่อการอุตสาหกรรม สถาบันเพื่อการออมเงินและการกู้ยืม และบริษัทท่ี
ประกอบธุรกิจโดยเป�นเจ้าของ และ/หรือถือหุ้นหรือมีรายได้จากการถือหุ้นในธนาคารของ
สหรัฐอเมริกา (bank holding companies) เป�นต้น ที่จัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเป�นหลัก ทั ้งนี ้ ตราสารท่ีกองทุนลงทุนรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นสามัญ       
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงและกองทุนรวมอีทีเอฟ   

นโยบายการลงทุนของกองทุน ได้แก่  

(1) จะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 และไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิใน  

      (ก) ตราสารทุนของธนาคารสหรัฐอเมริกา เช่น หุ้นสามัญ  หุ้นบุริมสิทธิ และหุ้นบุริมสิทธิ
แปลงสภาพท่ีซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และ  

      (ข) การลงทุนที่อ้างอิงกับตราสารทุนของธนาคารสหรัฐอเมริกา เช่น ใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงท่ีเป�น American Depositary Receipts 
(ADRs) European depositary receipts (EDRs) Global depositary receipts 
(GDRs) และกองทุนรวมอีทีเอฟ  

(2) อาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารทุนของบริษัทท่ีให้บรกิาร
ทางการเงินในสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืน ๆ และ/หรือเงินสดตราสารระยะสั้นและตรา
สารการเงินในตลาดเงิน เช่น เงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก ตราสารที่ขายแบบมีส่วนลด 
(discount notes) ตั๋วเงินคลัง หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจหรือตราสารท่ีมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และ/
หรือตราสารท่ีเกิดจากการแปลงสินทรพัย์เป�นหลกัทรัพย์ (เช่น ตราสารพาณิชย์ท่ีมีสินทรัพย์
ค้ำประกัน)  

(3) อาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารทุนของบริษัทที่อยู่นอก
กลุ ่มธุรกิจที ่ให้บริการทางการเงิน ทั ้งนี ้ ด้วยลักษณะตลาดตราสารทุนของธนาคาร
สหรัฐอเมริกาในสภาวะตลาดปกติจะมีการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีขนาดกลาง
และเล็กอยู่ในสัดส่วนระหว่างร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

ในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนอย่างมากหรืออยู่ในภาวะตลาดที่ไม่เอื ้ออำนวยอย่าง
รุนแรง ผู้จัดการกองทุนอาจถือครองเงินลงทุนของกองทุนในสัดส่วนอย่างมีนัยสำคัญ (ได้ถึง
ร้อยละ 100) ในเงินสดหรือตราสารที่เทียบเท่าเงินสดหรือลงทุนในตราสารตลาดเงินระยะ
สั้น เพ่ือรักษามูลค่าของทรัพย์สินในพอร์ตการลงทุนของกองทุน  
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กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (ไม่ว่าจะเป�นเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ป้องกันความเสี่ยงหรือมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันความเสี่ยงก็ตาม) เงินฝากที่มอีนุพันธ์
ทางการเงินแฝง (structured deposits) หรือหุ้นกู้อนุพันธ์ (structured products) 

ป�จจุบัน ผู้จัดการกองทุนไม่มีนโยบายที่จะเข้าทำธุรกรรม short selling  การทำธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) การกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื้อคืน (repurchase agreement) หรือการทําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 
(reverse repurchase agreement) ให้แก่กองทุน ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ดังกล่าว (เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก the Securities and Futures Commission 
(“SFC”)  จะต้องได้รับอนุมัติจาก SFC และแจ้งให้ผู้ลงทุนที่ได้รับผลกระทบทราบล่วงหน้า
อย่างน้อยหน่ึงเดือน รวมท้ังจะต้องทำการปรับปรุงหนังสือช้ีชวนต่อไป 

กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีออกหรือรับประกันโดยประเทศใดประเทศหน่ึงท่ีมีการจดั
อันดับความน่าเช่ือถือต่ำกว่าระดับท่ีสามารถลงทุนได้ ท้ังน้ี "ประเทศ" (single country) ใน
ท่ีน้ีจะรวมถึง ประเทศ รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานท้องถ่ิน หรืออุตสาหกรรมท่ี
เป�นของรัฐในประเทศน้ัน ๆ 

สกุลเงิน : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) 

อายุโครงการ : ไม่กำหนด 

นโยบายจ่ายเงินป�นผล : 2 ครั้งต่อป� โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ เงินป�นผลที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้รับอาจมาจากเงินต้น ดังนั้น อาจทำให้ราคาต่อหน่วยลงทุนลดลงหลังจากกองทุนมีการ
จ่ายเงินป�นผล 

วันและเวลาท่ีเสนอขายและรับซ้ือคืน 

หน่วยลงทุน :  

ทุกวันทำการ ภายในเวลา 16.00 น. ของประเทศฮ่องกง 

ผู้จัดการกองทุน : Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited 

Sub-Manager : Manulife Investment Management (US) LLC 

ท่ีปรึกษาและผู้จัดจำหน่ายท่ัวไป : Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited 

ผู้รับฝากทรัพย์สินและตัวแทนการชำระเงิน : Citibank Europe plc, (Luxembourg Branch) 

ผู้ปฏิบัติการด้านกองทุน : CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited 

ผู้ปฏิบัติการย่อยด้านกองทุน   

(Sub-Administrator) นายทะเบียนกองทุน 
และตัวแทนการโอนหลักทรัพย์ : 

Citibank Europe plc, (Luxembourg Branch) 

ผู้สอบบัญชีกองทุน : Ernst & Young Ltd. (Cayman Islands) 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก : 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก  

(Initial Sales Charge) : 

ป�จจุบันไม่เกิน 5% (สูงสุดไม่เกิน 6%)  

(กองทุนหลักจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุนให้กับกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ 
ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ) 

ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(Redemption Charge) : 

ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
(Switching Charge) : 

ไม่เกิน 1% ของ NAV ของหน่วยลงทุนท่ีมีการสับเปลี่ยน 



 

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ 7 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) : *  ป�จจุบันไม่เกิน 1.50%** (สูงสุดไม่เกิน 2.50%)  

ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) 
และตัวแทนการชำระเงิน/ ผู้ปฏิบัติการย่อยด้าน
กองทุน (Sub-Administrator) นายทะเบียนกองทุน 
และตัวแทนการโอนหลักทรัพย์ : 

0.50% ต่อป�ของ NAV ของกองทุนหลกั  

(ไม่รวมค่าธรรมเนียมการทำรายการ)  

ค่าธรรมเนียมผู้ปฏิบัติการด้านกองทุน  
(Administrator Fee) : 

เรียกเก็บรายป� 0.004% ของ NAV ของกองทุนหลัก  

(ข้ันต่ำรายป� 8,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ (Other Expenses) : เรียกเก็บจากกองทุนตามท่ีจ่ายจริง 

Ongoing Charges : *** 1.97% 
 

แหล่งข้อมลู : หนังสือช้ีชวนฯ ของกองทุนหลัก (Manulife Advanced Fund SPC) โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีเว็บไซต์ 
www.manulifefunds.com.hk.  
หมายเหตุ : 

* ค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนจะจ่ายให้แก่ General Adviser และ Distributor สำหรับการให้บริการ และผู ้จัดการกองทุนอาจข้ึน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้รับผลกระทบทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 

** ป�จจุบัน Manulife Investment Management (Hong Kong) (ผู้จัดการกองทุนหลัก) มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุน 

U.S. Bank Equity Fund (Share Class AA) (“กองทุนหลัก”) อยู่ท่ีอัตราร้อยละ 0.375 ต่อป� และกองทุนหลักจะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการ

จัดการให้แก่กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ในอัตราร้อยละ 1.125 ต่อป�ของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนหลักโดยเก็บเข้า

เป�นทรัพย์สินของกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมและการคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจ

ปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงรายละเอียด

โครงการให้สอดคล้องกับอัตราค่าธรรมเนยีมการจัดการ และการคืนค่าธรรมเนียม (rebate) ของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก 

ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะเป�ดเผยการปรับปรุงรายละเอียดโครงการดังกล่าวให้ผู้ลงทุนรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

*** ค่าใช้จ่ายรวม (Ongoing Charges) ในอัตราร้อยละ 1.97 คำนวณจากรอบป�บัญชี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวท่ี

เกิดขึ้นจริงอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละป� บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับคา่ใช้จ่าย Ongoing Charges  

ที่เปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะเป�ดเผยการปรับปรุง

รายละเอียดโครงการดังกล่าวให้ผู้ลงทุนรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

ข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลกั :  
 

Bloomberg Ticker ISIN Code 

MUBEAAU:KY KYG5800M4690 

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน Manulife Advanced Fund SPC - U.S. Bank Equity Segregated Portfolio (Class AA - USD) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

+ Performance of the inception year is calculated from its launch date to the inception year end. 

http://www.manulifefunds.com.hk/
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ข้อมูลการลงทุนของกองทุน Manulife Advanced Fund SPC - U.S. Bank Equity Segregated Portfolio (Class AA - USD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
~ Due to rounding, the total may not be equal to 100%. A negative percentage, if any, represents a short position in the portfolio for hedging/cash flow management 
purposes. Please refer to offering document of the Fund for details. 

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

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

“ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป�นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมี
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้” 

 

 ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน 

o ชนิดสะสมมูลค่า  (KWI USBANK-A)  

ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นมากกว่าราคาที่ผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุน และผู้ลงทุนขายคืน

หน่วยลงทุนน้ัน ผู้ลงทุนจะได้รับ “กำไรจากเงินลงทุนในหน่วยลงทุน (capital gain)” 

o ชนิดจ่ายเงินป�นผล (KWI USBANK-D) 

ผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล/สถาบัน มีโอกาสท่ีจะรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินป�นผลไม่เกินป�ละ 12 ครั้ง 

 ลักษณะเหมาะสมท่ีเป�นทางเลือกสำหรับเงินลงทุน 

กองทุนรวมนี้เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และสามารถรับความเสี่ยง

จากการลงทุนในต่างประเทศได้ โดยเหมาะกับผู ้ลงทุนที ่ต้องการกระจายการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหมวด

อุตสาหกรรมธุรกิจธนาคาร (banking sector) ในสหรัฐอเมริกาเป�นหลัก 

 จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด 

1,500 ล้านบาท  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการภายหลังจดทะเบียนทรัพย์สินเป�นกองทุนรวม และ/หรือวงเงิน

ลงทุนในต่างประเทศได้ โดยจะเป�นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอำนาจ

ตามกฎหมาย 

 รอบระยะเวลาบัญชี 

วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชี  :  ทุกวันท่ี 31 เดือนพฤษภาคม 

 

http://www.manulifeglobalfund.com/Fund-Information
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 ป�จจัยท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

1.  การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจธนาคาร (Banking Sector) 

2. ความผันผวนของราคาตลาดท่ีได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม จนส่งผลกระทบในภาพรวมต่อราคา

หลักทรัพย์ในแต่ละบริษัท 

3. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

 

การเล่ือนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

 บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป�ดไว้แล้วได้ 

เฉพาะในกรณีท่ีกำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปน้ี 

(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป�นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของ

ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

(ก)  มีเหตุจำเป�นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเป�ดได้อย่างสมเหตุสมผล 

(ข)  มีเหตุท่ีทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือ

การควบคุมของบริษัทจัดการ 

(2)   ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

เป�ดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ข้ึนไป และคิดเป�นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาท่ีถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์

ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 

โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น กองทุนจะต้องปฏิบัติให้เป�นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

 

การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังท่ีรับไว้แล้ว 

 บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันทำการ 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน โดยบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป�นต้อง

ระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเน่ืองจากเหตุจำเป�นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดังน้ี 

(1) ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล  

(2) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป�นธรรม และเหมาะสม  

(3) มีเหตุจำเป�นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 

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

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน

ประเภทสถาบัน 

ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 

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

ผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังน้ี 

(1) บริษัทจัดการอาจพิจารณาปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวจะมีผลให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุน

มากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือกรณีที่คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใดมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุน

รวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
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(2) บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์แก่ 1) พลเมืองหรือผู้มีสัญชาติอเมริกันหรือ  

ผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ท่ี

มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ท่ีออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้าง

หุ้นส่วน เป�นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว  3) หน่วยงานของรัฐบาล

สหรัฐอเมริกาท้ังในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคำสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ 

หรือชำระ/รับชำระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนท่ีใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์

หรือทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว  5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคล

ดังกล่าวตามข้อ 1) – 4)  

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม

สำหรับผู้ลงทุนท่ีมีลักษณะดังท่ีกล่าวมาข้างต้น  

 การหยุดขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจำเป�นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพ่ือ
รักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสัง่ซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเป�ดได้เป�นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่
จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้ 

 

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 

1. ความเสี่ยงจากการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจธนาคาร (Banking Sector Risk) :  

ความเสี่ยงที่เกิดจากการกระจุกตัวจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจธนาคาร จึงอาจมีความผันผวนมากกว่ากองทุนที่มกีาร
กระจายการลงทุนในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ท้ังน้ี เน่ืองจากกองทุนเน้นลงทุนในกลุ่มธุรกิจธนาคารท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกาเป�นหลัก จึงอาจ
มีผลกระทบทางเศรษฐกิจ การเมือง นโยบาย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สภาพคล่อง ภาษี กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
กับธนาคารของสหรัฐฯ เช่น การเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐ การเพ่ิมข้ึนของหน้ีสูญ ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์เป�น
เงินสด เป�นต้น ซึ่งป�จจัยต่าง ๆ เหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบโดยรวมต่อมูลค่าของตราสารทุนท่ีกองทุนลงทุนในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงก็ได้  

 

 

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

บริษัทจัดการจะดำเนินการติดตามสถานการณ์และวิเคราะห์ป�จจัยที่จะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมธุรกิจธนาคารอย่างสมํ่าเสมอและ
ต่อเน่ือง เพ่ือช่วยลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงจากการลงทุนในหมวดดังกล่าวเพียงหมวดเดียวได้ 

2. ความเสี่ยงท่ีเกิดจากภาวะโดยรวมของตลาด (Market Risk) :  

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าไปลงทุนอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งเป�นความเสี่ยงท่ีไม่สามารถควบคุมได้ 

 แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยง  

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของหลักทรัพย์ และภาวะของตลาด รวมถึงป�จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามสถานการณ์
การท่ีเปลี่ยนแปลงของตลาด ณ ขณะน้ันท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ราคาหลักทรัพย ์เพ่ือพิจารณาปรับลดสดัสว่น และกระจายการลงทุนใหอ้ยู่
ในระดับท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายการลงทุน 

3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอ่งของหลักทรัพย์หรือตราสาร (Liquidity Risk) :  

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถขายตราสารท่ีกองทุนลงทุนไว้ได้ เน่ืองจากมีสภาพคล่องต่ำ กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่ได้ใน
ช่วงเวลาน้ันหรือไม่ได้ราคาตามท่ีต้องการ 

 แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยง  

บริษัทจัดการจะพิจารณาถึงสภาพคล่องของหลักทรัพย์ โดยหลักทรัพย์ท่ีจะลงทุนจะต้องมีสภาพคล่องเพียงพอซึ่งอาจพิจารณาจากมูลค่า
การซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 

4. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange Rate Risk) :  

ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรือการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกับเงนิอีก
สกุลหนึ่ง เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในตราสารหรือหลักทรัพย์ที่เป�นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน 
ในต่างประเทศมีความไม่แน่นอนเน่ืองจากต้องแลกเปลี่ยนสกุลเงิน  

เนื่องจากกองทุนจะนำเงินลงทุนซึ่งเป�นเงินบาทไปลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จึงอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนระหว่างเงินดอลลาร์สหรัฐกับเงินบาทได้ กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ้นจากวันที่กองทุนเข้าลงทุนเมื่อเทียบกับสกุลเงิน
ต่างประเทศที่เข้าลงทุนนั้น (เช่น จาก 32 บาท ต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เป�น 30 บาท ต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ) จะทำให้มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อคำนวณเป�นสกุลเงินบาทน้อยลง ในทางตรงกันข้ามหากค่าเงินบาทมีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 31 บาท ต่อ 1 
เหรียญดอลลาร์สหรฐั เป�น 33 บาท ต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ) จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเมื่อคำนวณเป�นสกุลเงินบาทมากข้ึน 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยง  

กองทุนอาจพิจารณาใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุน เช่น การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีมีตัวแปรเป�นอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะใช้การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและการเงินมห
ภาคเพ่ือบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

5. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีกองทุนลงทุนไว้ (Credit Risk) :  

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากผู้ออกหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ประสบป�ญหาทางการเงินจนไม่สามารถชำระเงินต้นและ/หรือ
ดอกเบ้ียตามท่ีตกลงไว้ หรืออาจจะชำระไม่ได้ครบตามจำนวนท่ีได้ตกลงไว้ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยง   

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

6. ความเสี่ยงของประเทศท่ีลงทุน (Country and Political Risk) :  

ความเสี่ยงในการลงทุนท่ีข้ึนอยู่กับความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองของประเทศท่ีกองทุนนำเงินไปลงทุนหรือแสวงหาผลตอบแทน 
อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่น ๆ 
จนทําให้ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
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แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยง  

บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ป�จจัยต่าง ๆ รวมทั้งติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่กองทุนไปลงทุนอย่าง
สม่ำเสมอ หรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและยังสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักได้ตามความเหมาะสม 
ซึ่งจะเป�นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

7. ความเสี่ยงของการนำเงินออกจากประเทศท่ีลงทุน (Repatriation Risk) :  

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการของทางการในประเทศเมื่อเกิดภาวะ
วิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้าประเทศได้ หรือสาเหตุอ่ืนใดอันทำให้ไม่สามารถชำระหน้ีได้ตรงตามกำหนด 
หรืออาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลา  

 แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยง   

บริษัทจัดการจะติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ดา้นนโยบายทางการเงินและข้อกฎหมายของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างสม่ำเสมอ
เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในส่วนน้ี  

8. ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) ท่ีมตัีวแปรเป�นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน :  

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

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยง    

บริษัทจัดการอาจทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป�นอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) โดยบรษัิท
จัดการจะทำการวิเคราะห์และศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจและแนวโน้มอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ประมาณการอัตราแลกเปลี่ยนที่จะทำการ
ป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจมีความใกล้เคียงกับท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตมากท่ีสุด และเพ่ือลดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาท่ีได้ตกลง
ไว้ของคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) 
 

   เครื่องมือบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 

กองทุนมีเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยใช้กับชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้ 

ชนิดหน่วยลงทุน ชื่อย่อ 

ชนิดสะสมมลูค่า KWI USBANK-A 

ชนิดจ่ายเงินป�นผล KWI USBANK-D 

1. เคร่ืองมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป�นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

 ค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป�นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาท่ีกำหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ

เป�ดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และ/หรือระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกและ/

หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของ

บริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอ่ืนใดท่ีเหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด 

ข้อสงวนสิทธ ิ

1.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดท่ี

กำหนดในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มระดบัมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และ/หรือปรับเพิ่มระยะเวลา

การถือครองหน่วยลงทุนท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี และ/หรือเปลี่ยนแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ Liquidity 
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Fee ได้ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเป�ดเผยในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซตข์อง

บริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอ่ืนใดท่ีเหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด 

2.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเง่ือนไข และอัตรา Liquidity Fee ท่ีแตกต่างกันตาม

ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ 

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาไม่เรียกเก็บ Liquidity Fee ในวันทำการใดท่ีมีผู้ถือหน่วยลงทุนทำธุรกรรมการลงทุน

ที่เข้าหลักเกณฑ์ และ/หรือเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ หากพิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ

กองทุนรวม หรือความไม่เป�นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นตามที่มี

ระบุไว้ในโครงการแทน โดยข้ึนอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทาง

ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการน้ัน 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1.  บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Liquidity Fee ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือน้ี 

2.  บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท

จัดการกำหนด ซึ ่งพิจารณาจากป�จจัยต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้

ข้อเท็จจริงที่มีอยู ่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากป�จจัยที่เกี ่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถ

ดำเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

3.  ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) (ถ้ามี) หรือการ

เพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – 

ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได้ 

4.  ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม    

การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป 

และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้แก่กองทุนแต่อย่างใด 

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

ดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้กองทุนดำเนินการใช้ Liquidity Fee หรือเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืน

ตามท่ีมีระบุไว้ในโครงการ เพียงหน่ึงเครื่องมือหรือหลายเครื่องมือพร้อมกันแทนได้ เพ่ือให้มีผลลัพธ์สอดคล้องกับการใช้เครื่องมือ

บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง (underlying fund) ท่ีกองทุนเข้าไปลงทุนได้ โดยข้ึนอยู่กับดุลพินิจของบริษัท

จัดการและเป�นไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ ์

 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing/ Partial swing pricing 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1.  บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา Swing Factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2.  Swing Factor มีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ ่งบริษัทจัดการอาจ

พิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากป�จจัยท่ีเก่ียวข้องเท่าท่ี

สามารถทำได้เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 
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3.  Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการอาจ

พิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากป�จจัยท่ีเก่ียวข้องเท่าท่ี

สามารถทำได้เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

4.  ณ ขณะใดขณะหน่ึง บรษัิทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ ADLs แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความ

เสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได้ 

ข้อสงวนสิทธิ 

1.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา Swing Factor ท่ีเรียกเก็บจริง ซึ่งจะปรับเพ่ิมไม่เกินอัตราสูงสุดท่ีระบุไว้

ในโครงการ และ/หรือเปลี่ยนแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ได้ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 

2.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป�นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการท่ีมีการใช้

เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่อง

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลง

การดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น แม้

หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อ

หน่วยลงทุนท่ีชำระด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 

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

อนาคตขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการและความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์หรือในแต่ละช่วงเวลา โดยมีหลักการใน

การพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบ

อย่างมีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป�นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยง

สภาพคล่องอ่ืนตามท่ีมีระบุไว้ในโครงการแทน โดยข้ึนอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตาม

นโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน 

5.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที ่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการน้ัน 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือน้ี 

2.  ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาใช้ Partial Swing Pricing จะเป�นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดท่ีสัดส่วนของมูลค่าซื้อขาย

หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า Swing Threshold ที่บริษัท

จัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก

มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ท้ังน้ี รายละเอียดวิธีการคำนวณเป�นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

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

ดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้กองทุนดำเนินการใช้ Swing Pricing หรือเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืน

ตามที่มีระบุไว้ในโครงการ เพียงหนึ่งเครื่องมือหรือหลายเครื่องมือพร้อมกันแทนได้ เพื่อให้มีผลลัพธ์สอดคล้องกับการใช้เครื่องมือ

บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง (underlying fund) ที่กองทุนเข้าไปลงทุนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท

จัดการและเป�นไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ ์
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 ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1.  บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2.  บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

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

ลงทุน และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจอ่ืน 

ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงป�จจัยที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้

ข้อเท็จจริงที ่มีอยู ่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากป�จจัยที่เกี ่ยวข้องเท่าที ่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถ

ดำเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

3.  การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัท

จัดการจะคำนึงถึงป�จจัยท่ีเก่ียวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่

และ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากป�จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลา

และเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

4.  ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความ

เสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได้ 

ข้อสงวนสิทธ ิ

1.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ท่ีทำรายการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

เข้า (switch in) หรือขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) เพียงฝ��งใดฝ��งหนึ่งท่ี

เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บADLs ท่ี

แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที ่จะมีข้อกำหนดเพิ ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ่ทำรายการซื ้อหน่วยลงทุน 

(subscription) และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หรือขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนออก (switch out) ในปริมาณมากตามแนวทางท่ีบริษัทจัดการจะกำหนดได้ 

2.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดท่ีระบุไว้ในโครงการ

และ/หรือเปลี่ยนแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ ADLs โดยบริษัทจัดการจะเป�ดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล

กองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอ่ืนใดท่ีเหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด 

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป�นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการท่ีมีการใช้

เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ 

ท่ีได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อ

หน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนของวันทำการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนท่ีชำระด้วยเช็คท่ีเรียก

เก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมี

นัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป�นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืน หรือเพ่ือใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง

อื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบาย

และแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน 

5.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการน้ัน 
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การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือน้ี 

2.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป�นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดท่ีสัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุน

สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดย

ที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนออก (switch out) ท้ังน้ี รายละเอียดวิธีการคำนวณเป�นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

3.  บริษัทจัดการจะกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปน้ี 

(1)  มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 

(2)  มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่า มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับท่ีต่างกัน 

4.  ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ ADLs น้ี ADLs ท่ีเรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือน้ีมีวัตถุประสงค์

เพ่ือบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนกับผู้ถือหน่วยลงทุนท่ียังคงลงทุนในกองทุนต่อไป และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง

ผลตอบแทนให้แก่กองทุนแต่อย่างใด 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้

สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้กองทุนดำเนินการใช้ ADLs หรือเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนตามท่ีมีระบุไว้

ในโครงการ เพียงหนึ่งเครื่องมือหรือหลายเครื่องมือพร้อมกันแทนได้ เพื่อให้มีผลลัพธ์สอดคล้องกับการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยง

สภาพคล่องของกองทุนปลายทาง (underlying fund) ที่กองทุนเข้าไปลงทุนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ และเป�นไป

ตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 

 

2. การกำหนดเง่ือนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

 ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 50,000,000.00 บาท 

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป�นเวลา : 5 วันทำการ 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1.  บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 5 วันทำการ 

2.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ Notice Period ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหน่วย

ลงทุนที่จะขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเกินกว่าระดับปริมาณที่กำหนดไว้จะต้องแจ้งความประสงค์

ล่วงหน้าตามระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ก่อนวันท่ีต้องการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก โดยพิจารณาตามเง่ือนไขในกรณี

ใดกรณีหน่ึง ดังน้ี 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุน  

ในวันทำการก่อนหน้า 

มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 

และ/หรือ สับเปลี่ยนออก* 

ระยะเวลาท่ีผู้ลงทุนต้อง 

แจ้งล่วงหน้าก่อนวันทำรายการ 

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

2. ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทข้ึนไป 
มากกว่า 10% ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของ

กองทุนในวันทำการก่อนหน้า 
ไม่เกิน 5 วันทำการ 

หมายเหตุ: *มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือสับเปลี่ยนออก คำนวณจากยอดรวมมูลค่าขายคืนและ/หรือสับเปลี่ยน

ออกของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายผ่านทุกช่องทางในวันทำการใด ๆ 
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3.  บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได้ 

ข้อสงวนสิทธ ิ

1.  ในกรณีท่ีมีการใช้ Notice period และมีเหตุท่ีทำให้ต้องใช้เครื่องมืออ่ืนด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิบัติกับคำสั่งท่ี

ได้จาก Notice Period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำรายการด้วย ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตาม

นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ 

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

อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

2.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน 

Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ และ/หรือเปลี่ยนแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ Notice Period 

โดยบริษัทจัดการจะเป�ดเผยในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอ่ืนใดท่ี

เหมาะสมตามบริษัทจัดการกำหนด 

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมี

นัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป�นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืน หรือเพ่ือใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง

อื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบาย

และแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กับการใช้ Notice Period ในวันทำการน้ัน 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือน้ี 

2.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตามนโยบายและ

แนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งพิจารณาจากป�จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้

ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากป�จจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการ

ได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

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

พิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ 

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 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

1.  บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ข้ันตํ่า ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามรายละเอียด

วิธีการคำนวณท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

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

จัดการกำหนด 
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3.  ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption 

Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ

ของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก

ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

4.  บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata 

basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันท่ีใช้ Redemption Gate 

5.  บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption 

Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ข้ันตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานท่ีระบุไว้ในโครงการ 

6.  คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดบัก่อน-หลัง

ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

7.  บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท้ังน้ี เว้นแต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืน

หน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช้ 

8.  บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า 

9.  ในกรณีท่ีมีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate น้ี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง

อ่ืนได้ 

ข้อสงวนสทิธ ิ

1.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ตํ่า

กว่า Redemption Gate ข้ันตํ่าท่ีระบุในโครงการ ท้ังน้ี รายละเอียดวิธีการคำนวณเป�นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

2.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช้ 

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที ่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก

Redemption Gate ก่อนระยะเวลาท่ีกำหนด การใช้เครื่องมืออ่ืนแทน Redemption Gate เป�นต้น (ถ้ามี) ท้ังน้ี ในกรณีท่ีไม่

สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดท่ีค้าง

อยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า 

4.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาไม่ใช้ Redemption Gate ในวันทำการใด หากพิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบอย่าง

มีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม หรือความไม่เป�นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือเพื่อใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพ

คล่องอื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการแทน โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเป�นไปตาม

นโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน 

5.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการน้ัน 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ีมีการใช้เครื่องมือน้ี 

2.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไมป่กติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่

ปกติ โดยอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาป�จจัยเพียงอย่างใดอย่าง

หน่ึง หรือหลายป�จจัยร่วมกัน ดังต่อไปน้ี 

(1)  ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีความผันผวนผิดปกต ิ

(2)  สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ 

(3)  สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนรวมจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของ

กองทุนรวม 

(4)  เกิดการไถ่ถอนผิดปกต ิ
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(5)  เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ท่ีกำหนดไว้ 

(6)  ป�จจัยอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ เช่น ตลาดซื้อขายทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนของกองทุนเกิด

สถานการณ์ท่ีไม่ปกติ 

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณา

ดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้กองทุนดำเนินการใช้ Redemption Gate หรือเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง

อื่นตามที่มีระบุไว้ในโครงการ เพียงหนึ่งเครื่องมือหรือหลายเครื่องมือพร้อมกันแทนได้ เพื่อให้มีผลลัพธ์สอดคล้องกับการใช้เครื่องมือ

บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง (underlying fund) ที่กองทุนเข้าไปลงทุนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท

จัดการ และเป�นไปตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 

 การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension 

of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันทำการ 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริต

และสมเหตุสมผลว่า จำเป�นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตาม

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

 

คำเตือนและข้อแนะนำ 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป�นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของ

ข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวมหรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

 กองทุนรวมเป�นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังน้ัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพัน

ในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ   

ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ไม่ได้ข้ึนอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ 

จำกัด 

 ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  

เคดับบลิวไอ จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน       

เคดับบลิวไอ จำกัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน 

เพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหม้ีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป�นธรรมต่อผู้ถอืหนว่ย

ลงทุน ท้ังน้ี ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนดังกล่าวได้ท่ีบริษัทจัดการหรือสำนักงาน ก.ล.ต. 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ได้ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

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

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัท

จัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเป�ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจัดการจะสามารถกำกับ และดูแลการซื้อขาย

หลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือโดยผ่าน

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ www.kwiam.com และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ 

http://www.sec.or.th/
http://www.kwiam.com/
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 กองทุนน้ีเป�นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมท่ีมุ่งลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจธนาคาร (Banking Sector) เพียงหมวดเดียว 

จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ลงทุนควร

ศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวเพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 

 เนื่องจากกองทุนน้ีมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น กองทุนจึงมี

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ท่ี

กองทุนอาจลงทุน และมีความเสี่ยงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถ

นำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ลงทุน ควรศึกษาถึงป�จจัยต่างๆ ที่อาจมี

ผลกระทบอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน 

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX hedging) บางส่วน โดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจาก
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio 
Management) ในบางขณะได้โดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดและสภาวะทางเศรษฐกิจในขณะน้ัน 
รวมถึงป�จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวโน้มราคาหลักทรัพย์ ทิศทางอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน เป�นต้น ทั้งนี้ กองทุนจึงอาจมีความ
เสี่ยงมากกว่ากองทุนท่ัวไปซึ่งเหมาะกับผู้ลงทุนท่ีคาดหวังผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงสูงได้ 

 กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ เป�นกองทุนที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป�น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสม

มูลค่า และชนิดจ่ายเงินป�นผล ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนท้ัง 2 ชนิดก่อนการลงทุน 

 การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ทำให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน 

ทรัพย์สินท้ังหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน 

 มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้โดยบริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของ

กองทุนแต่ละชนิด 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท 
เอฟไอเอฟ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนน้ีเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการลงทุนได ้

 ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาท่ีกำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วย

ลงทุนได้ตามท่ีมีคำสั่งไว้ 

 ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวติควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) ได้ โดยผู้ลงทุนควรติดต่อบริษัทประกัน

ชีวิตท่ีเก่ียวข้อง และศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน 

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

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

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับ      

ผู้ลงทุนท่ีมีลักษณะดังท่ีกล่าวมาข้างต้น 
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สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 เง่ือนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ  

o กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ

จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่เป�นกรณกีองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมี  

ผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนท่ีถืออยู่ 

ผู้ถือหน่วยสามารถสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ี www.kwiam.com    

o ในกรณีที่กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุน

ต่างประเทศไม่เป�นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) และบริษัท

จัดการไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอ่ืนใดท่ีมีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันหรือลงทุนด้วยวิธี

อื่นใดให้เป�นไปตามนโยบายการลงทุนของกองทุนที่กำหนดไว้ได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อเป�นการชั่วคราว

จนกว่ากองทุนจะสามารถแก้ไขการลงทุนให้เป�นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด ซึ ่งการดำเนินการดังกล่าวจะคำนึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป�นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือ

หน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อดังกล่าวไว้แล้วเพ่ือให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเป�ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและ      

ผู้ลงทุนท่ัวไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน 

 วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน  

o ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องทำตามข้ันตอนการโอนหน่วยลงทุนและชำระค่าธรรมเนียมการโอนตามท่ีบริษัท

จัดการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด 

o บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุน

ท่ีมีลักษณะดังต่อไปน้ี  

(1)  พลเมืองหรือผู้มีสัญชาติอเมริกันหรือ ผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ

ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ทีม่ีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดย

ประเทศสหรัฐอเมริกา  

(2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป�นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ    

นิติบุคคลดังกล่าว  

(3)  หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาท้ังในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  

(4)  ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูลหรือส่งคำสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเก่ียวกับหน่วยลงทุน

ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของผู้ถือหน่วย

ลงทุนท่ีตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว  

(5)  กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ (1) - (4) 

 การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

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

จัดการในหลกัทรัพย์ของบริษัทใดๆ ท่ีกองทุนรวมลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.kwiam.com 

 ช่องทางและวิธกีารร้องเรียนของผู้ลงทุน 

ท่านสามารถนำส่งข้อร้องเรียนได้ท่ี 

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

ผู้ขายหน่วยลงทุนท่ีได้รับความเห็นชอบได้จากเว็บไซต์ www.sec.or.th  

(2) ฝ่ายกำกับและตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด 

โทรศัพท์ 02-844-0123 กด 2 ตามลำดับ 

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

 นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว 

กองทุนรวมไม่มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

 ภูมิลำเนาเพ่ือการวางทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย  

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป�นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป�น

ภูมิลำเนาเพ่ือการวางทรัพย์ในกรณีท่ีต้องมีการวางทรัพย์ 

 สิทธิที่แตกต่างระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนกับผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของ

กองทุนนี้ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนน้ีเพียงอย่างเดียว ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด ดังน้ี 

1.  ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดท้ังสิ้น 

2.  ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป�นหลักประกัน 

3.  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วัน 

หลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิตโดยบริษัทประกันชีวิตจะเป�นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วน

ของการลงทุนในหน่วยลงทุน 

4.  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป�นตัวแทน

ในการรวบรวมและนำส่งคำสั่งซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เป�ดเผยช่ือท่ีแท้จริงของ

ผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป�นต้น 

5.  สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบ้ียประกันในการลงทุนในกองทุนรวม 

6.  สิทธิในการขอรับหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 

7.  สิทธิในการได้รับทราบรายช่ือของบริษัทจัดการทุกแห่งท่ีรับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตท่ีเสนอขายโดยบริษัทประกัน

ชีวิตน้ัน 

8.  สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของตัวแทนขาย

หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 

9.  สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบ

คำเตือนและคำอธิบายเก่ียวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน 

10. สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น 

การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยู่ในข้ันตอนการดำเนินการเพ่ือการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป�นต้น 

11. ส ิทธ ิในการได้ร ับทราบข้อม ูลเกี ่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช ่น ค ่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที ่ต ัวแทนขาย 

หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ รวมท้ังการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป�นต้น 

 

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

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ 

 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

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

 รายชื่อผู้บริหารของบริษัท  

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง 

1. นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

2. นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ ์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ 

3. นายจีซู หลิว กรรมการผู้จดัการ ประธานเจ้าหน้าท่ีจัดการลงทุน 

4. นางสาวชัชฎดา เอกะหติานนท์ ประธานเจา้หน้าท่ีการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 

5. นางวรารี นนท์นาภา ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารด้านความสัมพันธ์และช่องทางจัดจำหน่าย 

 จำนวนกองทุนรวมท้ังหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 

มีจำนวน 16 กองทุน (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2565) 

 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท 

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

 รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน  

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง 

1. นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ ์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  

2. 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 
มหาวิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์   

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

บลจ. เคดับบลิวไอ 
2. Managing Director, Goldenwise Capital, HK 
3. Senior Vice President, China Huarong, HK  

บริหารทีมงาน 
สายงานการลงทุน 
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ลำดับ รายชื่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ 

ฮาร์บิน (Harbin Engineering 
University) 

4. Senior Analyst & Portfolio Manager,   
   Bristol Gate Capital Partners, Canada 
5. Analyst, BMO Bank of Montreal, Canada 

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

- ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ 
(ภาคภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ม ีประสบการณ์ในธ ุรก ิจการเง ินและการลงทุน
มากกว่า 15 ป� โดยลำดับตั้งแต่ป�จจุบันไปถึงอดีต 
ดังน้ี  
1. ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ. เคดับบลิวไอ 

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

4. นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล. เคทีซีมิโก้ 

5. นักวิเคราะห์ กองทุนประกันสังคม 

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

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

บริหารกองทุน 
ตราสารทุน 

 รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

รายชื่อ โทรศัพท์/ Email 

 ธนาคาร 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (Private Wealth) 02-777-7799 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (ลูกค้า Precious) 02-111-1111 

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 02-663-6000 

 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) 

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 02-305-9000 

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

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

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

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

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

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 02-659-7000 

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

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 02-618-1111 

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด 02-949-1999 

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 02-633-6000 กด 5 

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

บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด 02-430-6543 

บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลช่ัูน จำกัด 02-095-8999 

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

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด 02-508-1567 
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รายชื่อ โทรศัพท์/ Email 

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 

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์

ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย 

 รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวม  

นางสาวซูซาน เอ่ียมวณิชชา หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ หรือ นางสาวช่ืนตา ชมเมิน หรือ  

นางสาววันดี เอ่ียมวณิชชา หรือ นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ หรอื นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธ์ิ 

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด 

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

ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

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

 

 

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

 ดัชนชีี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุน 

เกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน ได้แก่ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%) : 100 ในสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือคำนวณผลตอบแทนเทียบเป�นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวช้ีวัดในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม 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” และ/หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลา

ทำการ หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือช่องทางอ่ืนท่ีบริษัทจัดการอาจ

แจ้งเพ่ิมเติมในอนาคต  

o วิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 

สำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ียังไม่มีบัญชีกองทุน  

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องดำเนินการเป�ดบัญชีกองทุน พร้อมกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในครั้งแรกกับบริษัทจัดการและ/หรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อน โดยจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ และลงลายมือชื่อใน “แบบคำขอเป�ดบัญชี

กองทุน” “แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability test)” “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” และใบคำขอใชบ้ริการอืน่ๆ ของ

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

การขายหรือรับซื้อคืนกำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน  

สำหรับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีมีบัญชีกองทุนแล้ว  

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดใน “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” และเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการและ/หรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด (ถ้ามี) พร้อมทั้งระบุชนิดหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน พร้อม

ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนท้ังจำนวน โดยเป�นจำนวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซื้อท่ีกำหนดไว้ตามชนิดหน่วยลงทุน และ

นำส่งเอกสารหลักฐานได้ที ่บริษัทจัดการหรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรือทางโทรสาร หรือทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล์ (email) หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการประกาศกำหนดเพ่ิมเติม  

o ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนต้องลงทุนเป�นจำนวนเงินขั้นต่ำ ดังนี้ 

ท้ังสองชนิดหน่วยลงทุน สำหรับการลงทุนคร้ังแรก สำหรับการลงทุนคร้ังถัดไป 

อัตราตามโครงการ 10,000 บาท ไม่กำหนด 

ป�จจุบัน 1,000 บาท ไม่กำหนด 

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

ราคาขายหน่วยลงทุนท่ีใช้ในการคำนวณ  =    มูลค่าหน่วยลงทุนใช้เพื่อคำนวณราคาขาย บวกด้วย ค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน  

จำนวนหน่วยลงทุนท่ีจะได้รับ =   จำนวนเงินที่ลงทุน หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำรายการ
ขายหน่วยลงทุน 

o ช่องทางในการสั่งซ้ือหนว่ยลงทุน 

 บริษัทจัดการ  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

 อินเตอร์เน็ต (internet)  ไปรษณีย ์

 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน   หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการประกาศกำหนด 

(KWI Savings Plan)  เพ่ิมเติมในอนาคต 

ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือสั่งซื้อ

ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามที่กำหนดข้างต้นได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ

ขั้นตอนวิธีการขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกำหนด หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการ

ประกาศกำหนดเพ่ิมเติมในอนาคต  

ท้ังน้ี ท่านสามารถตรวจสอบรายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนได้โดยคลิก ท่ีน่ี  

o วันและเวลาในการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 

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

วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการและวันทำการของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือวันทำการของ
ตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน และ/หรือวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือชำระราคาหลักทรัพย์ของกองทุน
ต่างประเทศ 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และสงวนสิทธิที่จะ

กำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

o วิธีการชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

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

“บัญชีซ้ือหน่วยลงทุน บลจ.เคดับบลิวไอ” 

 ชื่อธนาคาร ประเภทบัญช ี สาขา เลขท่ีบัญช ี

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

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

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

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

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

6. บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภัทร กระแสรายวัน อโศก 1000004427 

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

 

https://www.kwiam.com/th/our-distributors
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“บัญชีซ้ือหน่วยลงทุน บลจ.คิง ไว (เอเชีย)”  

ชื่อธนาคาร ประเภทบัญช ี สาขา เลขท่ีบัญช ี

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

หมายเหตุ: กำลังอยู่ในระหว่างการเปล่ียนแปลงชื่อบัญชีให้สอดคล้องกับชื่อบริษัทป�จจุบัน 

หรือบัญชีเงินฝากอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกำหนดให้เป�นบัญชีท่ีรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ี
จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเก่ียวกับบัญชีท่ีรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการและ
จะแสดงข้อมูลท่ีเป�นป�จจุบันในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

การชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)  

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารให้ใช้บริการคำสั่งหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ สามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 

โดยวิธีสั่งหักบัญชีเงินฝากได้ โดยธนาคารท่ีให้บริการได้แก่  

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

 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 

และ/หรือธนาคารอ่ืนตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.kwiam.com) 

o การซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนของกองทุน 

ท่านสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนของกองทุนได้ (เฉพาะสำหรับหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (KWI USBANK-A)
ทั้งน้ี การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว  
ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ โดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดของกรมธรรม์ได้ท่ีบริษัทประกันชีวิตซึ่งเป�นตัวแทน
ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้ามี) 

o การลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link)  

คือ การที่ผู้ลงทุนขอทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะนำเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด
ไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผู้ลงทุนเลือกจากรายชื่อกองทุนรวมที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ โดยสัดส่วนของเงินค่าเบี้ยประกัน
ชีวิตที่จะนำไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป�นเท่าใดขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม ์ทั้งน้ี เงินค่าเบี้ยประกัน
ชีวิตที่นำไปลงทุนในกองทุนรวมอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลาตามผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุน
เลือกไว้ อนึ่ง ผลการดำเนินการจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซือ้หน่วยลงทุนของ
กองทุนน้ีเพียงอย่างเดียว อันเน่ืองมาจากการคิดค่าธรรมเนียมท่ีแตกต่างกัน 

 การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 (ท่านสามารถอ่านรายละเอียดการรับซื้อหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมได้ใน ภาคผนวก 2 : การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) 

o ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนขั้นต่ำ ดังนี้ (ท้ังสองชนิดหน่วยลงทุน) 

มูลค่า/จำนวนหน่วยในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ขั้นต่ำท่ีกำหนด 

มูลค่าข้ันตำ่ของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด 

จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน ไม่กำหนด 

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ ไม่กำหนด 

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ ไม่กำหนด 

o วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น. โดยกรอก
รายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมลงลายมือช่ือผู้ถือหน่วยลงทุน ส่งมายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ

http://www.kwiam.com/
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ซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือด้วยวิธีการอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด สำหรบักรณกีารสง่คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 
15.30 น. ให้ถือว่าเป�นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายถัดไป 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และสงวนสิทธิที่จะ

กำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

o ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ 
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะไม่นับรวม
วันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และ 
ผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา 

 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

 (ท่านสามารถอ่านรายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมได้ใน ภาคผนวก 3 : การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) 

o วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดทุ้กวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน ต้ังแต่เวลาเร่ิมทำการถึง 15.30 น. โดยกรอกรายละเอียด

ในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกำหนด พร้อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ี

บริษัทจัดการกำหนด (ถ้ามี) และนำส่งเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/

หรือด้วยวิธีการอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

o ราคาขายและรับซ้ือคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

โดยปกติกองทุนไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก แต่มีการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียม ดังน้ี 

(1)   กรณีกองทุนนี้เป�นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำรายการสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนออกของกองทุนต้นทาง เป�นตัวคำนวณในการจัดสรรลดหน่วยลงทุนท่ีมีอยู่ 

(2)  กรณีกองทุนนี้เป�นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำรายการสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนเข้าของกองทุนปลายทาง เป�นตัวคำนวณในการจัดสรรเพ่ิมหน่วยลงทุนท่ีมีอยู่ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน    
(ถ้ามี) กรณีท่ีเป�นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนน้ี  
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุน 
 

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV) 

อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

1. ตราสารภาครัฐไทย ไม่จำกัดอัตราส่วน 
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกข้ึนไป ไม่จำกัดอัตราส่วน 
2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แตต่่ำกว่า 2 อันดับแรก ไม่เกิน 35% 

3. หน่วย CIS  ไม่จำกัดอัตราส่วน 
4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้รบัฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใด

อย่างหน่ึง ดังน้ี 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป�นธนาคารออมสิน ท้ังน้ี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป�นประกัน 

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมือ่เป�นการ
ลงทุนในต่างประเทศหรือผูม้ีภาระผูกพันมี

ภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ 
credit rating แบบ national scale) 

5. ตราสารท่ีมลีักษณะครบถ้วนดังน้ี 
5.1   เป�นตราสารหน้ี หรือ ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ท่ีผู้ออกจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 

หรือสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศท่ีไดร้ับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย 

5.2   เป�นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 
5.2.1   ผู้ออกเป�นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2   ผู้ออกมีการเป�ดเผยข้อมูลเป�นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3   ในกรณีท่ีเป�นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหน้ี น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน 

นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู ้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป�นบุคคลดังน้ี 
5.2.3.1   ธนาคารพาณิชย์  บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
5.2.3.2   ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3   ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4   ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5   บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย  
5.2.3.6   ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  
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 นับแต่วันที่ลงทุน 

ต้องข้ึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอัตราดังน้ี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2)  น้ำหนักของตราสารท่ีลงทุนใน 

 benchmark + 5% 

6. ทรัพย์สินดังน้ี  
6.1   ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุน

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

6.2  ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั ้งขึ ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึ ่งหุ ้นของบริษัทดังกล่าวซื ้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่
ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้น
ออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 

รวมกันไม่เกินอัตราดังน้ี แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า 
(1)   10%  หรือ 
(2)    น้ำหนักของทรัพย์สินใน benchmark  

+ 5% 
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6.3   หุ้นท่ีอยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซื้อขายตามข้อ 6.1 

6.4 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังน้ี  

6.4.1   เป�นตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศหรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศท่ี
ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) 

6.4.2   มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
6.4.3 เป�นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 

6.4.3.1  ผ ู ้ออกเป�นบริษัทจดทะเบียนใน SET หร ือในตลาดซื ้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ  

6.4.3.2  ผู้ออกมีการเป�ดเผยข้อมูลเป�นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีที่เป�นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้น้อยกว่าหรือเทา่กับ 
397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 
6.4.3.2  
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป�นบุคคลดังน้ี 

6.4.3.3.1  บุคคลตามข้อ 5.2.3.1-5.2.3.9 
6.4.3.3.2  สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป�นสมาชิก 
6.4.3.3.3  สถาบันการเง ินต ่างประเทศที ่ม ีล ักษณะทำนอง

เดียวกับบุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 - 6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณีท่ีเป�นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหน้ีมากกว่า 397 วัน นับแต่วันท่ี
ลงทุนต้องข้ึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

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 เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายใน
กระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาด
ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการ
ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 

6.7.2 เป�นหน่วยของกองทุนที ่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื ้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางท่ีสำนักงานกำหนด 

7. หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนท่ีมีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพ้ืนฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund)  
ตามแนวทางท่ีสำนักงานกำหนด และมีลักษณะตาม 6.7.1 

ไม่จำกัดอัตราส่วน 

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

หมายเหตุ :  ในกรณีเป�นทรัพย์สินดังน้ี ไม่มีข้อกำหนดเก่ียวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสาร หรือคู่สญัญา แล้วแต่กรณ ี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดำเนินงานของกองทุนรวม  
2. derivatives on organized exchange 
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อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามกลุม่กิจการ (group limit)  

1. การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ
การเข้าเป�นคูส่ัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว  

ไม่เกินอัตราใดอัตราหน่ึงดังน้ี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1)   25% หรือ 
(2)   น้ำหนักของทรัพย์สนิท่ีลงทุน ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ :  ในกรณีเป�นทรัพย์สนิดังน้ี ไม่มีข้อกำหนดเก่ียวกับ group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดำเนินงานของกองทุนรวม 
2.  derivatives on organized exchange 

 

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV) 

อัตราส่วนท่ีคำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน (B/E) หรือ ตั๋วสัญญาใช้
เงิน (P/N) ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย  (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศ
ของนิติบุคคลดังกล่าว) เป�นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังน้ี 
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน 
1.2  ธนาคารพาณิชย์ 
1.3  บริษัทเงินทุน 
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี ่ยในรอบป�บัญชี เว้นแต่เป�น
กองทุนรวมที่มีอายุโครงการน้อยกว่า 1 ป�ให้เฉลี่ยตาม
รอบอายุกองทุน 

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

มือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ 
ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถ
ขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

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. total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุน
ที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่
รวมถึงตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการ

ลงทุนท่ีคำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี 

credit rating 

รวมกันไม่เกิน 15% 
 

6. Derivatives ดังน้ี  
6.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการลดความ

เสี่ยง (hedging) 
ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู ่

6.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพ่ือการลดความเสีย่ง (non-
hedging) 

Global exposure limit 
6.2.1 กรณีกองทุนรวมไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน 

จำกัด net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน 
derivatives โดยต้องไมเ่กิน 100% ของ NAV 

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดำเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกำหนดเก่ียวกับ product limit 
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อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกจิการท่ีลงทุน (concentration limit) 

1. หุ้นของบริษัทรายใดรายหน่ึง ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมี
จำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทน้ัน  

2. ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ของผู้ออกรายใด
รายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือ
ตราสารหน้ีภาครัฐต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability)* ของ  
ผู ้ออกตราสารรายนั ้น ตามที ่เป�ดเผยไว้ในงบการเง ินสำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารมีหน้ีสินทางการเงินท่ี
ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบ
การเงินล่าสุด บลจ.อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับ
มูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สิน
ทางการเงินนั้นจะต้องเป�นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป�นการทั่วไป และใน
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เป�ดเผยไว้ในงบการเงิน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป�นราย
ครั้ง เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป�น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป�นรายโครงการ 

2.2   ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป�นตราสารที่ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี 
credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. 
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารดังกล่าวเป�นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ 
filing ในลักษณะเป�นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป�นรายโครงการ  
อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป�นตราสารท่ีออกโดยบุคคลดังน้ี  
(1)  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตาม

กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
(2)  ธนาคารออมสิน 
(3)  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
(4)  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(5)  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย 
(6)  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
(7)  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
(8)  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
(9)  บริษัทหลักทรัพย์ 
(10)  สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป�นสมาชิก 
(11)  สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 

(1) – (9) 
หมายเหตุ :  
*  หน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีท่ี

ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีน้ัน โดยเป�น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที ่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนด
มาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที ่เป�นที ่ยอมรับในระดับสากล เช่น International 
Financial Reporting Standards (IFRS) หร ื อ  United States Generally 
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป�นต้น 

** รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร 
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ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วนการลงทุน (% ของ NAV) 

3. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง -  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั ้งหมดของกองทุนรวม หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยน้ัน 

-  อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถ้วนดังน้ีโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน  
(1)   มีขนาดเล็ก  
(2)   จัดตั้งข้ึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ป� 
(3)   เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

4. หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย  infra ท้ังหมดของกองทุน infra ท่ีออกหน่วย
น้ัน เว้นแต่เป�นหน่วย infra ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังน้ี โดยไดร้ับ
ความเห็นชอบจากสำนักงาน 

(1)   มีขนาดเล็ก  

(2)   จัดตั้งข้ึนใหม่โดยมีอายไุมเ่กิน 2 ป� 
(3)    เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

5. หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ท้ังหมดของกองทุน property ท่ี
ออกหน่วยน้ัน  เว้นแต่เป�นหน่วย property ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วน
ดังน้ี โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 

(1)   มีขนาดเล็ก  

(2)   จัดตั้งข้ึนใหม่โดยมีอายไุมเ่กิน 2 ป� 

(3)   เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป�นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการ

ลงทุนของกองทุน และ/หรือท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถอืหน่วยลงทุน 
 

 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  

รายการท่ีเรียกเก็บ (1) 

(% NAV) 

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

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

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

1.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท้ังหมดท่ีประมาณการได้  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (2) 
- ชนิดสะสมมูลค่า 
- ชนิดจ่ายเงินป�นผล [ยังไม่เป�ดเสนอขาย] 

 
ไม่เกิน 1.6050 
ไม่เกิน 1.6050 

 
1.1977 

ยังไม่เป�ดเสนอขาย 

 
1.2011 

ยังไม่เป�ดเสนอขาย 

 
1.2042 

ยังไม่เป�ดเสนอขาย 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (2) (3) 

- ชนิดสะสมมูลค่า 
- ชนิดจ่ายเงินป�นผล [ยังไม่เป�ดเสนอขาย] 

 
ไม่เกิน 0.0642 
ไม่เกิน 0.0642 

 
0.0319 

ยังไม่เป�ดเสนอขาย 

 
0.0641 

ยังไม่เป�ดเสนอขาย 

 
0.0642 

ยังไม่เป�ดเสนอขาย 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (2) (4) 

- ชนิดสะสมมูลค่า 
- ชนิดจ่ายเงินป�นผล [ยังไม่เป�ดเสนอขาย] 

 
ไม่เกิน 0.1070 
ไม่เกิน 0.1070  

 
0.0639 

ยังไม่เป�ดเสนอขาย 

 
0.0641 

ยังไม่เป�ดเสนอขาย 

 
0.0642 

ยังไม่เป�ดเสนอขาย 

ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสมัพันธ์  
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

ตามท่ีจ่ายจริง  
(แต่สูงสุดไมเ่กิน  
1,000,000 บาท) 

 
- 

 
- 

 
- 

 ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
ตามท่ีจ่ายจริง  

(ไม่เกิน 1.0700  
ต่อป�ของ NAV) 

- - - 

ค่าจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน ตามท่ีจ่ายจริง - - 0.0114 

ค่าตรวจสอบบัญชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.0922 0.1202 0.2455 

ค่าอากรแสตมป์และค่าไปรษณียากร ตามท่ีจ่ายจริง 0.0115 0.0051 0.0045 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร ตามท่ีจ่ายจริง - 0.0012 0.0010 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีประมาณการไม่ได้ ตามท่ีจ่ายจริง - - 0.0019 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมด (5) 

- ชนิดสะสมมูลคา่ 

- ชนิดจ่ายเงินป�นผล [ยังไม่เป�ดเสนอขาย] 

 

ไม่เกิน 5.3500 

ไม่เกิน 5.3500 

 

1.3972 

ยังไม่เป�ดเสนอขาย 

 

1.4546 

ยังไม่เป�ดเสนอขาย 

 

1.5959 

ยังไม่เป�ดเสนอขาย 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์  ตามท่ีจ่ายจริง - - - 
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 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  

รายการท่ีเรียกเก็บ (1) 

ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทุน 

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

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

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

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (6) 
 กรณีซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีเพียงอย่างเดียว 

- ชนิดสะสมมูลคา่ 
- ชนิดจ่ายเงินป�นผล [ยังไม่เป�ดเสนอขาย] 

 
 

ไม่เกิน 1.50% 
ไม่เกิน 1.50%  

 
 

1.50% 
ยังไม่เป�ดเสนอขาย  

 
 

1.50% 
ยังไม่เป�ดเสนอขาย  

 
 

1.50% 
ยังไม่เป�ดเสนอขาย 

 กรณีซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) 
(เฉพาะชนิดสะสมมูลค่า) ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
 กรณีซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีเพียงอย่างเดียว 

- ชนิดสะสมมูลคา่ 
- ชนิดจ่ายเงินป�นผล [ยังไม่เป�ดเสนอขาย] 

 
 

ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
 

ไม่ม ี
ยังไม่เป�ดเสนอขาย 

 
 

ไม่ม ี
ยังไม่เป�ดเสนอขาย 

 
 

ไม่ม ี
ยังไม่เป�ดเสนอขาย 

 กรณีซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) 
(เฉพาะชนิดสะสมมูลค่า) 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (7) ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 200 บาท 
ต่อรายการ 

ไม่เกิน 200 บาท  
ต่อรายการ 

ไม่เกิน 200 บาท  
ต่อรายการ 

ไม่เกิน 200 บาท  
ต่อรายการ 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ตามท่ีธนาคาร
พาณิชย์เรยีกเก็บ 

ตามท่ีธนาคาร
พาณิชย์เรยีกเก็บ 

ตามท่ีธนาคาร
พาณิชย์เรยีกเก็บ 

ตามท่ีธนาคาร
พาณิชย์เรยีกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้นาย
ทะเบียนดำเนินการใด ๆ ให้กรณีพิเศษ 

ตามท่ีบริษัท 
จัดการหรือนาย

ทะเบียนเรียกเก็บ 

ตามท่ีบริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียน

เรียกเก็บ 

ตามท่ีบริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียน

เรียกเก็บ 

ตามท่ีบริษัทจัดการ
หรือนายทะเบียน

เรียกเก็บ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ โดยอาจเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ไม่เกิน
ร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ป� 

  หมายเหตุ : 

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

หน่วยลงทุน ณ วันท่ีคำนวณ 
(3) เป�นอัตราท่ีรวมค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลักท่ีเรียกเก็บจริงแล้ว 
(4) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ข้างต้นจะไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศทั้งในรูปแบบค่าธรรมเนียมรายป�และค่าธรรมเนียมการ

ปฏิบัติงานในธุรกรรมตามคำส่ังของบริษัทจัดการ (Transaction Fees) และค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการงานผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ 
(5) ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ 
(6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม และ/หรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากันได้  

โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
(7) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (กองทุนปลายทาง) และค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนต้น

ทาง) ตามอัตราท่ีบริษัทจัดการกำหนด ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าว เฉพาะกรณีท่ีเป�นการสับเปล่ียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนน้ี 

 

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

-ไม่มี - 

หมายเหตุ : กรณีกองทุน Feeder Fund บริษัทจัดการจะซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักสอดคล้องกับการซื้อหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ของผู้ลงทุน 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 

รายละเอียดการลงทุนในหลักทรัพย์ 

ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

ชื่อหลักทรัพย์ จำนวนหน่วย  

(พันหน่วย) 

มูลค่าตามราคาตลาด 
(พันบาท) 

ร้อยละของ 
NAV 

ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธ ิ

ท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุน 

      

     ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน       

         Manulife Advanced Fund SPC - U.S. Bank Equity 

Segregated Portfolio (Share Class AA USD) 

55.49 23,599.28 93.49 

เงินฝากออมทรัพย์ 
   

     ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
 

1,491.24 5.91 

สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลีย่น    

     สัญญาฟอร์เวิร์ด  207.69 0.82 

สินทรัพย์อ่ืน และหนีส้ินอ่ืน 
   

     สินทรัพย์อ่ืน 
 

23.81 0.09 

     หน้ีสินอ่ืน 
 

78.55 0.31 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
 

25,243.47 100.00 

 

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

ประเภทสัญญา คู่สัญญา อันดับความ

น่าเชื่อถือ 

วัตถุประสงค์ มูลค่าตามราคา

ตลาด (บาท) 

%NAV วันครบ

กำหนด 

กำไร (ขาดทุน)

(บาท) 

Forward TTB Bank BBB ป้องกันความเสี่ยง 14,682,774.40 58.16 25/07/2565 207,695.60 
 

 

 
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

 ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
 

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ท่ี https://www.kwiam.com/th/disclosure 
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ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)                                                                                             ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
 

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามป�ปฏิทิน 
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานป� 2561 เริ่มต้ังแต่วันท่ีจดทะเบียนจัดต้ังกองทุนถึงวันทำการสุดท้ายของป�ปฏิทิน 

              ผลการดำเนินงานป� 2565 แสดงผลการดำเนินงานต้ังแต่ต้นป�ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

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

KWI USBANK-A 25,243,474.47 9.8844 
  

ชื่อกองทุน/ 
เกณฑ์มาตรฐาน  

%ตามช่วงเวลา %ต่อป�  

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

(12 มิ.ย. 61) 
KWI USBANK-A -10.04 -11.07 -7.65 -5.46 7.26 N/A N/A -0.29 
เกณฑ์มาตรฐาน* -7.37 -7.81 -6.74 1.55 11.08 N/A N/A 2.07 
Standard Deviation 
ของกองทุน 

26.22 25.45 25.72 24.05 33.18 N/A N/A 30.28 

Standard Deviation 
ของเกณฑ์มาตรฐาน 

24.97 23.50 24.48 23.72 33.86 N/A N/A 31.07 
 

Maximum Drawdown^     KWI USBANK-A 

ผลขาดทุนสูงสดุท่ีเกิดข้ึนจริง 5 ป� -53.05%# 

^แสดงผลขาดทุนสะสมสูงสุดท่ีเกิดจากการลงทุนของกองทุนย้อนหลัง    

#กรณีกองทุนจัดต้ังไม่ครบ 5 ป� จะแสดงค่าท่ีเกิดขึ้นนับต้ังแต่จัดต้ังกองทุน 

ท่ีมา :  Morningstar   

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

* ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป�นสกุลเงินบาท ณ 
วันท่ีคำนวณผลตอบแทน โดยกองทุนได้เปลี่ยนมาใช้เกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวตั้งแต่วันท่ี 2 สิงหาคม 2564 เป�นต้นไป  

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน 
กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจธนาคาร จึงมีความเสี่ยงท่ีผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก/ การลงทุนในกองทุน

รวมไม่ใช่การฝากเงิน/ การลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือ

ต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป�นสิ ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ ผู้ลงทุนโปรด       

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 
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วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ 

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทำให้การป�นส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะต้องมีการแบ่งการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามแต่ละชนิดหน่วย
ลงทุน 

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น จะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และป�นส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด   
โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะ
เฉลี่ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ทั้งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจากนั้น ปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
เป�นต้น) และคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ท้ังน้ี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีคำนวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าศูนย์ การป�นส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายให้เป�นไปตามแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทุน 

ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

วันท่ี 1 : มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จำหน่ายได้ทั้งหมดในช่วง IPO 500,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย = 10 บาท (แบ่งเป�น 1. ชนิดจ่ายป�นผล 
200,000 บาท และ 2. ชนิดสะสมมูลค่า 300,000 บาท) และสมมุติมีผลประโยชน์ในวันแรก 60,000 บาท และมียอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายป�นผล 
100,000 บาท ยอดขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 20,000 บาท 

 กองทุนรวม  ชนิดจ่ายป�นผล  ชนิดสะสมมูลค่า   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิท่ีจำหน่ายได้หลังหักค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) (บาท) 500,000.00 200,000.00 300,000.00 

ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในวันแรก 60,000 บาท  60,000.00 24,000.00 36,000.00 

วิธีคิดการป�นส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ     

-  ชนิดจ่ายป�นผล = 60,000 x 200,000/500,000 = 24,000    

-  ชนิดสะสมมูลค่า = 60,000 x 300,000/500,000 = 36,000    

รายการคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน  560,000.00 224,000.00 336,000.00 

รายการคา่ใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)     

-  ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.873%  

(คิดอัตราเท่ากันท้ัง 2 ชนิดหน่วยลงทุน)  

(28.74) (11.50) (17.24) 

-  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.064%  

 (คิดอัตราเท่ากันท้ัง 2 ชนิดหน่วยลงทุน) 

(0.98) (0.39) (0.59) 

 -  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%  

(คิดอัตราเท่ากันท้ัง 2 ชนิดหน่วยลงทุน)  

(1.64) (0.66) (0.98) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)  559,968.64 223,987.45 335,981.19 

จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)  50,000.0000 20,000.0000 30,000.0000 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.1993 11.1993 11.1993 

หมายเหตุ : การคำนวณในตารางข้างต้นเป�นเพียงตัวอย่างเพ่ือประกอบการอธิบายเท่าน้ัน ท้ังน้ี ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุน (ถ้ามี) 
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วันท่ี 2 : ทำการเพ่ิม-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า (จากรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดท่ีจ่ายป�นผล 

100,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนชนิดสะสมมูลค่า 20,000 บาท) และสมมุติมีผลประโยชน์ในวันที่สอง 100,000 บาท และใน

วันน้ีมียอดขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายป�นผล 20,000 บาท และยอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 200,000 บาท  

 กองทุนรวม  ชนิดจ่ายป�นผล ชนิดสะสมมูลค่า  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท)  559,968.64 223,987.45 335,981.19 

ปรับปรุงมลูค่าเพ่ิม-ลดหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า    

  1)  ขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายป�นผล (+100,000 บาท) 100,000.00 100,000.00  

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

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน  639,968.64 323,987.45 315,981.19 

ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในวันท่ี 2 จำนวนเงิน 100,000 บาท 100,000.00 50,625.52 49,374.48 

วิธีคิดการป�นส่วนมูลคา่ทรัพย์สินสทุธิ     

-   ชนิดจ่ายป�นผล = 100,000 x 323,987.45 / 639,968.64 = 50,625.52    

-   ชนิดสะสมมลูค่า = 100,000 x 315,981.18 / 639,968.64 = 

49,374.48 

   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน 739,968.64 374,612.97 365,355.67 

รายการคา่ใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)     

-  ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.873%  

(คิดอัตราเท่ากันท้ัง 2 ชนิดหน่วยลงทุน) 

(37.97) (19.22) (18.75) 

-  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.064%  

(คิดอัตราเท่ากันท้ัง 2 ชนิดหน่วยลงทุน) 

(1.30) (0.66) (0.64) 

-  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%  

(คิดอัตราเท่ากันท้ัง 2 ชนิดหน่วยลงทุน)  

(2.17) (1.10) (1.07) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)  739,927.20 374,591.99 365,335.21 

จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)     

จำนวนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า (หน่วย)  50,000.0000 20,000.0000 30,000.0000 

-  หน่วยลงทุนเพ่ิมข้ึนจากการขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายป�นผล  

= 100,000 / 11.1994 (ราคาขาย) = 8,929.0497 หน่วย  

 8,929.0497   

-  หน่วยลงทุนลดลงจากการรับซื้อคนืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า   

= 20,000 / 11.1993 (ราคาซื้อ) = 1,785.8259 หน่วย 

  (1,785.8259) 

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หนว่ย)  57,143.2238 28,929.0497 28,214.1741 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 12.9486 12.9486 12.9486 

หมายเหตุ : การคำนวณในตารางข้างต้นเป�นเพียงตัวอย่างเพ่ือประกอบการอธิบายเท่าน้ัน ท้ังน้ี ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุน (ถ้ามี) 
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วันท่ี 3 : ทำการเพ่ิม-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า (จากรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 
200,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดป�นผลมูลค่า 20,000 บาท) และสมมุติมีผลประโยชน์ในวันที่สาม 120,000 บาท ในวันนี้มีการจ่ายเงิน
ป�นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินป�นผล 20,000 บาท 

 กองทุนรวม ชนิดจ่ายป�นผล ชนิดสะสมมูลค่า 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนของวันก่อนหน้า (บาท) 739,927.20 374,591.99 365,335.21 

ปรับปรุงมูลค่าเพ่ิม-ลดหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า    

1)  รับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดจ่ายป�นผล  
(-20,000 บาท) 

(20,000.00) (20,000.00)  

2)  ซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (+200,000 บาท) 200,000.00  200,000.00 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน 919,927.20 354,591.99 565,335.21 

ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในวันท่ี 3 จำนวนเงิน 120,000 บาท 120,000.00 46,254.79 73,745.21 

วิธีคิดการป�นส่วนมูลคา่ทรัพย์สินสทุธิ     

  -  ชนิดจ่ายป�นผล = 120,000 x 354,591.99 / 919,927.20 = 
46,254.79 

   

  -  ชนิดสะสมมลูค่า = 120,000 x 565,335.20 / 919,927.20 = 
73,745.21 

   

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน 1,039,927.20 400,846.78 639,080.42 

จ่ายเงินป�นผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายป�นผล (-20,000 บาท) (20,000.00) (20,000.00)  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทุน 1,019,927.20 380,846.78 639,080.42 

รายการคา่ใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)     

-  ค่าธรรมเนียมการจัดการ (+VAT) = 1.873%  
(คิดอัตราเท่ากันท้ัง 2 ชนิดหน่วยลงทุน)  

(52.33) (19.54) (32.79) 

-  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.064%  
(คิดอัตราเท่ากันท้ัง 2 ชนิดหน่วยลงทุน)  

(1.79) (0.67) (1.12) 

-  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%  
(คิดอัตราเท่ากันท้ัง 2 ชนิดหน่วยลงทุน) 

(2.99) (1.12) (1.87) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)  1,019,870.09 380,825.45 639,044.64 

จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)     

จำนวนหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า (หน่วย)  57,143.2238 28,929.0497 28,214.1741 

     - หน่วยลงทุนลดลงจากการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดป�นผล  
= 20,000 / 12.9486 (ราคาซื้อ) = 1,544.5685 หน่วย 

 (1,544.5685)  

     - หน่วยลงทุนเพ่ิมข้ึนจากการขายหน่วยลงทุนชนิดสะสม  
= 200,000 / 12.9487 (ราคาขาย) = 15,445.5659 หน่วย 

  15,445.5659  

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หนว่ย) 71,044.2212 27,384.4812 43,659.7400 

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 14.3554 13.9066 14.6369 

หมายเหตุ : การคำนวณในตารางข้างต้นเป�นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก 1 : การเสนอขายหน่วยลงทุน 

 การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  

1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

 บริษัทจัดการ   ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

 อินเตอร์เน็ต (internet)  ไปรษณีย ์

 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน   หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการประกาศกำหนด 

(KWI Savings Plan)                                                  เพ่ิมเติมในอนาคต 

2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และแบบคำขอเป�ดบัญชีกองทุน 

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถติดต่อขอรับ “หนังสือช้ีชวน” “ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” “แบบคำขอเป�ดบัญชี

กองทุน” (เฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเป�ดบัญชีกองทุนรวม) และ/หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ท่ีบริษัทจัดการ

และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการในวันและเวลาทำการ หรือผ่านทาง

เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอ่ืนท่ีบริษัทจัดการอาจแจ้งเพ่ิมเติมในอนาคต  

2.2 วันและเวลาทำการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัท

จัดการจะเป�ดเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกอง

ทรัพย์สินเป�นกองทุนรวม ท้ังน้ี การทำรายการภายในเวลาท่ีกำหนดใด ให้ถือเป�นรายการของวันทำการน้ัน การทำรายการภายหลัง

เวลาท่ีกำหนด จะถือเป�นรายการของวันทำการถัดไป  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดวันที่มิใช่วนัทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และสงวนสิทธทิี่จะ

กำหนดวันท่ีมิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้า โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบรษัิท

จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

2.3 วิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางวิธีการต่อไปน้ี  

2.3.1 บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(1)  ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการขายหน่วย

ลงทุนนั้น โดยมูลค่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน (กรณีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) ซึ่ง

จะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยระบุเป�นจำนวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อที่กำหนดไว้ (ถ้ามี) โดยต้อง

กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วย

ลงทุนท้ังจำนวนให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

(2) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่มีบัญชีกองทุนจะต้องขอเป�ดบัญชีกองทุน โดยจะต้องกรอก

รายละเอียดต่าง ๆ และลงลายมือช่ือใน “แบบคำขอเป�ดบัญชีกองทุน” “แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 

(Suitability test)” “ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” ใบคำขอใช้บริการอ่ืน ๆ ของกองทุน และ/หรือเอกสารอ่ืนใดตามท่ี

บริษัทจัดการกำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน 

(3) บริษัทยินยอมให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีมีบัญชีกองทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารหรือโดยวิธีการอ่ืน

ใดที่บริษัทจัดการยอมรับได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนพร้อมแนบเอกสาร

หลักฐานตามท่ีบริษัทจัดการกำหนดหรือตามท่ีเห็นสมควร  
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(4) หลังจากท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมท้ังเงิน

ค่าซื้อหน่วยลงทุนท้ังจำนวนจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุนจะส่งมอบสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป�นหลักฐาน ยกเว้นในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วย

ลงทุนส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร หรือเป�นไปตามวิธีการที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

กำหนด 

(5) บริษัทจัดการจะดำเนินการขายหน่วยลงทุนให้ผู้สั ่งซื้อหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันและเวลาทำการท่ีบริษัทจัดการกำหนดให้ส่งคำสั่งซื้อหน่วย

ลงทุน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป�นอย่างอ่ืน โดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ สิ้นวันทำ

การขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนวันน้ันเป�นเกณฑ์ใการ

คำนวณ บวกด้วยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนตามอัตราที่กำหนดไว้ (ถ้ามี) และราคาขายหน่วยลงทุน

ดังกล่าวจะต้องเป�นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ 

2.3.2 การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์  

(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีมีบัญชีกองทุนแล้ว สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยระบุเป�นจำนวนเงินไม่น้อย

กว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซือ้ที่กำหนดไว้ (ถ้ามี) โดยต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน “คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” ให้

ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

(2) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจนให้บริษัทจัดการทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ พร้อมดราฟต์ หรือหลักฐานการโอนเงิน หรือหลักฐานการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 

และแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนดหรือเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ เพิ่มเติมหรือทดแทนตามท่ี

เห็นสมควร เว้นแต่บริษัทจัดการยินยอมผ่อนผันให้เป�นกรณีไป โดยเก็บสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนฉบับผู้สั่งซื้อ

หน่วยลงทุนไว้เป�นหลักฐาน 

(3) บริษัทจัดการจะดำเนินการขายหน่วยลงทุนให้ผู้สั ่งซื้อหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีข้อมูลครบถ้วน 

ถูกต้อง และชัดเจนมาทางไปรษณีย์ ภายในวันและเวลาทำการท่ีบริษัทจัดการประกาศกำหนดให้เป�นวันขายหน่วย

ลงทุน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป�นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ 

ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนวันน้ัน

เป�นเกณฑ์ในการคำนวณ บวกด้วยค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนตามอัตราท่ีกำหนดไว้ (ถ้ามี) และราคาขาย

หน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องเป�นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์  

2.3.3  การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนแบบรายเดือน (KWI Savings Plan)  

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีมีบัญชีกองทุนแล้วสามารถทำการสมัคร“KWI Savings Plan” พร้อมขออนุมัติ “การหักเงินผ่านบัญชี

เงินฝากธนาคารอัตโนมัติ” ของธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคาร

ทหารไทยธนชาต, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารเกียรตินาคินภัทร, ธนาคารทิสโก้ และ/หรือธนาคารอื่นตามที่บริษัทจัดการ

กำหนดเพิ่มเติมในอนาคต โดยผู้สั่งซื้อจะต้องกรอกใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบรายเดือน (Monthly Subscription Plan 

Form) แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability test) หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (Letter of Consent for 

Direct Debit Service) หรือหลักฐานการสมัครหักบัญชีเงินฝากผ่าน ATM พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครขอใช้

บริการส่งมายังบริษัทจัดการ ท้ังน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดข้ันตอนวิธีการสมัครขอใช้บริการได้ท่ีเว็บไซต์

ของบริษัทจัดการ (www.kwiam.com) 

2.3.4  การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine)  

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) 

เพื่อเป�นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการจะเป�ดให้ใช้บริการดังกล่าว 

http://www.kwiam.com/
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บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข ข้ันตอนวิธีการใช้บริการและกำหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการและหรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่ม

ให้บริการ 

โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการ

ขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีใช้บริการตามท่ีจ่ายจริง 

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต (Internet) 

(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของ

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการซื้อขาย

หน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนกำหนด โดยบริษัทจัดการหรือนาย

ทะเบียนกองทุนจะจัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ทำรายการผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต (Internet) ต่อไป 

ทั้งนี้ ผู้ถือรหัสประจำตัวจะต้องเก็บรักษาไว้เป�นความลับ โดยบริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ี

บุคคลท่ีมิใช่เจ้าของรหัสประจำตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตดังกล่าว 

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามท่ี

บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ  ที่อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือ

หน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกำหนดไว้ดังกล่าว 

(3) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทนุผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตได้ทุกวันทำการซื้อขาย ถึง 15.30 น. 

โดยถือว่าเป�นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการ  

ซึ่งเป�นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. หรือนอกเหนือจากช่วงเวลาที่บริษัทจัดการ

กำหนด หรือมีการทำรายการในวันหยุดทำการ ให้ถือเป�นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการถัดไป ในราคา

ขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการถัดไปนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจขยายหรือเปลี่ยนแปลงเวลาการ

รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางดังกล่าว โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ 

(5) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนอาจมีการเรียกเก็บคา่ใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือ

ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) จากผู้สั่งซื้อหน่วย

ลงทุนท่ีใช้บริการตามท่ีจ่ายจริง  

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ 

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรศัพท์ เพ่ือเป�นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วย

ลงทุนในอนาคต  

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุน สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข 

ขั้นตอนวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ ที่บริษัทจัดการจะกำหนดขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจาก

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการจะเป�ดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน

วิธีการใช้บริการและกำหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติด

ประกาศดังกล่าวท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของ

บริษัทจัดการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ   

โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการ

ขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีใช้บริการตามท่ีจ่ายจริง 



 

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ 45 

2.4 การรับชำระ และการเก็บรักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

2.4.1  บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อ

หน่วยลงทุนเป�นเงินสด เงินโอน คำสั่งหักบัญชีธนาคารเช็คหรือดราฟต์ หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละแห่งยอมรับ ทั้งนี้ การชำระเงินด้วยเช็คหรือดราฟต์หรือคำสั่งหักบัญชีต้อง

สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที่ทำการของบริษัทจัดการหรือสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในวันทำการขายหน่วยลงทุนน้ัน ๆ โดยเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว

จะต้องลงวันท่ีก่อนหรือภายในวันเดียวกันกับวันทำการขายหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีซื้อหน่วยลงทุน

ตามท่ีระบุในหนังสือช้ีชวนหรือบัญชีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนดให้เป�นบัญชี

ท่ีรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเก่ียวกับบัญชีท่ีรับ

ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวโดยไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยจะแสดงข้อมูลที่เป�นป�จจุบันใน

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลกองทุนรวมหรือบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

โดยในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโปรดระบุ ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลข

โทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้ด้านหลังเช็คหรือดราฟต์น้ัน เพ่ือความสะดวกในการติดต่อและเพ่ือผลประโยชน์ของ

ผู้ซื้อหน่วยลงทุน 

2.4.2  ไปรษณีย์ 

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป�นเงินโอน คำสั่งหักบัญชีธนาคาร 

เช็คหรือดราฟต์ หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการยอมรับ ท้ังน้ี การชำระเงินด้วยดราฟต์ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้

ในเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานครเท่านั้น ภายในวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น ๆ โดยสั่งจ่ายบัญชีซื้อหน่วยลงทุน

ตามท่ีระบุในหนังสือช้ีชวนหรือบัญชีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกำหนดให้เป�นบัญชีท่ีรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต 

2.4.3  หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) 

ผู ้ส ั ่งซื ้อหน่วยลงทุนที ่ได้ร ับอนุมัติจากธนาคารให้ใช้บริการคำสั ่งหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ สามารถชำระเงิน 

ค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยวิธีสั่งหักบัญชีเงินฝากได้ โดยธนาคารท่ีให้บริการได้แก่  

• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  

• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  

• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  

• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  

• ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)  

• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

• ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 

• ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 

และ/หรือธนาคารอื ่นตามที ่บริษัทจัดการกำหนด ทั ้งนี ้ สามารถดูรายละเอียดได้ที ่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

(www.kwiam.com) 

2.5 การจัดสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อและบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนท้ัง

จำนวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จด

ทะเบียนไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือเมื่อแปลงเป�นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลทำให้เกินวงเงินท่ีบริษัท

จัดการได้รับอนุมัติให้สามารถนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยใช้หลกัการ 

“สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันท่ีได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว 

http://www.kwiam.com/


 

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ 46 

ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตาม

สัดส่วนจำนวนเงินที่สั่งซื้อให้แก่ผู้สั ่งซื้อ (pro rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่

บางส่วนหรือท้ังหมดก็ได้ โดยไม่จำเป�นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า  

ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรร

หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนตามจำนวนเงินท่ีได้รับชำระเป�นเกณฑ์ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามวรรคหนึ่งหรือจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ 

ถ้าหากพบว่าจะเกิดผลเสียต่อกองทุน โดยไม่จำเป�นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

2.6 การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือท้ังหมดโดยไม่มีดอกเบ้ีย เป�นเช็คขีดคร่อมสั่ง

จ่ายเฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป�นผู้มอบให้ หรือโดยนำเข้าฝากในบัญชี

เงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ธนาคารตามเลขที่บญัชีที่ผู้สั่งซื้อได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ

คืนหน่วยลงทุนหรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษทัจัดการเห็นสมควร ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการขายหนว่ย

ลงทุนน้ัน 

2.7 เง่ือนไขในการขายหน่วยลงทุน  

(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนด้วยเงินจนเต็มจำนวน จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการมิได้ 

เว้นแต่ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เพื่อซื้อหน่วย

ลงทุนของกองทุนน้ี บริษัทจัดการอาจดำเนินการให้มีการหักกลบกันก็ได้ 

(2) ผู้สั่งซื้อที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งจำนวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน 

และ/หรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป�นกรณีพิเศษ  

(3) บริษัทจัดการจะถือว่าคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับ เป�น

คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์ ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามคำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือ

ดราฟต์ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ หรือได้รับเงินโอน หรือได้รับเงินจากการนำฝากเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเข้าบัญชีซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีอันเกิดจากการหักกลบ

ของบริษัทจัดการ และได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนท้ังจำนวนแล้ว  

(4) การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อให้ถือเป�นรายการของวันทำรายการซื้อนั้น ใน

ราคาขายหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อนั้น ซึ่งเป�นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้

มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำรายการซื ้อเป�นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการจะคิด

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน 

การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อให้ถือเป�นรายการของวันทำการซื้อถัดไปในราคา

ขายหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อถัดไปน้ัน 

(5) ในกรณีที ่การชำระเงินด้วยคำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของ 

ผู ้ส ั ่งซื ้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที ่จะระงับการขายหน่วยลงทุนแก่ผู ้ส ั ่งซ ื ้อหน่วยลงทุนนั ้นและ 

จะดำเนินการนำส่งเช็คหรือดราฟต์นั้นคืนแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือนำเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน 

ภายในวันทำการถัดจากวันท่ีได้รับเช็คหรือดราฟต์น้ันคนืจากธนาคารผูเ้รียกเก็บ อย่างไรก็ตาม หากการท่ีบริษัทจัดการถูก

ปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายใด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ  

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอ่ืน ๆ ในวันที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนในวันเดียวกัน บริษัทจัดการอาจมีความจำเป�นที่จะต้อง

เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้สั่งซื้อรายน้ัน ตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงมาชดเชยให้แก่กองทุน 
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(6) กรณีที่บริษัทจัดการได้เพิ่มเงินทุนโครงการ และ/หรือได้รับการจัดสรรวงเงินลงทุนเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนเพ่ิมเตมิ เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีรายช่ือ

ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันป�ดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติมใน

ลำดับก่อนก็ได้ ในราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน 

(7) การเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการในวันทำการถัดจากวัน

คำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้

บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วย

ลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี แก่ผู้สั่งซื้อหน่วย

ลงทุนโดยทางไปรษณีย์หรือให้ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป�นผู้มอบให้ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่

วันถัดจากวันคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนน้ัน  

(8) บริษัทจัดการอาจพิจารณาปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวจะมีผลให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือ

หน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือกรณีที่คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใดมีผลกระทบต่อ

ผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมและกรณีตามหัวข้อการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม

คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน  

(9) กรณีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน และ

บริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยนัข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ี

จะไม่ดำเนินการขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน 

(10) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหน่ึง

ดังต่อไปน้ี  

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

ใดท่ีมีอำนาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี่ยนกฎหมาย ประกาศ ระเบียบปฏิบัติข้อกำหนด เง่ือนไข และ/หรือ

รายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินคงเหลือที่บริษัทจัดการได้รับ

อนุญาตให้สามารถนำไปลงทุน ณ ต่างประเทศ จนอาจเป�นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป�นไปตาม

วัตถุประสงค์หลักของกองทุน ซึ่งมีนโยบายท่ีจะนำเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ 

(10.2) กรณีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั ่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น เข้าข่ายตาม

กฎหมายฟอกเงิน เป�นต้น 

(10.3) บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ใน

กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป�นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจ

ก่อให้เกิดป�ญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป�นต้น ทั ้งนี ้ เพื ่อเป�นการรักษา

ผลประโยชน์ของกองทุนอผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัท

จัดการเป�นหลัก 

(11) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป�นผู้รับภาระในเรื่องของข้อกำหนด กฎระเบียบ และภาษีต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง 

(12) ในกรณีที่กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของ

กองทุนต่างประเทศไม่เป�นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration 

limit) และบริษัทจัดการไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุน

ใกล้เคียงกันหรือลงทุนด้วยวิธีอื่นใดให้เป�นไปตามนโยบายการลงทุนของกองทุนที่กำหนดไว้ได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ี

จะหยุดรับ คำสั่งซื้อเป�นการช่ัวคราวจนกว่ากองทุนจะสามารถแก้ไขการลงทุนให้เป�นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีกำหนด ซึ่ง

การดำเนินการดังกล่าวจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป�นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
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ลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อดังกล่าวไว้แล้วเพื่อให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเป�ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืน และผู้ลงทุนท่ัวไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน  

(13) บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์แก่  1) พลเมืองหรือผู้มีสัญชาติ

อเมริกันหรือผู้มีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา

ครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป�นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ

นิติบุคคลดังกล่าว  3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับ

ข้อมูลหรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศ

สหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตั้งอยู่ใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – 4) 

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนท่ีมีลักษณะดังท่ีกล่าวมาข้างต้น 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ ่มเติมช่องทาง วิธีการสั ่งซื ้อหน่วยลงทุน วิธีการชำระเงิน 
ค่าซื ้อหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ และเงื ่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และเป�นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป�นการแก้ไขโครงการ ท้ังน้ี เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและเป�นประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนและกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการให้บริการ
ดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานที่ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  

 

ภาคผนวก 2 : การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

1. ช่องทางการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ                 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

 อินเตอร์เน็ต (internet)                ไปรษณีย ์

 หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการประกาศกำหนดเพ่ิมเติมในอนาคต 

2.    รายละเอียดวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม :  

2.1 วิธีการ วันเวลา และวันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับ “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานท่ีติดต่อทุกแห่ง

ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันและเวลาทำการ หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือช่องทางอ่ืน

ท่ีบริษัทจัดการอาจแจ้งเพ่ิมเติมในอนาคต 

บริษัทจัดการจะเป�ดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทำ

การถึง 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะเป�ดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรกในช่วงเวลาไม่เกิน 15 วันทำ

การนับแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป�นกองทุนรวม 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะกำหนดวันท่ีมิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และสงวนสิทธิท่ีจะ

กำหนดวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
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ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการต่อไปน้ี 

(1) การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

(1.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป�นจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะ

ขายคืนอย่างใดอย่างหนึ่งให้ชัดเจน โดยจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลคา่ขั้นต่ำในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ผู้ถือ

หน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน และ

สามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไปยังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุนด้วยตนเอง หรือทางโทรสาร หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

หน่วยลงทุนกำหนด 

(1.2) กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบคำถามข้อมูลส่วน

บุคคลกรณีทำรายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื่นใดเมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(1.3)  บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัท

จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันและเวลาทำการที่บริษัทจัดการประกาศ

กำหนดให้เป�นวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป�นอย่างอื่น โดยใช้ราคารับ

ซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

(1.4)  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึก

ข้อมูลการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน 

(2) การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ 

(2.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยระบุเป�นจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วย

ลงทุนท่ีประสงค์จะขายคืนอย่างใดอย่างหน่ึงให้ชัดเจน โดยจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าข้ันต่ำในการสั่งขายคืนหน่วย

ลงทุน (ถ้ามี) และกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน 

(2.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ พร้อม

แนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนดหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เพิ ่มเติมหรือทดแทนตามท่ี

เห็นสมควร เว้นแต่บริษัทจัดการยินยอมผ่อนผันให้เป�นกรณีไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเก็บสำเนาคำสั่งขายคืน

หน่วยลงทุนฉบับผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป�นหลักฐาน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งขายคืน

หน่วยลงทุนท่ีไม่มีรายละเอียดและเอกสารดังกล่าวครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน 

(2.3) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ 

ภายในวันและเวลาทำการที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดให้เป�นวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับ

อนุญาตจากบริษัทจัดการเป�นอย่างอ่ืน โดยใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืน

หน่วยลงทุน  

(3) การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(3.1)   วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) 

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller 
Machine) เพื่อเป�นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการจะเป�ดให้
ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน วิธีการใช้บริการและ
กำหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าว
ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ   
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โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเกิดจาก
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีใช้บริการ
ตามท่ีจ่ายจริง 

(3.2)   วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต (Internet) 

(1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตบน

เว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน

วิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนกำหนด 

โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนจะจัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือใช้ทำรายการผ่าน

สื่ออินเตอร์เน็ต (Internet) ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือรหัสประจำตัวจะต้องเก็บรักษาไว้เป�นความลับ โดยบริษัท

จัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บุคคลที่มิใช่เจ้าของรหัสประจำตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนทำ

รายการผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตดังกล่าว        

(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมใน

อนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนด

ไว้ดังกล่าว 

(3)  ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตได้ทุกวันทำการซื้อ

ขาย ถึง 15.30 น. โดยถือว่าเป�นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการน้ัน ในราคารับซื้อคืนหน่วย

ลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการ ซึ่งเป�นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. หรือนอกเหนือ จากช่วงเวลาท่ี

บริษัทจัดการกำหนดหรือมีการทำรายการในวันหยุดทำการ ให้ถือเป�นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ

วันทำการถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการถัดไปน้ัน ท้ังน้ี บริษัทจัดการ

อาจขยายหรือเปลี่ยนแปลงเวลาการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางดังกล่าว โดยจะประกาศให้

ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ 

(5)  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกองทุนอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร 

และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเกิดจากวิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต (ถ้ามี) 

จากผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีใช้บริการตามท่ีจ่ายจริง  

(3.3)   วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์  

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรศัพท์ เพ่ือเป�นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้

ถือหน่วยลงทุนในอนาคต  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน

วิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ที่บริษัทจัดการจะกำหนดขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจาก

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการจะเป�ดให้ใช้บรกิารดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

ประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 15 วันโดยจะติดประกาศดังกล่าวท่ีสำนักงานของ

บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเกิดจาก

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีใช้บริการ

ตามท่ีจ่ายจริง 
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2.2           การชำระเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะทำการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป�นเงินบาท

ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น โดยสั่งจ่ายเป�นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโดยนำเงินค่าขายคืน

ดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือโดยให้

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป�นผู้มอบให้ หรือดำเนินการหักกลบเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วน

หรือท้ังหมดให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ท่ีจะนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี

ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันถัดจากวันทำ

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนน้ัน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปน้ี 

(1.1) บริษัทจัดการขอผ่อนผันระยะเวลาการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน

และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำหรับกรณีมีการลงทุนในหลักทรัพย์

หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าและราคา

ดังกล่าวตามท่ีได้รับการผ่อนผัน   

(1.2) บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขาย

คืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” 

(1.3) บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ “การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ตามสั่ง” หรือตามข้อ “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” 

(2) การลดจำนวนหน่วยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน จะทำในวันทำการถัดจากวันคำนวณราคารับซื้อคืน

หน่วยลงทุนจำนวนนั้น เว้นแต่กรณีตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วย

ลงทุน” ข้อ “การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง” หรือข้อ “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุน” โดยนายทะเบียนจะออกและจัดสง่หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับ

ภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ หรือวิธีอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้

ดำเนินการได ้ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนน้ัน 

(3) กรณีเอกสารหลักฐานการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน และบริษัทจัดการไม่

สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการ

ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว  

หมายเหตุ :  

เอกสารสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / หลักฐานจากธนาคารแสดงช่ือและเลขท่ีบัญชี หากเป�นบัญชีธนาคารท่ีเป�ดในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (สำนักหักบัญชีกรุงเทพ) บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย

ลงทุนโดยการชำระเป�นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำ

เงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ในคำขอเป�ดบัญชีกองทุนหรือดำเนินการโดย

วิธีการอ่ืนใดข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

หากเป�นบัญชีธนาคารท่ีเป�ดในเขตต่างจังหวัด ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้เป�นบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน/ผลประโยชน์

อื่น ๆ ได้ 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชนนอกเหนือจาก 5 ธนาคารท่ี

กล่าวมาข้างต้นน้ี บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการชำระเป�นเช็คขีดคร่อมสั่ง

จ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือนำเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย

ลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ในคำขอเป�ดบัญชีกองทุน หรือดำเนินการโดยวิธีการอื่นใดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
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โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเป�นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมในการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม

อัตราท่ีธนาคารพาณิชย์กำหนด โดยตัดจ่ายจากจำนวนเงินท่ีจะโอนเข้าบัญชีน้ัน ๆ 

หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมธนาคารหรอืวิธีที่ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ โดยจะ

ติดประกาศแจ้งให้ทราบ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งเผยแพร่

ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

2.3  เง่ือนไขอ่ืนในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทำการศึกษาและยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื ่อนไขต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ใน

โครงการ และ/หรือหนังสือช้ีชวนน้ีแล้ว 

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นแสดงความจำนงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน จะทำการ

ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ท้ังน้ี เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป�นกรณีพิเศษ 

(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เริ่มทำการถึง

เวลา 15.30 น. สำหรับกรณีการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา  15.30 น. บริษัทจัดการจะถือเป�นรายการ

สั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายถัดไป  

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนใน “คำสั่งขายคืน

หน่วยลงทุน” มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุน (ถ้ามี) ท่ีปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือ

ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย

ลงทุนน้ัน  

(5)  ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหนว่ยลงทุน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถชำระเงิน
ค่าขายคืนของผู ้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข้อ “การเลื ่อน
กำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนตามสั่ง” หรือ “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ยื่น “คำสั่งขายคนืหน่วยลงทุน” ไว้ทางโทรศัพท์หรือสามารถติดต่อที่บริษัทจัดการโดยตรงตามที่อยู่ที่ระบุในหนังสือ 
ชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัท
จัดการก่อน 

(6) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามจำนวนท้ังหมดท่ีมี

คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ “การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนตามสั่ง” หรือ “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หลังจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนนุการขาย

หรือรับซื้อคืนได้รับใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนได้ตรวจสอบ

ความถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนของใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะส่งมอบสำเนาใบคำสั่งขายคืนหน่วย

ลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป�นหลักฐาน ยกเว้นในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทาง

โทรสาร ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเอกสารประกอบคำสั่งขายเพื่อประกอบในการทำรายการ

เพ่ิมเติมในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 

(7) ในกรณีที่ช่วงระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการประกาศไว้ ตรงกับวันที่สำนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอำนาจตามกฎหมายมีคำสั่งให้เป�นวันหยุดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ซึ่งเป�นวันท่ี

บริษัทจัดการเป�ดทำการแต่มีคำสั่งให้เป�นวันหยุดรับซื้อหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการรับซื้อหน่วยลงทุน

ออกไปเป�นวันทำการถัดไป 
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เง่ือนไขอ่ืนๆ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุง เพ่ิมเติมช่องทาง วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วิธีการชำระเงินค่า

ขายคืนหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และเป�นไปตามหลักเกณฑ์ของ

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป�นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความสะดวกและประโยชน์สูงสุดให้แก่   

ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการให้บริการ

ดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานที่ติดต่อทุก

แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 

ภาคผนวก 3 : การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

1.    ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ   ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

 อินเตอร์เน็ต (internet)        หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการประกาศกำหนดเพ่ิมเติมในอนาคต 

2.    รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม : 

การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเป�ดหนึ่ง (“กองทุนเป�ดต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุน

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

จัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และค่ารับซื้อคืนหน่วย

ลงทุนขาออก (ถ้ามี) จากกองทุนเป�ดต้นทาง ไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเป�ดปลายทาง โดยเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวน้ี

จะถูกหักค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมการขายขาเข้า (ถ้ามี) ของกองทุนเป�ดปลายทางไว้ด้วย 

บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะเป�ดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่าง กองทุนรวมภายใต้การ

จัดการของบริษัทจัดการ หรือระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (กองทุนเป�ดต้นทาง) มาเข้า “กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิต้ี   

เอฟไอเอฟ” (กองทุนเป�ดปลายทาง) ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ และสำหรับภายหลังการเสนอขายครั้งแรกในช่วงเวลาไม่

เกิน 15 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป�นกองทนุรวม โดยเป�นไปตามเงื่อนไขวันและเวลาทำการซื้อขายของแต่

ละกองทุนกำหนด 

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผลประโยชน์

ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะป�ดรับคำสั่ง

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั ่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือถาวร โดยบริษัทจะป�ดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและหรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบโดยพลัน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการต่อไปน้ี 

2.1  การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้าม)ี 

(1) กรณีกองทุนนี้เป�นกองทุนเป�ดปลายทาง 

(1.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนน้ี (กองทุนปลายทาง) หรือเรียกว่า “การสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนเข้า (Switch in)” โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จาก

การเลิกกองทุนอื่น ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพ่ือนำมาชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ือ

ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีได ้หรือในระหว่างวันและเวลาท่ีบริษัทจัดการกำหนดให้เป�นวันเสนอขายหน่วยลงทุน

ของกองทุนน้ี ซึ่งเป�นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในภาคผนวก 1 : การเสนอขายหน่วยลงทุน ในหัวข้อ “การเสนอขาย

ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” และ/หรือวันและเวลาท่ีบริษัทจัดการอาจกำหนดเพ่ิมเติม 
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(1.2)  ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยจำนวนที่เป�นไปตาม

มูลค่าข้ันต่ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป�นอย่างอ่ืน 

(1.3)  ในการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดของหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ระหว่างชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี 

(2) กรณีกองทุนนี้เป�นกองทุนต้นทาง 

(2.1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากชนิดหน่วยลงทุน/กองทุนน้ี (กองทุนต้นทาง) หรือ

เรียกว่า “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out)” โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืน

หน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนน้ี (กองทุนต้นทาง) ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนออก (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุน/กองทุนอื่น ๆ ภายใต้การบริหารจัดการ

ของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการ

เป�ดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป�นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนหัวข้อ  

“การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” และ/หรือวันและเวลาท่ีบริษัทจัดการอาจกำหนดเพ่ิมเติม 

(2.2)  ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากชนิดหน่วยลงทุน/กองทุนน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ตามมูลค่าขั้นตำ่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกของกองทุนเป�ดปลายทาง หรือของชนิดหน่วยลงทุนปลายทางตาม

เง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป�นอย่างอ่ืน 

(2.3)  การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากชนิดหน่วยลงทุน/กองทุนน้ี หากจำนวนที่ได้ทั้งหมดจากการขายคืนหน่วยลงทุน

ของชนิดหน่วยลงทุน/กองทุนน้ี ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อ

หน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุน/กองทุนอ่ืน ๆ (กองทุนปลายทาง) ตามมูลค่าข้ันต่ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกของ

ชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง/กองทุนปลายทางนั้น ๆ  (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิที่จะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุน

ของกองทุนปลายทางดังกล่าว 

(2.4)  ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ใน

รายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนไปยังชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง/

กองทุนปลายทางอ่ืน ๆ และเป�นไปตามเง่ือนไขของชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง/กองทุนปลายทางอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

(2.5)  ในการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดของหนว่ยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี  

2.2  การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางบริการ หรือวิธีการอ่ืน ๆ  

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางบริการอื่น ๆ เพื่อเป�นการอำนวยความสะดวกให้แก่ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM), บริการทางโทรศัพท์ หรือ

สื่ออื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันที่บริษัทจัดการอาจเป�ดให้บริการเพิ่มเติมในอนาคตได้ โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป�นไปตาม

หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด หรืออนุญาตให้ทำได้ โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม 

และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

(ถ้ามี) จากผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีใช้บริการตามท่ีจ่ายจริง  

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุน สามารถทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางบริการดังกล่าวได้ ภายใต้รายละเอียด

หลักเกณฑ์ เง่ือนไข ข้ันตอนวิธีการใช้บริการท่ีบริษัทจัดการจะกำหนดข้ึน โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการจะเป�ดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้

บริการและกำหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวท่ี
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สำนักงานของบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการล่วงหน้า 15 

วันก่อนเริ่มให้บริการ 

3.   ราคาขายและรับซ้ือคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีส่งคำสั่งสับเปลี่ยน โดยมีหลักเกณฑ์ในการคำนวณดังน้ี 

(1) กรณีกองทุนนี้เป�นกองทุนต้นทาง  บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำรายการสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนออกของกองทุนตน้ทางเป�นตัวคำนวณในการจัดสรรลดหน่วยลงทุนท่ีมีอยู่ 

(2) กรณีกองทุนน้ีเป�นกองทุนปลายทาง  บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนเข้าของกองทุนปลายทาง เป�นตัวคำนวณในการจัดสรรเพ่ิมหน่วยลงทุนท่ีมีอยู่ 

อนึ ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องเป�น 

มูลค่าท่ีได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) กรณีท่ีเป�นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนน้ี  

4. เง่ือนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

(1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี โดยนำเงินบางส่วนหรือท้ังหมดท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ

เงินที่ได้จากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่น เพื ่อชำระเป�นค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ด้วยวิธีหักกลบ สามารถสั่ง

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้ ตามวิธีการในหัวข้อการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขาย

ครั้งแรก หากจำนวนเงินท่ีสับเปลี่ยนเข้ามาเพ่ือซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีมีจำนวนไม่เพียงพอท่ีจะซื้อหน่วยลงทุนตามท่ีกำหนด

ในโครงการจัดการกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนน้ีเพ่ือนำเงินท่ีได้บางส่วนหรือท้ังหมดจากการขายคืนไปชำระเป�นค่าซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นด้วยวิธีหกักลบ สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ โดยระบุ
เป�นจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยที่ต้องการสับเปลี่ยน อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทาง ได้ตามวิธีการในหัวข้อการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะนำฝากเงินที่ได้จากการขายคืนดังกล่าว
เข้าบัญชีเงินฝากท่ีบริษัทจัดการเป�ดไว้เพ่ือรบัเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอ่ืนให้ตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หาก
จำนวนเงินดังกล่าวต่ำกว่าท่ีกองทุนปลายทางกำหนด บริษัทจัดการจะไม่นำเงินดังกล่าวไปซื้อหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิท่ีจะ
ยกเลกิคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(3)  ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะนำเงินท่ีได้จากการเลิกกองทุนตามหัวข้อการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม หัวข้อการดำเนินการของ
บริษัทจัดการเมื่อเลิกโครงการ หรือหัวข้อการชำระบัญชีกองทุนรวมและวิธีการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ 
ตามรายละเอียดท่ีระบุในรายละเอียดโครงการของกองทุนน้ีไปชำระเป�นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนด้วยวิธีหักกลบ สามารถ
สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุเป�นจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยท่ีต้องการจะสับเปลี่ยน อย่างใดอย่างหน่ึง ไม่น้อยกว่าจำนวนข้ัน
ต่ำในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะนำฝากเงินท่ีได้ดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากท่ีบริษัทจัดการเป�ดไว้เพ่ือรับเงิน
ค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนให้ตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  

หากจำนวนเงินของท้ัง (1) (2) หรือ (3) ดังกล่าวต่ำกว่าท่ีกองทุนปลายทางกำหนด บริษัทจัดการจะไม่นำเงินดังกล่าวไปซื้อหน่วย
ลงทุน แต่จะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแบบคำขอเป�ดบัญชีกองทุนภายใน 5 
วันทำการนับแต่วันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

(4)  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือ
เงินท่ีได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป�นกรณีพิเศษ  

(5)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ 
“การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บรษิัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียด
โครงการ (ถ้ามี) หรือในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคำสั่งสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่
ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนน้ัน ๆ โดยไม่จำเป�นต้องแจ้งผู้สั่งสับเปลี่ยนก่อนการดำเนินการ 
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(6) ในกรณีที่กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศไม่เป�นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) และบริษัท
จัดการไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอ่ืนใดท่ีมีนโยบายการลงทุนใกล้เคยีงกันหรือลงทุนด้วยวิธี
อ่ืนใดให้เป�นไปตามนโยบายการลงทุนของกองทุนท่ีกำหนดไว้ได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้ากองทุนดังกล่าวเป�นการชั่วคราวจนกว่ากองทุนจะสามารถแก้ไขการลงทุนให้เป�นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด ซึ่งการ
ดำเนินการดังกล่าวจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป�นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนดังกล่าวไว้แล้วเพื่อให้ทราบถึงการหยุด
ขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเป�ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น และผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน 

(7)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพ่ือความเหมาะสม หรือเพ่ือประโยชน์
แก่กองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุง เพิ่มเติมช่องทาง วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน วิธีการชำระเงินค่าสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ด้วยวิธีการอ่ืน ๆ ตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกำหนด และเป�นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป�นการแก้ไขโครงการ ท้ังน้ี เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดงักล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง 
ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ 

 

ภาคผนวก 4 : ข้อกำหนดอ่ืน ๆ 

1.  หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ

กองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป�นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และหน่วยลงทุนชนิด

ดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนท่ีถืออยู่ 

2.  การทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD)  

บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 

เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมาย

หรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอำนาจกำหนด ท้ังก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ท้ังน้ี เพ่ือให้เป�นไปตามกฎหมายการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือเพ่ือให้เป�นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการ

สั่งการของหน่วยงานผู้มีอำนาจ ท้ังน้ี บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะดำเนินการทำความรู้จักตัวตนของ

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

หน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้

บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการฟอกเงิน

ดังกล่าว บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมท้ังการเป�ดบัญชีเพ่ือใช้

บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป�นป�จจุบันเป�นระยะ ๆ รวมทั้งการดำเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ี

หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง 

3.  การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft commission) 

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป�นผู้ให้บริการ อันเน่ืองมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการ

จัดการกองทุนได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
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(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป�นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป�นกองทุน

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 

(2)  ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป�นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จาก

บุคคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงให้แก่กองทุนรวมท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป�น

ธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทุนรวมน้ันด้วย 

4. การกู้ยืมหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 

ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีเหตุจำเป�นต้องบริหารสภาพคล่องเป�นการช่ัวคราว บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจกู้ยืมเงินหรือเข้าทำธุรกรรมการขาย

โดยมีสัญญาซื้อคืนในนามของกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

(1)   คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงต้องเป�นบุคคลประเภทสถาบัน โดยบุคคลดังกล่าวต้องไม่ใช่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมน้ัน 

(2)   ระยะเวลาการชำระหน้ีตามสัญญากู้ยืมเงินหรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องไม่เกิน 90 วัน 

(3)   อัตราส่วนการกู้ยืมเงิน และการทำธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซื้อคืน ณ สิ้นวันใด เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้นแต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อ

คืนเพ่ิมเติม 

(4)   ในกรณีของการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ต้องใช้สัญญามาตรฐานที่กำหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือบริษัท

หลักทรัพย์เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)  

5.    การซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต  

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนได้  

โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด ท้ังน้ี การซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมี

ข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติท่ีแตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนท่ีซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควร

ศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน  

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยไม่ถือว่าเป�นการแก้ไขโครงการ

จัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยติดประกาศ ณ 

สำนักงานของบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน  

ข้อกำหนดเก่ียวกับการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังน้ี  

5.1  มูลค่าขั ้นต่ำของการสั ่งซ ื ้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั ้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั ้นต่ำ  

และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ :  

มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก  :  ไม่กำหนด  

มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป  :  ไม่กำหนด  

มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งขายคืน  :  ไม่กำหนด  

จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน  :  ไม่กำหนด  

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ  :  ไม่กำหนด  

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ  :  ไม่กำหนด  

เน่ืองจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกำหนดท่ีเก่ียวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วน

การเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดำเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการ

ประกันภัย เป�นต้น ดังนั้น การสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกำหนดในเรื่องมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ

หน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 
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และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์

ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกำหนดดังกล่าวได้ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์  

5.2  การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :  

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนท่ี

บริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยชำระเป�นเงินสด แคชเชียร์เช็คหรือเช็คส่วนบุคคลหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก

บัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด คำสั่งหักบัญชีธนาคารหรือหักบัญชีบัตรเครดิตหรือด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัท

ประกันชีวิตกำหนด ท้ังน้ี บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าข้ันต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วันและเวลาทำการในการสั่งซื้อหน่วย

ลงทุน วิธีการในการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงินเพ่ิมเติม ตามท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายท่ีผู้ลงทุนได้รับ

จากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ใน

โครงการ โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชำระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว  

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั่งซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ของผู้ลงทุนท่ีซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคำสั่งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทำธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อ

การร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลท่ีบริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน  

5.3  การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

(1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์

ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน 

เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามท่ี

ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลา

การขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชวิีต

ได้ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมายังบริษัทจัดการแล้ว โดยบริษัทประกันชีวิตอาจต้องการเอกสารหลักฐานจากผู้ถือ

กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจนครบถ้วนก่อนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ  

ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตาม

จำนวนข้ันต่ำและเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือกรมธรรม์  

ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนให้แก่

บริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วย

ลงทุน ท้ังน้ี เพ่ือให้เป�นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวิตมีหน้าท่ีต้องชำระเงินค่าขาย

คืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับจากบริษัทจัดการให้กับผู้ลงทุนท่ีซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่

วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมีวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนซึ่งเป�นไปตามท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน  

ระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า

หน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะไม่นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ

กองทุนต่างประเทศที ่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู ้ประกอบธุรกิจที่เกี ่ยวข้องใน

ต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา 

(2)  การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  

บริษัทประกันชีวิตจะส่งคำสั่งขายคืนหนว่ยลงทุนอัตโนมัติเป�นประจำทุกเดือนเพื่อนำค่าขายคนืหน่วยลงทุนมาชำระค่าการ

ประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ตามอัตราและวิธีการท่ี

กำหนดในกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุป

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนเป�นรายป�  
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ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์หรือ

ช่องทางอ่ืนท่ีบริษัทประกันชีวิตจะเป�ดเผยเพ่ิมเติมในเอกสารประกอบการขายท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต  

5.4  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

บริษัทประกันชีวิตจะเป�นผู้ออกใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ 5.2 และการขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 

5.3 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน  

5.5  การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตาม

จำนวนข้ันต่ำ จำนวนเงินคงเหลือข้ันต่ำ และเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคำสั่งตามแบบฟอร์มท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด  

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ

หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้เท่านั้นโดยต้องเป�นการทำรายการ

ผ่านบริษัทประกันชีวิต  

การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเป�ดหนึ่ง (กองทุนเป�ด

ต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเป�ดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเป�ดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน

กรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป�นผู้ดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนกองทุนเป�ดต้นทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเป�ด

ปลายทาง หรือดำเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้เกิดรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน  

ท้ังน้ี การดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังน้ี  

(1)  การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเป�ดต้นทางกองหน่ึงไปกองทุนเป�ดปลายทางกองหน่ึง หรือหลายกองทุน

ตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป�นครั้งคราว  

(2)  การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป�นประจำตามคำสั่งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วย

ลงทุนกองทุนเป�ดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเป�ดปลายทางอีกกองหนึ่ง หรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือ

หน่วยลงทุนแสดงความประสงค์  

(3)  การปรับสัดสว่นกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเป�ดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองไปกองทุนเป�ดปลายทาง

กองหน่ึงหรือหลายกองทุนโดยอัตโนมัติทุกรอบสามเดือนของกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป�นไปตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้

แสดงความประสงค์  

ทั้งนี้ รูปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับบริษัทประกันชีวิต ซึ่งจะแจ้งให้ผู้

ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยไม่ถือว่าเป�นการแก้ไขโครงการ  

บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป�นการชั่วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที่บริษัทประกันชีวิต

เห็นว่าไม่เป�นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ียกเลิกตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในกรมธรรม์  

ราคาขายและราคารับซื้อคืนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะใช้ราคาดังต่อไปน้ีเป�นหลักเกณฑ์ในการคำนวณ  

(1)  กรณีเป�นกองทุนเป�ดต้นทาง การกำหนดราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)  

(2)  กรณีเป�นกองทุนเป�ดปลายทาง การกำหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนเมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน 

ณ วันที่ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเป�ดปลายทาง และบริษัทประกันชีวิตได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน

เป�ดปลายทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณราคาขายและราคารับซื้อคืนในการ

สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องเป�นราคาท่ีได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
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ทั้งนี้ ในแต่ละรูปแบบของการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนซึ่งเป�นวันที่กำหนดราคารับซื้อคืนหน่วย

ลงทุน จะหมายถึงวันดังต่อไปน้ี  

กรณีการสับเปลี่ยนกองทุน วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันที่บริษัทประกันชีวิตได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ี

ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ถือหน่วยลงทุนภายในเวลาทำการท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้  

กรณีการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมตัิ วันท่ีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทำการถัดจากวันท่ีบริษัทประกันชีวิตได้รับคำสั่ง

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีถู่กต้องครบถ้วนจากผู้ถือหน่วยลงทุนภายในเวลาทำการที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด สำหรับการทำ

รายการในครั้งแรก และในวันทำการถัดจากวันครบรอบการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติสำหรับการทำรายการในครั้งต่อ ๆ ไป  

กรณีการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันทำการถัดจากวันครบรอบทุกสามเดือนของ

กรมธรรม์  

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตทุกวันและเวลาทำการตามที่บริษัทประกันชีวิต

กำหนด โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ชดัเจน พร้อมระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน ทั้งนี้ บริษัทประกันชวิีต

ขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่เป�นไปตามเงื ่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตระบุในแบบฟอร์มหรือ

กรมธรรม์ หรือในกรณีที่จำนวนเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอขั้นต่ำที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดในการนำไปซื้อ

หน่วยลงทุนของกองทุนเป�ดปลายทาง โดยบริษัทประกันชีวิตจะยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวทันที โดยไม่จำเป�นต้อง

แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ  

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนนั้นได้เสร็จสิ้น

สมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  

บริษัทประกันชีวิตจะเป�นผู้จัดสง่ใบยืนยันการทำรายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันท่ี

ได้ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัท

ประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคำสั่งครั้งแรกหรือสรุปส่งเป�นรายงานรายป� แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ

โทรศัพท์สอบถามสถานการณ์ลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด  

5.6  วันและเวลาในการขาย รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทประกันชีวิตได้ทุกวันและเวลาทำการท่ีบริษัทประกันชีวิต

กำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการเกี่ยวกับกองทุน ได้แก่ การซื้อหน่วยลงทุน (การชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม

พิเศษ) การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์ประกันชีวิต) การสับเปลี่ยนกองทุน และการปรับสัดส่วนลงทุน

อัตโนมัติได้โดยส่งคำสั่งตามแบบฟอร์มและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด 

5.7  การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน :  

(1)  เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจำป� หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการจัดส่งให้กับ

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตจะดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วย

ลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนต่อไป  

(2)  รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน  

บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป�นรายป� ท้ังน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ

ฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงิน

เพ่ิมเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด  

5.8  สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติท่ีซื้อหน่วยลงทุน

ของกองทุนน้ีเพียงอย่างเดียว ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด ดังน้ี  
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1.  ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดท้ังสิ้น  

2.  ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป�นหลักประกัน  

3.  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทำกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 

15 วันหลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิตโดยบริษัทประกันชีวิตจะเป�นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับ

บริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

4.  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าท่ี

เป�นตัวแทนในการรวบรวมและนำส่งคำสั ่งซื้อและขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต  

โดยไม่เป�ดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่า

ได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป�นต้น  

5.  สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบ้ียประกันในการลงทุนในกองทุนรวม  

6.  สิทธิในการขอรับหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต  

7.  สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที ่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที ่เสนอขาย 

โดยบริษัทประกันชีวิตน้ัน  

8.  สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของ

ตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต  

9.  สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยลงทุนท่ีได้รับคำแนะนำเพ่ือซื้อหน่วยลงทุนน้ัน ตลอดจน

รับทราบคำเตือนและคำอธิบายเก่ียวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

10.  สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนยัสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการ

ลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเพือ่การควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุน

รวม เป�นต้น  

11.  สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนขายหนว่ย

ลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ รวมท้ังการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป�นต้น  

5.9  ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ลงทุนท่ีซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน :  

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย (FRONT-END FEE):  

-ไม่ม-ี  

• ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE):  

-ไม่ม-ี  

ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนหรือตามท่ีบริษัทประกันชีวิตกำหนด 

6.  ข้อกำหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน  

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

FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอก

ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษี

ให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถ่ินท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถ่ินท่ีอยู่

ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเป�ดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎด้วยว่าในป�จจบุันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการ

ออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า 

“กฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง”)  

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป�น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตาม
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หลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึง

หน้าท่ีในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป�นต้น  

ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป�น Non-

Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมน้ันจะได้รับผลกระทบท่ีสำคัญในสองกรณี คือ  

(1)  ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน

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

ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่น ๆ นอก

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

และ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพยส์ิน 

ผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าท่ีดำเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมท่ีเป�น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการ

ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท่ีเข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือ

ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือ

ดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและ

รับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป  

เพ่ือมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมท้ังเพ่ือเป�นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ี

เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมาย

ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังน้ี  

(1)  ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป�นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป�นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง

กำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื ่อ ที ่อยู ่ เลขประจำตัวผู ้เสียภาษีของ

สหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินป�นผลที ่ได้ร ับ เป�นต้น)  

ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของ

กฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง  

(2)  ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพ่ิมเติม เพ่ือยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเก่ียวข้องกับประเทศ

สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อท่ีกำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน

สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป�นต้น รวมถึงนำส่ง

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

ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว  

(3)  ดำเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง  

เพื่อเป�นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

โดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ปฏิเสธการดำเนินการหร ือไม ่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที ่บร ิษ ัทจ ัดการกำหนด บร ิษ ัทจ ัดการขอสงวนสิทธิ 

ในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป�นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

รับทราบการดำเนินการตามท่ีบริษัทจัดการแจ้งน้ีแล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงท่ีได้ระบุไว้ในคำขอเป�ดบัญชี  

(1)  ไม่รับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยน/โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว  

(2)   ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว  

(3)   ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินป�นผล และ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน 

รายน้ันได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ท้ังน้ี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย  



 

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ 63 

(4)   ดำเนินการอ่ืนใดอันเป�นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึน หากมี

การดำเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น  

การดำเนินการดังกล่าวถือเป�นความจำเป�น และเป�นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป�นการกระทำเพ่ือหลีกเลี่ยงมิให้

บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องอันจะทำให้กองทุน

อาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกป�ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือ

หน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป�นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป�นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกำหนด) เท่าน้ัน  

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท

จัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง

หน่วยงาน หรือดำเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกำหนด โดยไม่จำเป�นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
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