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BCAP Disruptive Technology Fund

ชื่อย่ อ

BCAP-DISRUPT

ประเภทโครงการ

ตราสารทุน

อายุโครงการ

ไม่กําหนดอายุโครงการ

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ โดยกองทุน
ปลายทางมีการกระจายการลงทุนในหลักทรั พย์ หรื อตราสารของบริ ษัทที่ได้ ประโยชน์ จากการ
ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีใหม่ที่เป็ นพืน้ ฐานเพื่อการต่อยอดนวัตกรรมที่จะพลิกโฉม
ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆในอนาคต เช่น Autonomous and Robotics, Artificial Intelligence/
Machine Learning and Big Data, Distributed Ledger, Cloud and NextGen Computing,
Internet of Things, 5G/ NextG Wireless, Space Exploration เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ กองทุนจะลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมข้ างต้ น ตังแต่
้ 2 กองทุนขึ ้นไป เพื่อให้ มี Net Exposure โดยเฉลี่ยในรอบ
ปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทุน โดยมีสัดส่วนการลงทุนในแต่ละ
กองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีกองทุนละไม่เกินร้ อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน ซึ่ง
สัดส่ วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนจะขึน้ อยู่กับดุลยพินิ จของผู้จัดการกองทุน โดย
สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามสภาวะการลงทุนหรื อการคาดการณ์ สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ ทัง้ นี ้
กองทุนจะนําเงิ นไปลงทุนในต่ างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่ า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สําหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดย
วิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างซึง่ ไม่ขดั ต่อกฎหมาย หรื อที่สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ
ให้ ลงทุนได้
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริ หารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และอาจป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตาม
ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) หลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรื อที่ผ้ ูออกตราสารตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (NonInvestment Grade) และ/หรื อตราสารที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารและที่ผ้ อู อก
ตราสาร (Unrated Securities)
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรื อทัง้ หมดมาลงทุนในประเทศไทย ทัง้ นี ้ เพื่อ
ประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เช่น ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรื อในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ของภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทําให้ การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทาง
ปฏิบตั ิ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรื อ
ประกาศที่เกี่ยวข้ อง หรือเกิดภาวะสงคราม เป็ นต้ น
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็ นกองทุนรวมที่มีการ

กองทุนเปิ ดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี

1

ลงทุนโดยตรง หรื อ กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund ) หรื อสามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวมหน่วย
ลงทุน (Fund of Funds) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
หรื อให้ ความเห็นชอบให้ กองทุนลงทุนได้ ทังนี
้ ้ การเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุน
จะไม่ทําให้ ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ ้น รวมทังประเภทและลั
้
กษณะพิเศษ
ที่เปลี่ยนแปลงนันจะเป็
้
นไปตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน โดยขึ ้นกับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนัน้
และต้ องเป็ นไปเพื่อประโยชน์ สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งผู้ถือ
หน่วยลงทุนล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการที่ www.bcap.co.th และ/
หรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม ก่อนดําเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าวทังนี
้ ้ อัตราส่วนการ
ลงทุนที่กําหนดจะกระทําภายใต้ สภาวการณ์ที่ปกติ ซึง่ อาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้ เป็ นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที่กําหนดไว้ อนั เนื่องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติหรื อมีความจําเป็ น เช่น มีการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรื อการเมืองอย่างมีนัยสําคัญ เป็ นต้ น โดยบริ ษัทจัดการจะรายงานการไม่
สามารถลงทุนให้ เป็ นไปตามสัดส่ วนการลงทุนที่ กําหนดไว้ ในโครงการตามประกาศแก่ สํ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเรื่ องการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นํามาบังคับใช้
ในช่วงระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตังแต่
้ วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ น
กองทุนรวม รวมถึงช่วงเวลาก่อนเลิกกองทุน ซึง่ มีระยะเวลา 30 วันก่อนการเลิกกองทุนรวม และรวมถึง
ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุน เนื่องจากได้ รับคําสัง่ ขายคืนหรื อสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรื อมีการโอนย้ ายกองทุนจํานวนมาก หรื อเพื่อรอการลงทุน ซึ่งต้ องไม่เกินกว่า 10 วันทํา
การ ทังนี
้ ้ โดยต้ องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ
2.

ลักษณะที่สาคัญของกองทุน
 เป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds ที่เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ โดย
กองทุนปลายทางมีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อตราสารของบริ ษัทที่ได้ ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
กับ เทคโนโลยี ใ หม่ ที่ เ ป็ นพื น้ ฐานเพื่ อ การต่ อ ยอดนวัต กรรมที่ จ ะพลิ ก โฉมธุ ร กิ จ และอุต สาหกรรมต่ า งๆในอนาคต เช่ น
Autonomous and Robotics, Artificial Intelligence/ Machine Learning and Big Data, Distributed Ledger, Cloud and
NextGen Computing, Internet of Things, 5G/ NextG Wireless, Space Exploration เป็ นต้ น

3.

การแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่ วยลงทุน
 กองทุนนี ้เป็ นกองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

4.

ผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนจะได้ รับจากเงินลงทุน
 กําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้น (Capital Gain)

5.

จานวนเงินทุนโครงการล่ าสุด
 จํานวนเงินทุนโครงการนี ้เท่ากับ 5,000 ล้ านบาท
 ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมแล้ ว บริษัทจัดการสามารถเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการที่จดทะเบียน
ไว้ กบั สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
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6.

รอบระยะเวลาบัญชี
 วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี

7.

ปั จจัยที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
 การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจนทําให้ ไม่สามารถแลกเงินกลับได้ ตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนด
 ปั จจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจทังในและต่
้
างประเทศ ภาวะอัตราเงินเฟ้ อ ค่าเงิน
 ภาวะตลาดหลักทรัพย์ของทังในและต่
้
างประเทศ

8.

กองทุนรวมนี ม้ ีการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ าที่มิได้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อการลดความเสี่ยงเป็ นอัตราส่ วนเท่ าใด
ของมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิกองทุนรวม และจะมีผลกระทบทางลบที่มากที่สุดต่ อเงินลงทุนเป็ นอย่ างไร
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีวตั ถุประสงค์นอกเหนือจากเพื่อลดความเสี่ยง โดยผลลบมากที่สดุ ของ
การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าดังกล่าวต่อเงินลงทุน คือ ทําให้ ผลตอบแทนของกองทุนตํ่ากว่าผลตอบแทนที่ควรจะได้ รับเมื่อ
เปรียบเทียบกับกรณีที่กองทุนไม่ได้ ลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าดังกล่าว

9.

ดัชนีชวี ้ ัด/อ้ างอิง (Benchmark) ของกองทุน
ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสัดส่วนร้ อยละ 100 ของมูลค่าทรัพยสินสุทธิของกองทุน ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
คํานวณผลตอบแทนของกองทุนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
หมายเหตุ :
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ัดในการเปรี ยบเทียบตามที่บริ ษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึง่ อยู่ภายใต้ กรอบ
นโยบายการลงทุนที่กําหนด โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลและแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างชัดเจนถึงวันที่มี การ
เปลี่ยนตัวชีว้ ัด คําอธิ บายเกี่ยวกับตัวชีว้ ัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ ัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
ภายในเวลาที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีก ารเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ัดเพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้ อกําหนดของสมาคมบริ ษัท จัดการ
ลงทุน และ/หรื อ ประกาศ ข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดในการใช้ เปรียบเทียบในกรณีที่ผ้ อู อกตัวดัชนีของตัวชี ้วัดไม่ได้ จดั ทําหรื อเปิ ดเผยข้ อมูล/อัตราดังกล่าว
อีกต่อไป โดยบริ ษัทบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

10. วิธีการขายและรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
 กรณีการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
มูลค่าขันตํ
้ ่าในการซื ้อครัง้ แรก
มูลค่าขันตํ
้ ่าในการซื ้อครัง้ ถัดไป

500 บาท
500 บาท

ผู้สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเองกับบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสั่ งซื ้อหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน ชัดเจน
และตามความเป็ นจริง พร้ อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชีกองทุน รวมถึงชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน
ตามวิธีการที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนกําหนด โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี ้
- บริษัทจัดการ
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- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
- หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย
- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนจะกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้ นหรื อเปลี่ยนแปลงจํานวนหรื อมูลค่าขันตํ
้ ่าข้ างต้ นได้ ในอนาคต ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื ้อหน่วยลงทุน ตามผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ตามช่องทางการซื ้อขาย ตามการ
ส่งเสริมการขาย หรือตามเงื่อนไขที่บริ ษัทจัดการอาจกําหนดขึ ้นเพิ่มเติมในอนาคต ซึง่ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ รายละเอียด วิธีการ เงื่อนไข การเสนอขายหน่วย
ลงทุน เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
 วิธีการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
มูลค่าขันตํ
้ ่าในการขายคืน
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั ้ ่า

ไม่กําหนด
ไม่กําหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองได้ ที่บริษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน ทุกวัน
ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน
ชัดเจน และตามความเป็ นจริง พร้ อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ ามี) ตามที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื ้อคืนกําหนดและยื่นต่อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อขายคืนหน่วยลงทุน โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ
ดังนี ้
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนจะกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ ก่อนที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับคําสั่ง ซื ้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความหมาะสม
บริ ษัทจัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ระบุไว้ ในคําขอเปิ ดบัญชี
กองทุนเปิ ดให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทําการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
ในต่างประเทศ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา ซึง่ บริษัทจัดการจะประกาศวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้ นหรื อเปลี่ยนแปลงจํานวนหรื อมูลค่าขัน้ ตํ่าข้ างต้ นได้ ในอนาคต ให้ กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามประเภทของผู้ลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ตามช่องทางการซื ้อ
ขาย หรื อตามเงื่อนไขที่บริ ษัทจัดการอาจกําหนดขึ ้นเพิ่มเติมในอนาคต ซึง่ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
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บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการแก้ ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ รายละเอียด วิธีการ เงื่อนไข การรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
 วิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดซึง่ จัด ตังและจั
้
ดการโดยบริ ษัทจัดการเท่านัน้ โดย
ติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนดไว้ แล้ ว
ช่องทางในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้ บริ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถติดต่อบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับ
ซื ้อคืน โดยกรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลี่ยนกองทุนให้ ครบถ้ วน โดยระบุเป็ นจํานวนหน่วยที่จะออกจากกองทุนต้ นทางเท่านัน้
และระบุชื่อกองทุนปลายทางที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และนําไปยื่นกับผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ซึ่งผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื ้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําขอสับเปลี่ยนกองทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ไว้ หากในอนาคตจะเปิ ดให้ บริ การรั บคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็ นจํานวนเงินให้
สามารถทําได้ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่นใดตาม
ความเหมาะสม
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทํารายการคําขอสับเปลี่ยนกองทุนเรี ยบร้ อยแล้ ว จะเพิกถอนคําขอสับเปลี่ยนกองทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทังสิ
้ ้น เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง
และการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฎอยู่กบั
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนเป็ นหลักฐานในการทํารายการที่สมบูรณ์และใช้ อ้างอิงได้
ในกรณีที่จํานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบคําขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ มากกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บนั ทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
อย่างไรก็ตาม กรณี หากจํานวนเงินที่คํานวณได้ ของกองทุนต้ นทาง มีไม่เพียงพอที่จะนําไปซือ้ หน่วยลงทุนขัน้ ตํ่าตาม
ข้ อกําหนดของกองทุนปลายทาง บริ ษัทจัดการจะไม่นําเงินไปซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะชําระเป็ นเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ระบุไว้ ในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน ภายใน 5 วันทําการ
นับตัง้ แต่วนั ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ กับ บมจ.ธนาคาร
กรุ งเทพ หรื อธนาคารอื่นซึง่ อาจเปิ ดให้ บริ การต่อไป โดยไม่ถือเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อเป็ นเช็ค บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ หรือธนาคารอื่นที่อาจเพิ่มเติมในอนาคต โดยไม่ถือเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ และขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนาม
ของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(2) ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ทังนี
้ ้ ก่อนที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
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(3) ช่องทางอื่นใด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มช่องทางการรับคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นใด โดยการเพิ่มเติมช่องทาง
ดังกล่าวจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี ้
บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
ก่อนที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางดังกล่าว
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
11. การเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
1. บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ที่ได้ มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ ในกรณี
ดังต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วมีความเชื่อ โดยสุจริ ต และสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้ าเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี ้ โดยความ
เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงิ นจากหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถกู ต้ องต่าง
จากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ 1 สตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่
ถูกต้ องและผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. กรณีการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนตามข้ อ 1. (1) หรื อ (2) ให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิ
ตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
นัน้ เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) บริษัทจัดการจะแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบเรื่องดังกล่าวด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) บริษัทจัดการแจ้ งการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้ อมทังจั
้ ดทํารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้ รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้ อ 1.(1) หรื อการรั บรองข้ อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้ อ 1.(2) ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดําเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่างที่บริ ษัทจัดการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการจะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยจะชําระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที่ส่งคําสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
12. การไม่ ขายหรือไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ ว
การไม่ขายไม่รับซื ้อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสัง่ บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่ อง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
และกองทุนส่วนบุคคล
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การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจําเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริ ษัทจัดการจะหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนเป็ นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึ่งไม่เกิน 20 วันทําการ
ติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนออกไปได้
เงื่อนไขอื่นใด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรือคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (กองทุนปลายทาง) ชัว่ คราว/ถาวร
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทังนี
้ ้ จะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ รายละเอียด วิธีการ เงื่อนไข การเสนอขายหน่วยลงทุน
และ/หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่าน
ช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
13. กรณีใดที่บริษทั จัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทังหมด
้
หรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีที่ผ้ สู ั่งซื ้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดเอกสารหรื อข้ อมูลที่บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้จองซื ้อ/ผู้สั่งซื ้อหน่วยลงทุน ไม่
ถูกต้ อง หรือไม่ครบถ้ วน ตามที่บริษัทจัดการกําหนด
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าคําสัง่ ซื อ้ ใดมีผลกระทบต่อกองทุน หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมหรื อทําให้ เกิด
ความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลกั ษณะเป็ นการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้ างสูง หรื ออาจมีลกั ษณะเป็ นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรื อขัดแย้ งต่อกฎหมายต่าง ๆ
ของประเทศไทย และหรือต่างประเทศ
(4) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการเห็นว่าการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนอาจมีลกั ษณะเพื่อเอื ้อประโยชน์แก่บคุ คลสหรัฐ และ/หรื อบุคคลที่สหรัฐ
กําหนด ตามกฎหมายว่าด้ วยการปฎิบัติก ารตามความตกลงระหว่างรั ฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ รั ฐบาลแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบตั ิตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และ/หรือ
ตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนให้ กบั บุคคลดังที่กล่าวมาข้ างต้ น
(5) ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าการสั่งซื อ้ หน่วยลงทุนในกรณี ดังกล่าวอาจก่อให้ เกิดปั ญหาหรื อผลกระทบ
ทางด้ านภาษีต่อผู้ซื ้อหน่วยลงทุนหรือกองทุน หรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรื อต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัทจัดการ
ในอนาคต หรื อ มีผลกระทบต่อ การบริ หารการลงทุนของกองทุนหรื อต่อผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทัง้ นี ้ เ พื่อเป็ นการรั กษา
ผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเป็ นหลัก
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนชัว่ คราวตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนการปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ชั่วคราวผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่นใดตาม
ความเหมาะสม
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14. ช่ องทางที่ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับ NAV มูลค่ าหน่ วยลงทุน ราคาขายและรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน ข้ อมูลโครงการ
จัดการกองทุน ข้ อผูกพันระหว่ างผู้ถือหน่ วยลงทุนกับบริษทั จัดการ และข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนนี ้
ผู้ลงทุนสามารถติดตามข้ อมูลดังกล่าวได้ จาก

- บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน บางกอกแคปปิ ตอล จํากัด โทรศัพท์ : 0-2618-1599
- เว็บไซต์ : www.bcap.co.th
15. ช่ องทางที่ผ้ ลู งทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนนี ้
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ได้ ท่ ี





บริษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุน บางกอกแคปปิ ตอล จากัด
ที่อยู่ : เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 ห้ องเลขที่ A - C
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2618-1599 โทรสาร : 0-2618-1597
เว็บไซต์ : www.bcap.co.th
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
-

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 1333 หรือ 0-2230-1306

-

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2231-3777 และ 0-2618-1111

-

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด โทร. 0-2026-5100 กด 1

-

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2777-8888

-

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2638-5000, 0-2081-2000, 0-2638-5500

-

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท์ : 0-2009-8888

-

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2635-1700

-

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด โทรศัพท์ : 0-2026-6222

-

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด โทรศัพท์ : 0-2779-9000

-

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จํากัด โทรศัพท์ : 0-2949-1999

สิทธิของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
16. กองทุนนีม้ ีการออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน

- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
- อื่น ๆ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน หรื อเอกสารแสดงสิทธิอื่นใด
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั สิ ้นสุด ระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก หรื อภายในวันทําการซื ้อขายหน่ วยลงทุน
กรณีที่สงั่ ซื ้อภายหลังปิ ดการเสนอขายครัง้ แรก
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ ให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน เพื่อ
เป็ นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื ้อขายหน่วยลงทุน รวมถึงเปลี่ยนแปลง และ/หรื อเพิ่มเติมรู ปแบบเอกสารแสดงสิทธิ และ/หรื อ
เงื่อนไข และระยะเวลาส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
17. เงื่อนไขที่ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจากัดสิทธิ
 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึง่ ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม
บริ ษัทจัดการหรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้ าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้ องไม่นับ
คะแนนเสียงในส่วนที่เกินกว่าหนึง่ ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม
18. ช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิออก
เสียงของบลจ. ในหลักทรัพย์ ของบริ ษัทใดๆ ที่กองทุนรวมลงทุน


ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียง และการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของบริ ษัทจัดการได้ ที่
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.bcap.co.th)

19. ข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกินข้ อจากัดในการใช้ สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้ มว่ าอาจจะเกิดขึน้
 ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจํากัดในการใช้ สิทธิ ออกเสียง ทัง้ นี ้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
www.bcap.co.th
20. วิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดการโอนหน่ วยลงทุน
1. วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน
ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้ องมายื่นคําขอโอนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ในกรณีที่ผ้ รู ับโอนยังไม่เคยมี
บัญชีกองทุนกับบริ ษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้ องกรอกรายละเอียดในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนและยื่นต่อผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื ้อคืนพร้ อมกับคําขอโอนหน่วยลงทุน
หลังจากที่ได้ รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําขอ
โอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ โู อนไว้ เป็ นหลักฐาน
2. ข้ อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้ เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี ้
(1) การโอนหน่วยลงทุนให้ บดิ า มารดา บุตรและคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) การโอนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ศาลหรือโดยผลของกฎหมาย
(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่นายทะเบียนเห็นสมควรและอนุมตั ิให้ โอนได้
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้ อมูลการโอนหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการจะออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ โู อน
หน่วยลงทุนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 6 วันทําการนับแต่วนั ที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ รับคําขอโอนหน่วยลงทุน
สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้รับโอนจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการโอนหน่วยลงทุนแล้ ว
21. ช่ องทางและวิธีการร้ องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้ า
สู่กระบวนการดังกล่ าวของกองทุนรวม
 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งข้ อร้ องเรียนได้ ที่
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บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน บางกอกแคปปิ ตอล จํากัด โทรศัพท์ : 0-2618-1599
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ : 0-2263-6000
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 1333 หรือ 0-2230-1306
- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2231-3777, 0-2618-1111
-

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด โทร. 0-2026-5100 กด 1

-

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2777-8888

-

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2638-5000, 0-2081-2000, 0-2638-5500

-

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท์ : 0-2009-8888

-

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2635-1700

-

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด โทรศัพท์ : 0-2026-6222

-

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด โทรศัพท์ : 0-2779-9000

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จํากัด โทรศัพท์ : 0-2949-1999
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 02-296-3582, 02-296-5809, 02-296-4520
-

 การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
บริ ษัทจัดการตกลงให้ มีการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการปฎิบตั ิไม่เป็ นไปตามโครงการ
จัดการกองทุนรวมนี ้ และ/หรื อหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
เกี่ยวข้ อง อันมีผลให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ถู ือหน่วยของกองทุนแล้ ว ผู้ถือหน่วยกองทุนสามารถนําข้ อพิพาทเข้ าสู่การพิจารณาตาม
กระบวนการอนุญาโตตุลาการของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
22. ภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ สาหรับผู้ถือหน่ วยลงทุนทุกรายที่ไม่ มีภมู ิลาเนาในประเทศไทย
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้ แจ้ งไว้ เป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการจะอ้ างอิงที่อยู่ของบริ ษัทจัดการเป็ น
ภูมิลําเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

ข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของกองทุนรวม
23. ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุน บางกอกแคปปิ ตอล จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน บางกอกแคปปิ ตอล จํากัด
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 ห้ องเลขที่ A-C
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2618-1599 โทรสาร : 0-2618-1597
จานวนกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้ การบริหารของบริษทั จัดการ และมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน บางกอกแคปปิ ตอล จํากัด มีกองทุนรวมภายใต้ การบริ หารทังหมด
้
35 กองทุน มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุนรวม เท่ากับ 20,791 ล้ านบาท
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
1.

นายชอง โท

ประธานกรรมการบริษัท

2.

นายพิเชษฐ สิทธิอํานวย

กรรมการบริษัท

3.

นายบรรณรงค์ พิชญากร

กรรมการบริษัท

รายชื่อผู้บริหาร
1.

นางเมธ์วดี ประเสริฐสินธนา

กรรมการผู้จดั การ

2.

ดร. ธนาวุฒิ พรโรจนางกูร

รองกรรมการผู้จดั การ

3.

นางกุณฑีรา พรโรจนางกูร

ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการ

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน (Investment Committee)
1.

นางเมธ์วดี ประเสริฐสินธนา

ประธานคณะกรรมการ

2.

ดร. ธนาวุฒิ พรโรจนางกูร

กรรมการ

3.

นางสาวอัญชลี งามวุฒิกลุ

กรรมการ

4.

นายคงศิริ เลิศพิชติ กุล

กรรมการ

5.

นายสันติ ชินศิริโชคชัย

กรรมการ

6.

นายธวัชชัย วงศ์รัตนศิริกลุ

กรรมการ

รายชื่อและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับผู้จัดการกองทุน
ลาดับ
รายชื่อ
1 นางสาวพัชริ นธ์ ขําเดช*

ประวัติการศึกษา
 ปริ ญญาโท การเงินและบัญชี
Warwick Business School
 ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย






2 นายศุภณัฐ หาญสกุล
บรรเทิง

 ปริ ญญาตรี สาขาการธนาคาร และ

การเงิน คณะพาณิชยศาสตร์ และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียร
นิยมอันดับหนึง่ (เหรี ยญทอง)
 CFA Level 2



ประสบการณ์ ทางาน
ผู้จดั การกองทุน บลจ. บางกอก
แคปปิ ตอล
รองผู้จดั การกองทุน บลจ. บางกอก
แคปปิ ตอล
ผู้ช่วยผู้จดั การกองทุน บลจ. บางกอก
แคปปิ ตอล
ฝ่ ายวิเคราะห์ธุรกิจและสินเชื่อ บมจ.
ธนาคารกสิกรไทย
ผู้ช่วยผู้จดั การกองทุน บลจ. บางกอก
แคปปิ ตอล

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ผู้จดั การกองทุน
ฝ่ ายการลงทุนทางเลือก

ผู้ช่วยผู้จดั การกองทุน
ฝ่ ายการลงทุนทางเลือก

* ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทุนและผู้จดั การการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (ถ้ ามี)
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24. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนที่บริษัทได้ แต่ งตัง้ ไว้
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
 ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : สํานักงานใหญ่
เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
และสาขาต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ
โทรศัพท์ : 1333 หรือ 0-2230-1306


บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
ที่อยู่

: เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 10, 12, 19, 23 และ 29 - 32
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2231-3777, 0-2618-1111


บริษัทหลักทรัพย์ นายหน้ าซือ้ ขายหน่ วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จากัด
ทีอ่ ยู่

: เลขที่ 52 อาคารธนิยะ พลาซ่า ชัน้ 17 โซนดี และชัน้ 21 โซนเอ ถึง ซี ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 0-2026-5100 กด 1


บริษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
ที่อยู่

: เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์ : 0-2777-8888


บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
ที่อยู่

: เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชัน้ 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0-2638-5000, 0-2081-2000, 0-2638-5500


บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จากัด
ที่อยู่ : เลขที่ 127 อาคารเกษรทาวเวอร์ ชัน้ 14-16 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2009-8888



บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ชัน้ 11, 14, 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2635-1700



บริษัทหลักทรัพย์ นายหน้ าซือ้ ขายหน่ วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด
ที่อยู่ : เลขที่ 1-7 อาคารซิลลิคเฮ้ าส์ ห้ อง 1Aชัน้ 6 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2026-6222



บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด
ที่อยู่ : เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชัน้ 18 - 19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2779-9000
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บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จากัด
ที่อยู่

: อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ ค พลาซ่า เลขที่ 18 อาคาร 1 ชัน้ 2, เลขที่ 19 อาคาร 3 ชัน้ 2 และ 20 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2779-9000
25. รายชื่อนายทะเบียนหน่ วยลงทุนของกองทุน
 ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2230-1784
หรือบุคคลอื่นที่ได้ รับอนุญาตให้ บริการเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
26. รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุน
 ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : สายงานบริการธุรกิจหลักทรัพย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-296-3582, 02-296-5809, 02-296-4520
หมายเหตุ : นอกจากหน้ าที่ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้ าที่ตามกฎหมายในการรั กษา
ผลประโยชน์ของผู้ถอื หน่วยลงทุนด้ วย
27. รายชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุน
นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา
นายสุชาติ พานิชย์เจริญ
นางสาวชื่นตา ชมเมิน
นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา
นายเกียรติศกั ดิ์ วานิชย์หานนท์
นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสทุ ธิ์
บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด อาคาร เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A)
ที่อยู่ : 503/21 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2642-6172-4 โทรสาร : 0-2642-6253
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ปั จจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน
1. ความเสี่ยงจากการดาเนิ นงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผ้ อู อกตราสารไม่สามารถ
ประกอบธุรกิจให้ ได้ ผลตอบแทนเป็ นไปตามที่คาดหวังได้ ซึง่ อาจเกิดจาก สภาวะการแข่งขันและปั จจัยภายในของบริษัทผู้ออกตราสาร
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริ ษัทจัดการมีเกณฑ์การคัดเลือกตราสารโดยพิจารณาจากปั จจัยภายในของบริ ษัท และผ่านการ
อนุมตั ิโดยคณะกรรมการลงทุน รวมถึงมีการติดตามผลการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ

2. ความเสี่ยงด้ านตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาตราสารที่กองทุนถือครองอยู่ อันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทังจากภายในและนอกประเทศ
้
ซึง่ สามารถส่งผลกระทบเชิงลบ
ต่อพอร์ ตการลงทุนได้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : บริ ษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ รวมทัง้ ติดตามสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่อาจมี
ผลกระทบต่อ ราคา และดําเนินการปรั บสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็ นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3. ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถแปลงทรัพย์สินเป็ นเงินสดภายในช่วงระยะเวลา
หรื อตามราคาที่ต้องการ ซึ่งขึน้ อยู่กับลักษณะของทรัพย์ สินและสภาวะของตลาด ว่ามีสภาพคล่องมากน้ อยเพียงใด มีผ้ ดู ูแลสภาพ
คล่องหรือไม่ หากเกิดสถานการณ์ที่มีผ้ ขู ายพร้ อมกันเป็ นจํานวนมาก (Fire Sell) ก็จะส่งผลให้ ความเสี่ยงดังกล่าวสูงขึ ้นได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนโดยคํานึงถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือของตราสารประเภทต่าง ๆ
ก่อนการตัดสิ นใจลงทุน รวมถึงติดตามการเปลี่ ยนแปลงที่ มี นัยสํ าคัญ เพื่ อกํ าหนดสัดส่ วนการลงทุนในตราสารให้ เหมาะสมกับ
ผลตอบแทนและความเสี่ยง พร้ อมทัง้ กําหนดสัดส่วนการถือครองเงินสดให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอเมื่อเกิดการไถ่ถอนหน่วย
ลงทุน
4. ความเสี่ยงจากการผิดนั ดชาระของคู่สัญญา (Counterparty Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ค่คู ้ าสัญญา ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามภาระผูกพันที่ได้ ตกลงกันไว้ ซึง่ อาจเกิดจากการที่ค่สู ญ
ั ญาไม่มีสภาพคล่องมากเพียงพอ หรืออยู่ในสถานะล้ มละลาย
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : บริ ษัทจัดการมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าในการทําธุรกรรมต่าง ๆ กับบริ ษัท โดยจะพิจารณา
จากปั จจัยต่าง ๆ เช่น อันดับความน่าเชื่อถือ หรื อคู่ค้าที่ได้ รับการยอมรับอย่างกว้ างขวาง เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงจากการที่ค่สู ญ
ั ญา
ในการทําธุรกรรมไม่สามารถทําตามข้ อสัญญาที่ตกลงกันไว้
5. ความเสี่ยงด้ านเครดิต (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลกู หนี ้ไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาในการจ่ายชําระหนี ้คืน หรื อ
ความเสี่ยงที่เกิดจากโอกาสที่ลกู ค้ าอาจไม่สามารถชําระหนี ้คืนจนเป็ นเหตุให้ ถกู ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : เพื่อให้ การบริหารความเสี่ยงด้ านเครดิตเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจัดการมีการพิจารณาถึง
อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของผู้ออกตราสารหนี ้ รวมถึงพิจารณาแนวโน้ มเศรษฐกิจ แนวโน้ มอุตสาหกรรม และปั จจัยทาง
มหภาคต่างๆ ที่ส่งผลต่ออันดับความน่าเชื่อถือและโอกาสในการเกิดหนี ้เสียของผู้ออกตราสารหนี ้
6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ (Derivative Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนหรื อป้องกันความเสี่ยงด้ วย
ตราสารอนุพนั ธ์ อาทิเช่น สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Forward) ออปชัน่ (Option) สวอป (Swap) เป็ นต้ น ทังนี
้ ้มูลค่าของตราสารดังกล่าว
อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง หรือสภาวะตลาดได้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : บริ ษัทจัดการจะมีการประเมินมูลค่าตลาดของตราสารอนุพันธ์ อย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงทําการ
ติดตามดูแลสถานะของสัญญาตราสารอนุพนั ธ์ของกองทุนอย่างใกล้ ชิด
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7. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่กองทุนจะได้ รับผลกระทบเชิงลบ เนื่องจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึง่ อาจเกิดจากการมีทรัพย์สิน หรือหนี ้สินในสกุลเงินต่างประเทศ
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : เพื่อลดความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน บริ ษัทจัดการจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนในสัดส่วนที่เห็นว่าเหมาะสม อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนอาจได้ รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน หรื อ
ได้ รับเงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
8. ความเสี่ยงของประเทศที่ไปลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึง่ มูลค่า
หลักทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ ความน่าเชื่อถือของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงของนโยบายระดับ
มหภาค หรือมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศดังกล่าวได้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : บริ ษัทจัดการมีการพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงมีการ
พิจารณาถึงระดับนํ ้าหนักการลงทุนที่เหมาะสมที่สอดคล้ องกับระดับความเสี่ยงของตัวกองทุน และมีการติดตามผลการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง
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เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ องของกองทุนรวม
- เครื่องมือการกาหนดให้ ผ้ ลู งทุนเป็ นผู้รับภาระค่ าใช้ จ่าย
ค่ าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่ เป็ นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กาหนด (liquidity fee) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราค่ าธรรมเนียม liquidity fee ไม่ เกินร้ อยละ (ของมูลค่ าหน่ วยลงทุน) : 1.00
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้ อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
สําหรับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกที่มากกว่า 50 ล้ านบาท
โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรี ยกเก็บจริ ง และหรื อระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมนี ท้ างเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการและในหนังสือชี ้
ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
ข้ อสงวนสิทธิ์
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรื อลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริ ง โดยปรับเพิ่มได้ ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กําหนดใน
โครงการ และหรื อปรับเพิ่มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนออก และหรื อ ปรับลดระยะเวลาการถือครองหน่วย
ลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ้ ได้ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการและ
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
2. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรื อเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลา
การถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด มาใช้ ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
การการใช้ เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนัน้
การพิจารณาใช้ เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละวันทําการที่มีการใช้ เครื่องมือนี ้
2. บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเรี ยกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษัทจัดการ
กําหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ 1.ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายจากการซื ้อหรื อขายทรัพย์สินของกองทุน (transaction
costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื ้อขายทรัพย์สิน ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน 2.ต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายจากการทําธุรกรรม repo เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ ามี) 3.สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่อง
ของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง 4.ปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน เป็ น
ต้ น โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้ อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปั จจัยที่
เกี่ยวข้ องเท่าทีส่ ามารถทําได้ เพื่อให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
3. ในกรณีที่มีการใช้ เครื่องมือ Liquidity Fee นี ้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิด้วยสูตรการคํานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียม
การซื ้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ ามี) และสามารถ
ใช้ ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
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4. ในกรณีที่มีการใช้ เครื่ องมือ Liquidity Fee นี ้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรี ยกเก็บได้ จะนํากลับเข้ ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้
เครื่ องมือนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยงั คงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่ องมือนี ้
ไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างผลตอบแทนให้ กองทุนแต่อย่างใด
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
รายละเอียดเพิมเติม :
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริ ษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง ทังนี
้ ้โดยไม่ขดั
กับหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต.
การปรั บ มูลค่ าทรั พย์ สิน สุ ท ธิด้ว ยสูตรการคานวณที่สะท้ อนต้ น ทุ น ในการซือ้ ขายทรั พย์ สิน ของกองทุน รวม (swing
pricing) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่ เกินร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้ วยวิธีปฏิบตั ิ : Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช้ วิธี Partial swing pricing โดยกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้ อยละ 3.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน ก็ได้ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ 1.ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายจากการซื ้อหรื อขายทรัพย์สินของกองทุน (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการซื ้อขายทรัพย์สิน ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน 2.ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายจากการทํา
ธุรกรรม repo เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ ามี) 3.สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่
กองทุนถือครอง 4.ปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน เป็ นต้ น ซึ่ง
บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อการประเมินจากปั จจัยที่
เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทําได้ เพื่อให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษัทจัดการกําหนด โดยบริ ษัทจัดการจะ
คํานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้ แก่ 1.พอร์ ตการลงทุน 2.นโยบายการลงทุน 3.สภาวะตลาดของทรัพย์สินที่
ลงทุน 4.ปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน 5.กองทุนมียอดซื ้อขายสุทธิ
อย่างต่อเนื่อง 6.กองทุนมียอดซื ้อขายสุทธิในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน เป็ นต้ น โดยบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
ข้ อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทําได้ เพื่อให้
สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้ อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ ร่วมกับเครื่องมือใน
การบริ หารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด มาใช้ ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
การการใช้ เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนัน้
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ ตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ซึง่ จะปรับเพิ่ม
ไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ ในโครงการ
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3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําค่าซื ้อหน่วยลงทุนที่ชําระเงินด้ วยเช็ค รวมเข้ าเป็ นยอดซื ้อหน่วยลงทุนในวันทําการที่มีการใช้
เครื่องมือ swing pricing และบริ ษัทจัดการจะนํายอดซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจเรื่ องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องการใช้ เครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนัน้ ทังนี
้ ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่
ได้ ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้ วที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ swing pricing ในวันทําการนัน้ แม้ หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่า
ซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
้
อบางส่วนของวันทําการนันไม่
้ สามารถเรี ยกเก็บ เงินได้ และรายการซื ้อหน่วยลงทุนที่ชําระด้ วยเช็คที่เรี ยก
เก็บไม่ได้ นนั ้ ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
การพิจารณาใช้ เครื่องมือ
1. บริษัทจัดการอาจกําหนด Swing Pricing ทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละวันทําการที่มีการใช้ เครื่องมือนี ้
2. ในกรณีที่บริ ษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็ นการใช้ เฉพาะวันทําการซื ้อขายใดที่ สดั ส่วนของมูลค่าซื ้อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิ ของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ ทงั ้ หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริ ษัทจัดการ
กําหนด โดยที่มลู ค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื ้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า (switch in) หักด้ วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออก (switch out)
ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
รายละเอียดเพิมเติม :
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง ทังนี
้ ้โดยไม่ขดั
กับหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต.
ค่ าธรรมเนียมการซือ้ ขายหน่ วยลงทุนที่สะท้ อนต้ นทุนในการซือ้ ขายทรั พ ย์ สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies –
ADLs) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่ เกินร้ อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้ อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษัทจัดการกําหนด
โดยจะอยู่ภายใต้ กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบตั ิของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
หรือหน่วยงานที่มีอํานาจอื่น ทังนี
้ ้ การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ 1.ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายจากการซื ้อ
หรื อขายทรัพย์สินของกองทุน (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื ้อขายทรัพย์สิน ต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน 2.ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายจากการทําธุรกรรม repo เพือ่ เสริ มสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาด
ใหญ่ (ถ้ ามี) 3.สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง 4.ปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ที่
มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน เป็ นต้ น โดยบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้
ข้ อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทําได้ เพื่อให้ สามารถดําเนินการได้
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
3. การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษัทจัดการกําหนด โดยบริ ษัท
จัดการจะคํานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้ แก่ 1.พอร์ ตการลงทุน 2.นโยบายการลงทุน 3.สภาวะตลาดของ
ทรัพย์สินที่ลงทุน 4.ปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน 5.กองทุนมี
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ยอดซื ้อขายสุทธิอย่างต่อเนื่อง 6.กองทุนมียอดซื ้อขายสุทธิในสัดส่วนที่สงู เมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน เป็ นต้ น โดยบริ ษัทจัดการ
อาจพิจารณาใช้ ข้ อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่
สามารถทําได้ เพื่อให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ

4. ณ ขณะใดขณะหนึง่ บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้ อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ร่วมกับเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด มาใช้ ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
การการใช้ เครื่องมือ ADLs ในวันทําการนัน้
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําค่าซื ้อหน่วยลงทุนที่ชําระเงินด้ วยเช็ค รวมเข้ าเป็ นยอดซื ้อหน่วยลงทุนในวันทําการที่มีการใช้
เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ ในการพิจ ารณาและหรื อตัดสินใจเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
การการใช้ เครื่องมือ ADLs ในวันทําการนัน้ ทังนี
้ ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ได้ ดําเนินการ
หรือตัดสินใจไปแล้ วที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่องมือ ADLs ในวันทําการนัน้ แม้ หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื ้อหน่วยลงทุนทังหมด
้
หรือบางส่วนของวันทําการนันไม่
้ สามารถเรียกเก็บเงินได้ และรายการซื ้อหน่วยลงทุนที่ชําระด้ วยเช็คที่เรี ยกเก็บไม่ได้ นนั ้ ไม่ได้ รับการ
จัดสรรหน่วยลงทุน
3. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรี ยกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทํารายการซื ้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้ า หรื อขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่ งใดฝั่ งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริ ษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากําหนดอัตราการเรี ยกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกําหนดเพิ่มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที่ทํารายการซื ้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า หรื อขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกําหนดได้
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรื อลดอัตรา ADLs ที่เรี ยกเก็บ ซึง่ จะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ ในโครงการ โดย
บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมหรื อผ่านทางช่องทางอื่นที่บริ ษัทจัดการ
กําหนด
การพิจารณาใช้ เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละวันทําการที่มีการใช้ เครื่องมือนี ้
2. บริษัทจัดการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็ นการใช้ เฉพาะวันทําการซื ้อขายใดที่ สดั ส่วนของมูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงหมดของกองทุ
ั้
น มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยทีม่ ลู ค่า
ซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื ้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้ า (switch in) หักด้ วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch
out)
ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

3. บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ ข้อมูลดังต่อไปนี ้
(1) มูลค่าการซื ้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้ า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
(2) มูลค่าการซื ้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้ า น้ อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
ซึง่ บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน
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4. ในกรณีที่มีการใช้ เครื่ องมือ ADLs นี ้ ADLs ที่เรี ยกเก็บได้ จะนํากลับเข้ ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้ เครื่ องมือนี ้มีวตั ถุประสงค์
เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่ องมือนี ้ไม่ได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ าง
ผลตอบแทนให้ กองทุนแต่อย่างใด
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
รายละเอียดเพิมเติม :
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริ ษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง ทังนี
้ โ้ ดยไม่ขัดกับ
หลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต.

- การกาหนดเงื่อนไขหรือข้ อจากัดในการรับคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน
ระยะเวลาที่ต้องแจ้ งล่ วงหน้ าก่ อนการขายคืนหน่ วยลงทุน (notice period) :
กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผู้ถอื หน่ วยลงทุนต้ องการไถ่ ถอนหน่ วยลงทุนมูลค่ าเกินกว่ า 10,000,000.00 บาท
จะต้ องแจ้ งบริษทั จัดการล่ วงหน้ าเป็ นเวลา : 5 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมลู ค่ารวมเกินกว่า 10 ล้ านบาท จะต้ องแจ้ งบริ ษัทจัดการล่วงหน้ าก่อนการ
ไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice Period) เป็ นเวลาสูงสุดไม่เกิน 5 วันทําการ ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณที่บริษัทจัดการกําหนด
2. บริ ษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่ วมกับเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่น ได้ แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรื อเครื่ องมืออื่น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรื อตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุนในขณะนัน้ ว่าการใช้ Notice period เพียงเครื่ องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ ไขปั ญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึง่ อาจต้ องใช้ ร่วมกับเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ยงสภาพคล่อง อันได้ แก่
Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที่เห็นว่าต้ องชดเชยต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้นเนื่องจากการขายในปริ มาณที่มากหรื อ
ราคาที่ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้ องใช้ ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง อันได้ แก่ Redemption Gate ในกรณี
ที่ได้ รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทนั หรื อไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื่อเป็ นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน และหรื ออาจต้ องใช้
ร่ วมกับเครื่ องมือ Side pocket เมื่อตราสารผิดนัดชําระหนี ้ หรื อไม่สามารถจําหน่ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล หรื ออาจต้ องใช้
ร่วมกับเครื่องมือในการบริ หารความเสี่ยงสภาพคล่อง อันได้ แก่ Suspension of Dealings เมื่อมีการกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวม
ของกองทุน และการใช้ Suspension of Dealings จะเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที่ยงั คงอยู่ในกองทุนเป็ นสําคัญ
ข้ อสงวนสิทธิ์
1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทําให้ ต้องใช้ เครื่องมืออื่นด้ วย บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบตั ิกบั คําสัง่ ที่ได้
จาก Notice period นันเช่
้ นเดียวกับคําสัง่ ที่ได้ ตามปกติในวันที่ทํารายการด้ วย ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period
ร่ วมกับเครื่ องมืออื่น ได้ แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และ
หรือเครื่องมืออื่น ๆ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรื อลด Notice period ได้ ตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ซึง่ จะปรับเพิ่มไม่เกิน Notice
period สูงสุดที่กําหนดไว้ ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการและในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุน
รวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
การการใช้ เครื่องมือ Notice Period ในวันทําการนัน้
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การพิจารณาใช้ เครื่องมือ
1. บริ ษัทจัดการอาจกําหนด Notice period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที่มีการใช้ เครื่ องมือนี ้ ทังนี
้ บ้ ริ ษัทจัดการอาจไม่ใช้
Notice period ก็ได้ หากกองทุนรวมในวันนันมี
้ สภาพคล่องเพียงพอ โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2. บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ความผันผวนในตลาดซื ้อขายทรัพย์สิน สภาพคล่อง
ของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรื อประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้ อง
กับปริ มาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ หรื อปั จจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ ของบริ ษัท
จัดการ หรือปั จจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เป็ นต้ น โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้ อมูลประมาณ
การภายใต้ ข้อเท็ จจริ งที่มีอ ยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่ าที่สามารถทําได้ เพื่อให้ สามารถ
ดําเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนันๆ
้
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
รายละเอียดเพิมเติม :
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง ทังนี
้ ้โดยไม่ขดั
กับหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต.
เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทั่วไป
เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ ต่ากว่ าร้ อยละ 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษทั จัดการจะใช้ เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ เกิน : 10 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริ ษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ขัน้ ตํ่า ไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 10.00 ของมูล ค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทุน ตาม
รายละเอียดวิธีการคํานวณที่บริษัทจัดการกําหนด
2. บริ ษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 10 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณที่บริ ษัท
จัดการกําหนด
3. ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี ้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดงั กล่าว Redemption Gate
จะใช้ เฉพาะวันทําการซื ้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงหมดของ
ั้
กองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่ มูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณ
จาก มูลค่าการซื ้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า (switch in) หักด้ วยมูลค่าการขายคืน
หน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณที่บริ ษัท
จัดการกําหนด
4. บริ ษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata
basis) ของคําสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
5. บริ ษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้ แตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขันตํ
้ ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ ในโครงการ
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6. คําสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริ ษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื ้อคืนหน่ วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน-หลังของ
คําสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิ ดให้ มีการยกเลิกคําสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ โดยเป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่
บริ ษัทจัดการกําหนด ทัง้ นี ้ ก่อนเปิ ดให้ มีการยกเลิกคําสั่งรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ บริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
7. บริษัทจัดการจะทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ณ
วันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ เว้ นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
8. บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้ า
9. ในกรณีที่มีการใช้ เครื่องมือ Redemption Gate นี ้ บริษัทจัดการอาจใช้ ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรื อลดอัตรา Gate threshold ตามดุยพินิจของบริ ษัทจัดการ โดยจะปรับลดไม่ตํ่ากว่า
Redemption Gate ขันตํ
้ ่าที่ระบุในโครงการ ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
3. บริ ษั ทจัดการขอสงวนสิท ธิ ที่จ ะเปลี่ ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่ างการทํา Redemption Gate ได้ แก่ การยกเลิ ก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กําหนด การใช้ เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็ นต้ น (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดที
้
่ค้างอยู่ในรายการ
และแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถกู ยกเลิกคําสัง่ โดยไม่ชกั ช้ า
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องการ
การใช้ เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการนัน้
การพิจารณาใช้ เครื่องมือ
1. บริษัทจัดการอาจกําหนด Redemption Gate ทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละวันทําการที่มีการใช้ เครื่องมือนี ้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรื อประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ความผันผวนในตลาดซื ้อขายทรัพย์สิน สภาพคล่องของ
ตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้ องกับ
ปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนมากว่า Redemption Gate ที่กําหนดไว้ หรื อปั จจัยอื่น ๆ
ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริ ษัทจัดการ หรื อปั จจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เป็ น
ต้ น
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรื อการประเมินจากปั จจัยที่
เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทําได้ เพื่อให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
รายละเอียดเพิมเติม :
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง ทังนี
้ ้โดย
ไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของ กลต.
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- การดาเนินการในกรณีท่ ีผ้ ูออกตราสารหนีห้ รื อลูกหนี ต้ ามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนั ดชาระหนี ้ หรื อตราสารที่ลงทุนประสบปั ญหา
ขาดสภาพคล่ องหรือไม่ สามารถจาหน่ ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)
บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
- การไม่ ขายหรือไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ วหรือจะหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้ สูงสุดไม่ เกิน (วันทาการ) : 1
เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่า จําเป็ นต้ องระงับการซื ้อขายหน่วยลงทุนโดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รับไว้ แล้ วหรือจะหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ได้ ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี ้ ซึง่ ไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแก่ผ้ ลู งทุนเฉพาะราย
เนื่องจากปรากฏข้ อเท็จจริงดังนี ้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
(1) การกระทําที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
(3) การกระทําที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคําสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริ ษั ท จัด การกองทุน รวมไม่ ส ามารถดํ า เนิ นการรู้ จัก ลูก ค้ า และตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกับ ลูก ค้ า ได้ ใ น
สาระสําคัญ
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้ าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของตนอัน
เนื่ อ งมาจาก การที่ บ ริ ษั ท จั ด การกองทุน รวมรายเดิ ม ไม่ ส ามารถดํ า รงความเพี ย งพอของเงิ น กองทุน ได้ ต ามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้ วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์และการค้ าหลักทรัพย์ และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ น
หน่วยลงทุน และการเป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ซึง่ ให้ กระทําได้ ไม่เกิน 3 วันทําการ
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ข้ อกาหนดอื่น ๆ
1. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้ บริการบุคคลอื่น (Soft commission)
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็ นผู้ให้ บริ การ อันเนื่องมาจากการใช้ บริ การของบุคคลดังกล่าวใน
การจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้ นนต้
ั ้ องเป็ นทรัพย์สินที่มีมลู ค่าในทางเศรษฐกิจ และต้ องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็ นกองทุน
ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้ องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้ เห็นว่าบริษัทจัดการใช้ บริการของบุคคลนันบ่
้ อยครัง้ เกินความจําเป็ น เพื่อให้ กองทุนได้ รับผลประโยชน์
จากบุคคลดังกล่าว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้ แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการต้ องกระทําด้ วย
ความเป็ นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทของหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ ได้ ของกองทุนนันด้
้ วย
บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื่อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื่องจากเป็ นข้ อห้ ามที่โดยกฎ หรือโดยวิชาชีพเป็ นเรื่องที่ไม่
พึงกระทํา เว้ นแต่เป็ นการรับผลประโยชน์ที่ผ้ ใู ห้ บริการจัดให้ แก่บริษัทจัดการ หรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็ นประเพณี
นิยม ตามแนวปฏิบตั ิที่บริษัทจัดการประกาศไว้ ภายในบริษัท ซึง่ ผู้ถอื หน่วยลงทุนอาจจะขอดูแนวทางนี ้ได้ ที่ www.bcap.co.th
2. ข้ อกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ ออกกฎหมายที่เรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ ต่อไปจะเรี ยกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้ สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริ กนั นอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้ องเสียภาษีให้ กบั
ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่ รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุ คล สัญชาติอเมริ กนั ผู้ซงึ่ มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริ กา และผู้ซงึ่ มีถิ่นที่ อยู่ทาง
ภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่ เปิ ดหรือมีไว้ กบั FFI นัน้ นอกจากนี ้ยังปรากฏด้ วยว่าในปั จจุบนั มีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออก
กฎหมายที่มีข้อกําหนด และหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึง่ ต่อไปจะรวมเรี ยก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า
“กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริ ษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ ถูกกําหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยมีหน้ าที่ต้องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริ กันและบุคคลที่มีลกั ษณะตาม
หลักเกณฑ์ที่ FATCA กําหนด หน้ าที่ในการตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ าเพื่อหาความสัมพันธ์ ของลูกค้ ากับประเทศสหรัฐอเมริ กา และรวมถึง
หน้ าที่ในการกําหนดให้ ลกู ค้ าบางประเภทต้ องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็ น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้
้
รับผลกระทบที่สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขายทรั พย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรั ฐอเมริ กา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่ มต้ นตัง้ แต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป และเงินลงทุนทางอ้ อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Pass-thru) ซึง่ อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่น ๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึง่ จะเริ่ มต้ นตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป โดย FATCA กําหนดให้ สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กาและ FFI ที่
เข้ าร่วมผูกพันตนตามข้ อกําหนดของ FATCA (ซึง่ รวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้ าที่ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้ กบั กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศรวมทังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้ าร่ วมผูกพันตามข้ อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติ
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อ บริ ษัทจัดการ ซึ่งอาจทําให้ กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อ
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ดําเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพื่อมิให้ บริษัทจัดการ และกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทังเพื
้ ่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้ ข้อกําหนดและหลักเกณ ฑ์ของกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องได้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึง่ รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฎิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขาย และรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี ้
(2.1) ร้ อ งขอให้ ผ้ ูถือ หน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรั ฐอเมริ กา (หรื อเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้ องกําหนด) ให้ คํายินยอมบริ ษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้ อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ของ
สหรัฐอเมริ กา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุน คงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผลที่ได้ รับ เป็ นต้ น) ที่มีอยู่ในบัญชี
ทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนนันกั
้ บบริษัทจัดการ ให้ กบั หน่วยงานของรัฐทังในและต่
้
างประเทศ ตามข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้ อง
(2.2) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนําส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรื อพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้ องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิ ในสัญชาติอเมริ กัน หรื อการให้ ข้อมูลตามหัวข้ อที่กําหนดไว้ ในแบบฟอร์ มของ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้ งปรับปรุงข้ อมูลเมื่อข้ อมูลที่เคยให้ ไว้ มีการเปลี่ยนแปลง เป็ นต้ น รวมถึงนําส่ง
หลักฐานเพื่อยืนยันการเข้ าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง (ในกรณีที่เป็ นลูกค้ าสถาบันการเงิน) ทังนี
้ ้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(2.3) ดําเนินการอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อ เป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้ เพื่อให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ่มขึ ้น หากมีการดําเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการกําหนด บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่างดังต่อไปนี ้ตามความจําเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดําเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้ งนี ้แล้ ว และ/หรือ ได้ ดําเนินการตามข้ อตกลงที่ได้ ระบุไว้ ในคําขอเปิ ดบัญชี
1. ไม่รับคําสัง่ ซื ้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
2. ระงับหรือหยุดให้ บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
3. ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินที่ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนันได้
้
เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
4. ดําเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรื อทําให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ่มขึ ้น หากมี
การดําเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจําเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทําเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที่ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องอันจะทําให้ กองทุน
อาจต้ องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้ วข้ างต้ น ซึง่ ในทางปฏิบตั ิบริ ษัทจัดการจะเลือ กดําเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกําหนด) เท่านัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามที่บริ ษัทจัดการได้ สงวนสิทธิ ไว้ ข้างต้ น บริ ษัท
จัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง) จะดําเนินการตามข้ อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือดําเนินการอื่นใดที่ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิ ดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี

25

ตารางสรุ ปอัตราส่ วนการลงทุน

อัตราส่ วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์ สนิ หรือคู่สญ
ั ญารายใดรายหนึ่ง (single entity limit)
- ตราสารภาครัฐไทย
ลงทุน
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- มี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ ้นไป
ลงทุน
- มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก ลงทุนไม่เกิน
- หน่วย CIS
ลงทุน
- เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากของสถาบันการเงินที่มีอนั ดับความ ลงทุนไม่เกิน
น่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรื อเงินฝากธนาคารออมสิน ทัง้ นี ้
เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็ นประกัน
- เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศที่มี
อันดับความน่าเขื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
- ตราสารทุน / กอง infra / กอง property / REITs ที่จดทะเบียนซื ้อขายใน ลงทุนไม่เกิน
กระดานผู้ลงทุนทัว่ ไปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
- ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุน SN หรื อศุกกู ที่ผ้ อู อกจัดตัง้ ตามกฎหมาย
ไทยหรื อ เสนอขายในไทยหรื อ สาขาของ ธพ.ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้
ประกอบธุ ร กิจ ธพ.ในประเทศไทย มี อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื ออยู่ใ นอันดับ ที่
สามารถลงทุนได้ และอยู่ในระบบ regulated market
- ตราสาร Basel III ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้
และอยู่ในระบบ regulated market
- ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ / reverse repo / OTC derivatives ที่อนั ดับ
ความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
- การลงทุนในทรัพย์สินอื่น (Special Investment Products : SIP)
อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
- การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ ลงทุนไม่เกิน
การเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว
อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์ สนิ (product limit)
- เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้ เงิน ของ ลงทุนไม่เกิน
ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัท
เงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
- ทรัพย์สินดังนี ้
ลงทุนไม่เกิน
- ตัว๋ แลกเงิน/ตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่มีเงือ่ นไขห้ ามเปลี่ยนมือ แต่สามารถโอน
สิทธิเรียกร้ องในตราสาร หรือขายคืนผู้ออกตราสารได้
- เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก อายุเกิน 12 เดือน
- Total SIP
- Reverse repo
ลงทุนไม่เกิน
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ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ร้ อยละ 35
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ร้ อยละ 20

ร้ อยละ 10

รวมกันไม่เกินร้ อยละ 5
ร้ อยละ 25

ร้ อยละ 45 เฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี

รวมกันไม่เกินร้ อยละ 25

ร้ อยละ 25
26

- Securities lending
ลงทุนไม่เกิน
ร้ อยละ 25
- Total SIP ได้ แก่ ทรัพย์สินอื่น (SIP) ในตารางอัตราส่วน Single entity limit ลงทุนไม่เกิน
รวมกันไม่เกินร้ อยละ 15
แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ / ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน / SN / ศุกกู / ตราสาร Basel III
ที่อยู่ใน regulated market และมีอนั ดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าอันดับที่
สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้ ถกู จัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
ลงทุนไม่เกิน
- Derivative ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อลงทุนความเสี่ยง (hedging)
มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
- Derivative ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)
Global exposure limit
อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
- หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่
ลงทุนไม่เกิน
ร้ อยละ 25
- ตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน ตราสาร Basel III และศุกกู ของผู้ออกราย ลงทุนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี ้สินทางการเงิน
ใดรายหนึง่ (ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี ้ภาครัฐต่างประเทศ)
(Financial liability) ของผู้ออกตราสาร
รายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด
- หน่วย CIS หรือหน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึง่
ลงทุนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS/ infra /
property ทังหมดของกองทุ
้
น CIS/
infra / property เว้ นแต่เป็ นหน่วย CIS
ของกองทุน CIS/ infra / property ที่มี
ลักษณะครบถ้ วนดังนี ้ โดยได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
- หน่วย private equity
1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยทังหมดของ
้
กองทุน private equity

ทังนี
้ ้ การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ด้ วยการลงทุนของกองทุน และ/หรื อ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
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ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากผู้ถอื หน่ วยลงทุนหรือกองทุนรวม
ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 1
(% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ต่อปี )
1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทัง้ หมด (ที่ประมาณการได้ )
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ
- ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
- ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
- ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
- ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทัง้ หมด (ที่ประมาณการไม่ ได้ )
- ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด
ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถอื หน่ วย 1
(% ของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 2
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน 2
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- กรณีเป็ นกองทุนต้ นทาง

- กรณีเป็ นกองทุนปลายทาง

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

อัตราตามโครงการ

อัตราเรียกเก็บจริง
(15 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65)

ไม่ เกิน 2.675 ต่ อปี
ไม่เกิน 1.605 ต่อปี
ไม่เกิน 0.107 ต่อปี
ไม่เกิน 0.13375 ต่อปี
ไม่เกิน 1.50 ต่อปี
ไม่เกิน 1.07 ต่อปี
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง

1.15%
1.03%
0.03%
0.06%
0.03%
0.02%
0.01%
0.06%
0.06%
1.21%

อัตราตามโครงการ
ไม่เกิน 1.07 ต่อปี
ไม่เกิน 1.07 ต่อปี

เรียกเก็บจริง
ปี 2565
1.07%
ปั จจุบนั ไม่เรียกเก็บ

ใช้ ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ซึง่ จะมี ใช้ ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ซึง่ จะ
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนคํานวณ
มีค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืน
อยู่ในราคาดังกล่าวแล้ ว
คํานวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ ว
ใช้ ราคาขายหน่วยลงทุน ซึง่ จะมี
ใช้ ราคาขายหน่วยลงทุน ซึง่ จะมี
ค่าธรรมเนียมการขายคํานวณอยู่ใน ค่าธรรมเนียมการขายคํานวณอยู่ใน
ราคาดังกล่าวแล้ ว
ราคาดังกล่าวแล้ ว
มี
มี
50 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000
50 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000
หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย
หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ :
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยข้ างต้ นได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันแล้ ว (ถ้ ามี)
2. อัตราไม่เกินร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริ ษัทจัดการอาจเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจาก
ผู้ลงทุนแต่ละกลุม่ ในอัตราที่ไม่เท่ากัน ดังนี ้
2.1 บริษัทจัดการจะยกเว้ นค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ กบั กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพและหรื อกองทุนส่วนบุคคลและหรื อ
กองทุนรวมภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ
2.2 สําหรับลูกค้ าที่ไม่เข้ าเกณฑ์ข้อ 2.1 บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราร้ อยละ 100 ของค่าธรรมเนียมการขายที่
เรียกเก็บจริง
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยมื เงิน และการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิ ดบีแคป ดิสรั ปทีฟ เทคโนโลยี
มูลค่ า ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
รายละเอียดการลงทุน

มูลค่ าตามราคาตลาด (บาท)

%NAV

หลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สนิ ในประเทศ

804,060.36

0.27%

เงินฝากธนาคาร

804,060.36

0.27%

802,060.36
802,060.36
2,000.00
2,000.00

0.27%
0.27%
0.00%
0.00%

295,513,351.70

99.66%

101,550.71

0.03%

101,550.71

0.03%

222,546,093.21
222,546,093.21

75.05%
75.05%

222,546,093.21

75.05%

44,488,532.85
44,488,532.85

15.00%
15.00%

44,488,532.85

15.00%

28,377,174.93
28,377,174.93

9.57%
9.57%

28,377,174.93

9.57%

198,603.69

0.07%

616,548.93
-417,945.24

0.21%
-0.14%

ออมทรั พย์
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
กระแสรายวัน
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
หลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สนิ ต่ างประเทศ
เงินฝากธนาคาร
สกุลเงิน ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
สหรั ฐอเมริ กา
หน่ วยลงทุน
กองทุนตราสารทุน
สหราชอาณาจักร
หน่ วยลงทุน
กองทุนตราสารทุน
ฮ่ องกง
หน่ วยลงทุน
กองทุนตราสารทุน
สินทรั พย์ อ่ ืนและหนีส้ นิ ้ อื่น
ทรัพย์สินอืน่ ๆ
หนี ้สินอืน่ ๆ
มูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิ
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ข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
ไม่มี
หมายเหตุ :
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.bcap.co.th
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ข้ อแนะนา/คาเตือน
 การลงทุนมิใช่ การฝากเงิน และมี ความเสี่ ยงการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนีเ้ มื่ อเห็ นว่าการลงทุนในกองทุนนีเ้ หมาะสมกับ

วัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนได้
 การพิจารณาร่างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ รับรอง

ถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนกองทุนรวม หรือได้ ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้


ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี เมือ่ มีความเข้ าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควร
พิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุน

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ า ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซื อ้ คื นหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ ได้ รั บความเห็ นชอบจากสํ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบตั รประจําตัวของบุคคลดังกล่าวที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ ด้วย


กองทุนรวมเป็ นนิติบคุ คลแยกต่างหากจากบริ ษัทจัดการ ดังนัน้ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน บางกอกแคปปิ ตอล จํากัด จึงไม่มี
ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี ทังนี
้ ้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดบีแคป ดิสรัปทีฟ
เทคโนโลยี ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั สถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน บางกอกแคปปิ ตอล จํากัด

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สิ น

อื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้ อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ ที่บริษัทจัดการและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 บริษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริ ษัท

จัดการลงทุนกําหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริ ษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซื ้อขาย
หลักทรัพย์ของพนักงานได้
 บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูล

เพิ่มเติมได้ ที่ www.bcap.co.th
 บริ ษัทจัดการกองทุนรวมใช้ ข้อมูลในอดีตในการคํานวณค่าสัมบูรณ์ ของค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient)

กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้ าหรื อตัวแปรที่สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าอ้ างอิง (underlying) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง
เคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็ นไปตามข้ อมูลในอดีต ซึง่ อาจส่งผลให้ การเข้ าทําสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าไม่สามารถลดความเสี่ ยงได้ อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องได้ ที่สํานักงานคณะกรรมการ

ก.ล.ต. หรือ โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์ เน็ตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อเว็บไซต์ของ

บริษัทจัดการ (www.bcap.co.th)
 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติผ้ ลู งทุนอาจได้ รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ ากว่าเวลาที่กําหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
 ในกรณีที่ผ้ ลู งทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
 ผู้ลงทุนต้ องทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

หนังสือชี ้ชวนนี ้รวบรวมขึ ้นโดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
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กองทุนเปิ ดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี
รายละเอียดโครงการจัดการ
1. ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : BCAP Disruptive Technology Fund
ชื่อย่ อโครงการ : BCAP-DISRUPT
ประเภทโครงการ : กองทุนเปิ ด
ประเภทการขาย : หลายครัง้
การกาหนดอายุโครงการ : ไม่กาหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :
บริ ษัทจัดการจะเลิกกองทุน ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. บริ ษัทจัดการจะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หรื อหลังจากสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้ แรก หากปรากฎว่าจานวนเงินที่ได้ จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกไม่เพียงพอต่อการจัดตังกองทุ
้
น โดย
บริ ษัทจัดการจะคืนเงินให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามข้ อกาหนดในเรื่ องการคืนเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
2. กรณีอื่นใดที่มีเหตุให้ เชื่อได้ วา่ เป็ นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน
ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงค์ ของโครงการ :
เพื่อตอบสนองความต้ องการของนักลงทุนทัว่ ไปที่มงุ่ หวังผลตอบแทนจากการนาเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตราสารทุนต่างประเทศที่ได้ ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีใหม่ที่เป็ นพื ้นฐานเพื่อการต่อยอด
นวัตกรรมที่จะพลิกโฉมธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆในอนาคต
2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่นๆ : ไม่กาหนด
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่ างประเทศ : กองทุนรวมทีเ่ น้ นลงทุนแบบมีความเสีย่ งต่างประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ โดยกองทุนปลายทางมีการกระจายการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อตราสารของบริ ษัทที่ได้ ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีใหม่ที่เป็ นพื ้นฐาน
เพื่อการต่อยอดนวัตกรรมที่จะพลิกโฉมธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆในอนาคต เช่น Autonomous and Robotics, Artificial
Intelligence/ Machine Learning and Big Data, Distributed Ledger, Cloud and NextGen Computing, Internet of
Things, 5G/ NextG Wireless, Space Exploration เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมข้ างต้ น
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ตังแต่
้ 2 กองทุนขึ ้นไป เพื่อให้ มี net exposure โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน โดยมีสดั ส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนโดยเฉลีย่ ในรอบปี บัญชีกองทุนละไม่เกินร้ อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ซึง่ สัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนจะขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยน
ได้ ตามสภาวะการลงทุนหรื อการคาดการณ์ สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ ทังนี
้ ้ กองทุนจะนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดย
เฉลีย่ ในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
สาหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรื อหลายอย่างซึง่ ไม่ขดั ต่อกฎหมาย หรื อที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบให้ ลงทุนได้
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริ หารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และอาจป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน นอกจากนี ้
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) หลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื ้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารหรื อที่ผ้ อู อกตราสารต่ากว่าที่สามารถ
ลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรื อตราสารที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารและที่ผ้ อู อกตราสาร
(Unrated Securities)
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาเงินลงทุนบางส่วนหรื อทังหมดมาลงทุ
้
นในประเทศไทย ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม
เช่น ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรื อในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดหรื อการคาดการณ์ภาวะตลาดทาให้
การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบตั ิ หรื อกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การ
เปลีย่ นแปลงของกฎหมาย หรื อประกาศที่เกี่ยวข้ อง หรื อเกิดภาวะสงคราม เป็ นต้ น
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็ นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรง หรื อ
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) หรื อสามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) โดยเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดหรื อให้ ความเห็นชอบให้ กองทุนลงทุนได้ ทังนี
้ ้ การเปลี่ยนแปลง
ประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนจะไม่ทาให้ ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Profile) เพิ่มขึ ้น รวมทังประเภทและ
้
ลักษณะพิเศษที่เปลีย่ นแปลงนันจะเป็
้
นไปตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน โดยขึ ้นกับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนัน้ และต้ อง
เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริ ษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30
วัน ผ่ านทางเว็ บไซต์ ของบริ ษั ทจัดการที่ www.bcap.co.th และ/หรื อช่ องทางอื่ นตามความเหมาะสม ก่ อนด าเนิ นการ
เปลีย่ นแปลงการลงทุนดังกล่าว
ทังนี
้ ้ อัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดจะกระทาภายใต้ สภาวการณ์ ที่ปกติ ซึ่งอาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้ เป็ นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที่กาหนดไว้ อนั เนื่องมาจากการเกิ ดสภาวการณ์ ที่ไม่ปกติหรื อมีความจาเป็ น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจหรื อการเมืองอย่างมีนยั สาคัญ เป็ นต้ น โดยบริ ษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการ
ลงทุนที่กาหนดไว้ ในโครงการตามประกาศแก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในการคานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเรื่ องการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นามาบังคับใช้ ในช่วงระหว่างรอการลงทุน
ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตัง้ แต่วนั จดทะเบียนกองทรั พย์สินเป็ นกองทุนรวม รวมถึงช่วงเวลาก่อนเลิกกองทุน ซึ่งมี
ระยะเวลา 30 วันก่อนการเลิกกองทุนรวม และรวมถึงช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ ในการจาหน่ายทรัพย์สนิ ของกองทุน เนื่องจากได้ รับ
คาสัง่ ขายคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อมีการโอนย้ ายกองทุนจานวนมาก หรื อเพื่อรอการลงทุน ซึ่งต้ องไม่เกินกว่า 10 วัน
ทาการ ทังนี
้ ้ โดยต้ องคานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสาคัญ
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3. ข้ อมูลเกี่ยวกับจานวนเงินทุนโครงการ
จานวนเงินทุนโครงการเริ่มต้ น : 5,000,000,000.00 บาท
นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี
ในระหว่ างระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่ วยลงทุนมากกว่ าจานวน
เงินทุน : เป็ นจานวนร้ อยละ 15.00 ของจานวนเงินทุนโครงการ
มูลค่ าที่ตราไว้ ต่อหน่ วย : 10.0000 บาท
จานวนหน่ วยลงทุนเริ่มต้ น : 500,000,000.0000 หน่วย
ราคาของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก : 10.0000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม :
4. การบริหารจัดการกองทุน
การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงค์ ของการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives) :
- ที่มิได้ มวี ัตถุประสงค์ เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบั ซ้ อน
วิธีการในการคานวณ Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่ วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่ เกินร้ อยละ : 100.00
- การลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ าแฝง (Structured Note) : ลงทุน
กลยุทธ์ การบริหารกองทุน (Management Style) : มุง่ หวังให้ ผลประกอบการเคลือ่ นไหวสูงกว่าดัชนีชี ้วัด (active
management)
ลักษณะการจ่ ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้ อน
5. การแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน (class of unit) : ไม่มี
6. การจ่ ายเงินปั นผล
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล : ไม่จ่าย
หลักเกณฑ์ การจ่ ายเงินปั นผล : กาหนดเวลา วิธีการ และข้ อจากัดในการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน : 7. การรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
มูลค่ าขัน้ ต่าของการรับซือ้ คืน : ไม่กาหนด
จานวนหน่ วยลงทุนขัน้ ต่าของการรับซือ้ คืน : ไม่กาหนด
วิธีการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน
ระยะเวลาในการรับซือ้ คืน : ทุกวันทาการ
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การรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รายละเอียดวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
(1) วิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองได้ ที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ทุกวัน
ทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการกาหนด ในราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็ นราคา
ที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องกรอกรายละเอียดในใบคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนให้ ถูกต้ อง
ครบถ้ วน ชัดเจน และตามความเป็ นจริ ง พร้ อมทังระบุ
้ จานวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรื อจานวนเงินที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องการ
ได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน พร้ อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ ามี) ตามที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืนกาหนด และยื่นต่อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อทาการขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคาสัง่ ขายคืนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ ทารายการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
แล้ ว ผู้สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณี
พิเศษ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนส่งคาสัง่ ขายคืนภายหลังจากวันหรื อเวลาที่บริ ษัทจัดการกาหนด บริ ษัทจัดการจะถือเป็ นคาสัง่ ขายคืน
ของวันทาการถัดไปและได้ รับราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการถัดไป
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่ งส่งผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอาจได้ รับเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนไม่เท่ากับจานวนเงินที่ระบุในคาสัง่ ขายคืนได้
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้ บนั ทึกข้ อมูลการซื ้อคืนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้
ในกรณีที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนระบุจานวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนในใบคาสัง่ ขายคืนมากกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ใน
รายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรื อระบุจานวนเงินที่ต้องการได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่า
หน่วยลงทุนหักด้ วยค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ซึ่งคานวณจากจานวนหน่วยลงทุนทังหมดที
้
่ปรากฏอยู่ใน
รายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมด
้
เท่าที่ปรากฏอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้ นแต่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร
การลดหน่วยลงทุนที่ขายคืนได้ แล้ ว จะทาภายในวันทาการถัดจากวันที่เสร็ จสิ ้นการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนนัน้
(2) การชาระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ระบุไว้ ในคาขอเปิ ดบัญชี
กองทุนเปิ ดให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทาการ
ของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้ องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา ซึ่งบริ ษัทจัดการจะประกาศวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นตามความเหมาะสม โดยบริ ษัทจัดการจะประกาศวิธีการชาระเงินค่ารับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นตามความเหมาะสม
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บริ ษัทจัดการอาจเปลีย่ นแปลง ปรับปรุ ง วิธีการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ ในอนาคต ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
บริ ษัทจัดการกาหนด โดยที่ไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื ้อคืน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ตามวัน
และเวลาทาการของธนาคารพาณิชย์หรื อเวลาอื่นใดที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนกาหนด โดย
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
ทังนี
้ ้ วันและเวลาทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นไปตามที่ระบุในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญ
เงื่อนไขการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดเอกสารหรื อข้ อมูลที่บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่
ครบถ้ วน ตามที่บริ ษัทจัดการกาหนด บริ ษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรื อระงับคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนทังหมด
้
หรื อ
บางส่วนในกรณีใดกรณีหนึง่ ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร
เงื่อนไขอื่นใด
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ รายละเอียด วิธีการ เงื่อนไข การรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อ
ผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะปรับลด ยกเว้ นหรื อเปลี่ยนแปลงจานวนหรื อมูลค่าขันต
้ ่าข้ างต้ น ได้ ในอนาคต ให้ กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามประเภทของผู้ลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ตาม
ช่องทางการซื ้อขาย หรื อตามเงื่อนไขที่บริ ษัทจัดการอาจกาหนดขึ ้นเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
เงื่อนไข ข้ อจากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
การชาระค่ารับซื ้อคืน สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน :
ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมชาระค่าขายคืนหน่ว ยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้
ต่อเมื่อบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ กาหนดกรณีที่เป็ นเงื่อนไขการชาระและขันตอนการด
้
าเนินการไว้ อย่างชัดเจนในข้ อผูกพัน
โดยขันตอนที
้
่กาหนดดังกล่าวต้ องสามารถปฏิบตั ิได้ จริ ง และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดนันทุ
้ กราย
ทังนี
้ ้ กรณีที่เป็ นเงื่อนไขมีได้ เฉพาะกรณีใดกรณีหนึง่ หรื อหลายกรณี ดังต่อไปนี ้
(1) กองทุนรวมเปิ ดกาหนดวิธีการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ สามารถชาระเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินไว้ เป็ น
การทัว่ ไป
(2) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนาหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นนันไปช
้ าระ
เป็ นค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็ นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
(3) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริ ษัทจัดการกองทุน
รวมได้ รับมติพิเศษให้ ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้
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การเลือ่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน :
1 บริ ษัทจัดการอาจเลือ่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ที่ได้ มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ ใน
กรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วมีความเชื่อโดยสุจริ ต และสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้ าเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี ้ โดยความ
เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล หรื อ
(ข) มีเหตุที่ ทาให้ ก องทุน รวมไม่ได้ รับ ชาระเงิ นจากหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สิน ที่ลงทุน ไว้ ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษัทจัดการ
(2) มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่
ถูกต้ องต่างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ 1 สตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา
2 กรณีการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามข้ อ 1 (1) หรื อ (2) ให้ บริ ษัทจัดการ
ปฏิบตั ิตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดการอาจเลือ่ นกาหนดชาระค่าขายคืนได้ ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุนนัน้ เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) บริ ษัทจัดการจะแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบเรื่ องดังกล่าวด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) บริ ษัทจัดการแจ้ งการเลือ่ นกาหนดชาระค่าขายคืน พร้ อมทังจั
้ ดทารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลือ่ น และหลักฐานการ
ได้ รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้ อ 1(1) หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้ อ 1(2) ต่อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าว
แทนก็ได้
(4) ในระหว่างที่บริ ษัทจัดการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผ้ ูถือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว
บริ ษัทจัดการจะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยจะชาระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลาดับวันที่สง่ คาสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
เงื่อนไขและข้ อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน
1. การจัดสรรหน่วยลงทุน
1.1 ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะได้ รับจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สงั่ ซื ้อหลังจากที่ได้ ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวน
1.2 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรื อเพื่อประโยชน์ของ บุคคลสหรัฐ และ/ห่รือ
บุคคลที่สหรัฐกาหนด ตามกฎหมายว่าด้ วยการปฏิบตั ิการตามความตกลงระหว่างรัฐ บาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งประเทศสหรัฐอเมริ กา เพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฎิบตั ิตามการภาษี อากรระหว่างประเทศ และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้ อง และ/หรื อตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบ
ล่วงหน้ า
1.3 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนไม่วา่ ทอดใด ๆ หากการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว จะทาให้
บริ ษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมาย
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ว่าด้ วยการป้องกันและการปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้ างสูง
2. การโอนหน่วยลงทุน
เป็ นไปตามส่วนข้ อผูกพัน หัวข้ อ “สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน”
เงื่อนไข ข้ อจากัด การไม่ ขายไม่ รับซือ้ คืนไม่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสั่ง :
การไม่ขายไม่รับซื ้อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสัง่ บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
เงื่อนไขอื่นใด
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จ ะปิ ดรั บคาสัง่ ซื อ้ หน่วยลงทุน และ/หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (กองทุนปลายทาง)
ชัว่ คราว/ถาวรตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทังนี
้ ้ จะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่น
ใดตามความเหมาะสม
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ รายละเอียด วิธีการ เงื่อนไข การเสนอขายหน่วย
ลงทุน และ/หรื อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท
จัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
8. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
8.1 ค่ าธรรมเนียมรวม
ประมาณการค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่ เกินร้ อยละ : 2.675 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับ
การโฆษณา (แต่ไม่รวมค่าใช้ จ่ายตามหัวข้ อรายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุน
รวม) ข้ อ 2(ก)) เมื่อรวมกับค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่สามารถประมาณการได้ ซึง่ รวมกันแล้ วประมาณค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจาก
กองทุน ไม่เกินร้ อยละ 2.675 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม (รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมทังหมดดั
้
งกล่าวข้ างต้ นเป็ นการประมาณการ อาจเปลี่ยนแปลง
ได้ ตามความเหมาะสม ขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่าง ๆ เช่น ขนาดของกองทุน จานวนผู้ถือหน่วยลงทุน เป็ นต้ น โดยจะไม่เกินกว่า
เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายแต่ละรายการที่มีการปรับเพิ่มขึ ้นหรื อเปลี่ยนแปลงไป ตามที่ระบุในโครงการ โดย
การปรับเพิ่มขึ ้นหรื อเปลีย่ นแปลงดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
8.2 ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ประมาณการค่ าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่ เกินร้ อยละ : 1.605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน หรื อค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มีการคานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้ างต้ น
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ประมาณการค่ าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี ในอัตราไม่ เกินร้ อยละ : 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทังหมดหั
้
กด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม
นายทะเบียนหน่วยลงทุน หรื อค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มีการคานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้ างต้ น
ประมาณการค่ าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่ เกินร้ อยละ : 0.13375 ต่อปี ของมูลค่า
ทรั พย์ สินทัง้ หมดหักด้ วยมูลค่าหนีส้ ินทังหมด
้
ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนีย มผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรื อค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มีการคานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวข้ างต้ น
ค่ าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี
ค่ าธรรมเนียมการจัดจาหน่ าย : ไม่มี
ค่ าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
ประมาณการค่ า ในอัตราไม่ เกินร้ อยละ 1.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :
รายละเอียดเพิ่มเติมค่ าธรรมเนียมอื่นๆ
ค่ าใช้ จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน (ตามที่จ่ายจริง) โดยมีรายละเอียด ดังต่ อไปนี ้
(1) ค่าใช้ จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ ในการเสนอขายครัง้ แรกจะจ่ายตามจานวนที่จ่ายจริ งโดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ น
ค่าใช้ จ่ายของกองทุนเฉลีย่ เท่ากันทุกวัน เป็ นเวลา 5 ปี ได้ แก่
(ก) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้ จ่ายในการจัดสัมมนาเผยแพ ร่
ข้ อมูลเกี่ ยวกับกองทุนรวม ค่าใช้ จ่ายในการลงนามในสัญญาต่าง ๆ อันเกี่ ยวเนื่องกับกองทุน และค่าใช้ จ่ายด้ าน
การตลาดอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริ ง แต่รวมกันจะไม่เกิน 2,000,000 บาท
(ข) ค่าใช้ จ่ ายหรื อค่าธรรมเนี ยมที่ เกี่ ยวข้ องในการจัดตัง้ กองทุน ค่าจดทะเบี ยนกองทรั พย์ สินเป็ นกองทุนรวม และ
ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ค) ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขายครัง้ แรก
(2) ค่าใช้ จ่ายเพื่อการดาเนินงานของกองทุนที่เรี ยกเก็บตามจานวนที่จ่ายจริ ง โดยบริ ษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่าย
ทังจ
้ านวนหรื อทยอยตัดจ่าย ตามระยะเวลาการใช้ ประโยชน์ของค่าใช้ จ่ายนัน้ ได้ แก่
(ก) ค่าใช้ จ่ายในการจัดทาโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ ความรู้ ค่าใช้ จ่ายด้ าน
การตลาด ตลอดจนการสัมมนาแนะนากองทุน ตามที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกินร้ อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้ จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที่ปรึ กษากฎหมาย ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึน้ จากการปฏิ บัติ ตามคาสั่ง หรื อตาม
กฎหมาย หรื อประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้ งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้ จ่ายในการจัดทาและจั ดพิมพ์ใบคาขอเปิ ด
บัญชีกองทุน บัตรกองทุน ใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ใบคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที่เกี่ยวข้ อง ค่าจัดทา จัดพิมพ์
และจัดส่งหนังสือบอกกล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทา จัดพิ มพ์ และจัดส่งเอกสารที่เกี่ ยวกับการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ ค่าใช้ จ่ ายในการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์ การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผ้ ถู ื อหน่วยลงทุน ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกิ ดขึน้ จากการปฏิบตั ิตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และหรื อ ประกาศสานักงาน ก.ล.ต.
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(จ) ค่าจัดทา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ้ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจาปี ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่ง
รวมถึงการลงประกาศต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่าง ๆ หรื อข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ อง
กับกองทุนที่บริ ษัทจัดการจัดทา หรื อมีหน้ าที่จัดทาขึ ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด หรื อกฎหมายกาหนด
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของกองทุนเป็ นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าธรรมเนียมการใช้ ดชั นีอ้างอิง ตามที่จ่ายจริ ง และค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ ้นจากการใช้ ข้อมูลจาก
แหล่งข้ อมูลต่าง ๆ เพื่อนามาใช้ ในการคานวณตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกองทุน ตามที่จ่ายจริ ง
(ซ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มเติม จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(ฌ) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ญ) ค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) ในการดาเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้ องให้ กับบริ ษัทจัดการปฏิบตั ิหน้ าที่ หรื อเรี ยกค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริ ษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ ของผู้ถื อหน่วยลงทุนหรื อเมื่อได้ รับคาสัง่ จากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้ จ่ายด้ านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้ จ่ายในการติดตามหนี ้ของกองทุน
(ฎ) ค่าใช้ จ่ายในการรับชาระหนี ้เป็ นทรัพย์สนิ อื่นแทนการชาระหนี ้ด้ วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ้ ค่าธรรมเนียมศาล
ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้ จ่ายในด้ านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้ จ่ายหรื อ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับทางราชการ ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากการรับชาระหนี ้เป็ นทรัพย์สินอื่นแทนการชาระหนี ้
ด้ วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ้ ค่าใช้ จ่ายด้ านภาษี ค่าทาประกันภัยดูแล และเก็บรักษา ตลอดจนค่าใช้ จ่ายในการ
จาหน่ายจ่ายโอนทรัพยสินดังกล่าว
(ฏ) ค่าใช้ จ่ายในการรับชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน ค่าใช้ จ่ายในการชาระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(ฐ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณี ยากรสาหรับหนังสือโต้ ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้ จ่ายในการสื่อสารโต้ ตอบโดยวิธีอื่นที่มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฑ) ค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมการคืนเงิ นค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน เป็ นไปตามอัตราที่ธนาคาร
พาณิชย์กาหนด ตามที่จ่ายจริ ง
(ฒ) ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ในการชาระบัญชีและเลิกกองทุน
(ณ) ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการติดตามทวงถามหรื อการดาเนินคดีเพื่อการรับชาระหนี ้ใดของกองทุนรวม
การคิดค่าใช้ จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
(3) ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื ้อขายหลักทรัพย์ ได้ แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรื อค่านายหน้ าการซื ้อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ (ถ้ ามี)
(4) ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการกองทุนซึง่ มิได้ ระบุไว้ ในข้ อ 8.2 (ถ้ ามี) โดยบริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บจากกองทุน
ตามจานวนเงินและเวลาที่เกิดค่าใช้ จ่ายนันจริ
้ ง ทังนี
้ ้ การเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้ อยละ 0.0535 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยบริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้รับผิดชอบส่วนที่เกินกว่าอัตราที่กาหนดในกรณีที่มีค่าใช้ จ่าย
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ตามข้ อ (4) บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยแยกเป็ นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมที่ผ้ ลู งทุนควร
ทราบ และในรายงานประจาปี ซึง่ บริ ษัทจัดการจัดทาเมื่อสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี
ค่าใช้ จ่ายตามข้ อ (1) และข้ อ (2) จะถูกเปิ ดเผยเป็ นยอดรวมของค่าใช้ จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้ จ่าย การดาเนินงานในงบ
กาไรขาดทุนของกองทุนซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของรายงานประจาปี
ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทังหมดของกองทุ
้
นรวมข้ างต้ นได้ รวมภาษี มูลค่าเพิ่มและภาษี อื่นใดในทานองเดียวกัน
(ถ้ ามี)
อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลีย่ นแปลงเกี่ยวกับภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดในทานองเดียวกัน บริ ษัทจัดการ
จะเปลีย่ นแปลงการรับรู้ภาษี ตา่ ง ๆ ดังกล่าว
8.3 ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ งั ซือ้ หรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน
ค่ าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน (Front-end fee)
เงื่อนไขในการกาหนดอัตราค่ าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน : ไม่มี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่ าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน (Back-end fee)
เงื่อนไขในการกาหนดอัตราค่ าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน : ไม่มี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่ าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ า (Switching in)
อัตราค่ าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทังจากกองทุ
้
นรวม
ภายใต้ บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น
ประมาณการอัตราค่ าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ า : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย
(Front-end fee)
รายละเอียดเพิ่มเติม :
การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน กรณีเป็ นกองทุนปลายทาง ใช้ ราคาขายหน่วยลงทุน ซึง่ จะมีคา่ ธรรมเนียมการขาย
คานวณอยูใ่ นราคาดังกล่าวแล้ ว
ค่ าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก (Switching out)
อัตราค่ าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทังกรณี
้
สบั เปลีย่ น
ออกไปยังกองทุนรวมภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ และบริ ษัทจัดการอื่น
ประมาณการอัตราค่ าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื ้อ
คืน (Back-end fee)
รายละเอียดเพิ่มเติม :
การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน กรณีเป็ นกองทุนต้ นทาง ใช้ ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ซึง่ จะมีคา่ ธรรมเนียมการรับซื ้อ
คืนคานวณอยูใ่ นราคาดังกล่าวแล้ ว
ค่ าธรรมเนียมการโอนหน่ วยลงทุน : มี
ค่ าธรรมเนียม : 50 บาท
ต่ อหน่ วยลงทุน : 1,000 หน่วย
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หรือเศษของ : 1,000 หน่วย
ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่ าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน : มี
ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่ าปรับกรณีขายคืนหน่ วยลงทุนก่ อนระยะเวลาถือครองที่กาหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
ค่ าธรรมเนียมอื่น : มี
ค่ าธรรมเนียมอื่นๆ :
- ค่าธรรมเนียมการทารายการซื ้อขายหน่วยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนหรื อการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด
- ค่าธรรมเนียมจากการโอนหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวัน เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนตาม
อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด
ตามที่จ่ายจริง
รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ งั ซือ้ หรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน) :
รายละเอียดเพิ่มเติมของค่ าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน (Front-end fee)
ทังนี
้ ้ หากกองทุน (กองทุนต้ นทาง) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง)
บริ ษัทจัดการจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายซ ้าซ้ อนกับกองทุนปลายทางในทุกทอด เช่น หากกองทุนต้ นทางมี
บริ ษัทจัดการอาจเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยบริ ษัท
จัดการจะแจ้ งรายละเอียดไว้ ในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญ
บริ ษัทจัดการจะแก้ ไข ยกเลิก หรื อเพิ่มเติมการคิดค่าธรรมเนียมการขายข้ างต้ นได้ ในภายหลัง โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม
รายละเอียดเพิ่มเติมของค่ าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน (Back-end Fee)
บริ ษัทจัดการอาจเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุม่ ในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยบริ ษัท
จัดการจะแจ้ งรายละเอียดให้ ทราบไว้ ในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญ
บริ ษัทจัดการจะแก้ ไข ยกเลิก หรื อเพิ่มเติมการคิดค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนข้ างต้ นได้ ในภายหลัง โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม
รายละเอียดเพิ่มเติมของค่ าธรรมเนียมอื่น
บริ ษัทจัดการอาจเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ จากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอให้ บริ ษัทจัดการ หรื อนายทะเบียน
ดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ซึง่ เป็ นกรณีที่บริ ษัทจัดการดาเนินการให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อ
หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้ จ่ายในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้ จ่ายในการจดแจ้ งจานากับนายทะเบียน ค่า
แก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อมูลในทะเบียนตามอัตราที่นายทะเบียนกาหนด
8.4 วิธีการคานวณและตัดจ่ ายค่ าธรรมเนียม
1. บริ ษัทจัดการจะคานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที่มีการกาหนดมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ โดยใช้ มูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ ของ
กองทุนในแต่ละวันที่ ค านวณนัน้ เป็ นฐานในการค านวณค่าธรรมเนี ยมโดยค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวจะบวกด้ วย
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ภาษี มูลค่าเพิ่ ม ภาษี ธุ รกิ จเฉพาะ หรื อภาษี อื่ นใดในท านองเดี ยวกัน (ถ้ ามี ) ทัง้ นี ก้ ารตัดจ่ ายและการเรี ยกเก็ บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลีย่ นได้ ตามความเหมาะสมโดยถือประโยชน์ของกองทุนเป็ นสาคัญ
2. บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บจากกองทุนตามจานวนจริ งและตามระยะเวลาที่เหมาะสมโดยถือประโยชน์ของกองทุนเป็ น
สาคัญ
ทังนี
้ ้ การตัดค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย และหากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดในทานองเดียวกัน
บริ ษัทจัดการจะเปลีย่ นแปลงการรับรู้ ภาษี ตา่ ง ๆ ดังกล่าว
8.5 การเปลี่ยนแปลงค่ าธรรมเนียมหรือค่ าใช้ จ่าย
การเปลี่ยนแปลงค่ าธรรมเนียม/ค่ าใช้ จ่าย
1. การเพิ่มค่ าธรรมเนียม/ค่ าใช้ จ่าย
1.1 ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ
1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ ในโครงการ1 (มีการกาหนด
อย่างชัดเจนไว้ ในโครงการแล้ วว่าสามารถเปลีย่ นแปลงใน
ลักษณะดังกล่าวได้ )
1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที่ระบุไว้ ใน
โครงการ
1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที่ระบุไว้ ใน
โครงการ
1.2 แตกต่างไปจากโครงการ
2. การลดค่ าธรรมเนียม/ค่ าใช้ จ่าย
2.1 ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ ในโครงการ

การดาเนินการของ บลจ.

เปิ ดเผย2 ให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ า ≥ 3 วันทาการก่อน
การเรี ยกเก็บเพิ่มขึ ้น

บลจ. ต้ องได้ รับมติพิเศษ3 และแจ้ งให้ สานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่เปลีย่ นแปลง
เปิ ดเผย2 ให้ ผ้ ถู ือหน่วยทราบล่วงหน้ า ≥ 60 วันก่อน
การเรี ยกเก็บเพิ่มขึ ้น และแจ้ งให้ สานักงานทราบภายใน
15 วันนับแต่วนั ที่เปลีย่ นแปลง
บลจ. ต้ องขอมติ3 เพื่อแก้ ไขโครงการ
เปิ ดเผย2 ให้ ผ้ ลู งทุนทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่
วันที่มีการเรี ยกเก็บลดลง
ให้ บลจ. สามารถขอแก้ ไขโครงการ โดยให้ ถือว่า
สานักงานเห็นชอบการแก้ ไขโครงการในเรื่ องดังกล่าว

1

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้ อนหลัง 1 ปี นับแต่วนั ที่ บลจ. เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ ้น
2
การเปิ ดเผยข้ อมูลต้ องกระทาโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทาให้ มนั่ ใจได้ วา่ ผู้ลงทุนได้ รับทราบข้ อมูลดังกล่าวอย่างทัว่ ถึง
3
ดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
กรณีที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง มี
การเปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมตามที่ระบุในข้ อ 8.1 ข้ อ 8.2 และข้ อ
8.3 เป็ นอย่างอื่นในอนาคต บริ ษัทจัดการจะเปลีย่ นแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จา่ ยตามหลักเกณฑ์ที่บงั คับ
ใช้ ใหม่
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9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่ องของกองทุนรวม
- เครื่องมือการกาหนดให้ ผ้ ลู งทุนเป็ นผู้รับภาระค่ าใช้ จ่าย
ค่ าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่ เป็ นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กาหนด (liquidity fee) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราค่ าธรรมเนียม liquidity fee ไม่ เกินร้ อยละ (ของมูลค่ าหน่ วยลงทุน) : 1.00
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเรี ยกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้ อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
สาหรับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกที่มากกว่า 50 ล้ านบาท
โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรี ยกเก็บจริ ง และหรื อระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรื อ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และหรื อระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมนี ท้ างเว็บไซด์ของ
บริ ษัทจัดการและในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมหรื อผ่านทางช่องทางอื่นที่บริ ษัทจัดการกาหนด
ข้ อสงวนสิทธิ์
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะปรับเพิ่มหรื อลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริ ง โดยปรับเพิ่มได้ ไม่เกินอัตราสูงสุดที่
ก าหนดในโครงการ และหรื อปรั บเพิ่ ม ระดับ มูลค่า การขายคื น หน่ว ยลงทุน หรื อ สับ เปลี่ย นออก และหรื อ ปรั บลด
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมนี ้ ได้ ตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ โดยบริ ษัทจัดการ
จะเปิ ดเผยทางเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการและหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมหรื อผ่านทางช่องทางอื่นที่บริ ษัทจัดการ
กาหนด
2. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรื อเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรื อมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกได้
3. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด มาใช้ ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจเรื่ องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องการการใช้ เครื่ องมือ Liquidity Fee ในวันทาการนัน้
การพิจารณาใช้ เครื่ องมือ
1. บริ ษัทจัดการอาจเรี ยกเก็บ Liquidity fee ทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้ เครื่ องมือนี ้
2. บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเรี ยกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริ ษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่ 1.ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายจากการซือ้ หรื อขาย
ทรัพย์สินของกองทุน (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื ้อขายทรัพย์สิน ต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน 2.ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายจากการทาธุรกรรม repo เพื่อเสริ มสภาพคล่องรองรับ
ธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ ามี) 3.สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง 4.ปั จจัยอื่น ๆ ที่
อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน เป็ นต้ น โดยบริ ษัทจัดการอาจพิจารณา
ใช้ ข้ อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่
สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
3. ในกรณีที่มีการใช้ เครื่ องมือ Liquidity Fee นี ้ บริ ษัทจัดการสามารถเรี ยกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิด้วยสูตรการคานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื ้อขายทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ ามี) หรื อ
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การเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื ้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ( anti-dilution
levies – ADLs) (ถ้ ามี) และสามารถใช้ ร่วมกับเครื่ องมือในการบริ หารความเสีย่ งสภาพคล่องอื่นได้
4. ในกรณีที่มีการใช้ เครื่ องมือ Liquidity Fee นี ้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรี ยกเก็บได้ จะนากลับเข้ ากองทุน อย่างไรก็ตาม
การใช้ เครื่ องมือนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุน
ต่อไป เครื่ องมือนี ้ไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างผลตอบแทนให้ กองทุนแต่อย่างใด
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
รายละเอียดเพิมเติม :
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริ ษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง ทั ง้ นี ้
โดยไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต.
การปรับมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิด้วยสูตรการคานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์ สินของกองทุนรวม (swing
pricing) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่ เกินร้ อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้ วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช้ วิธี Partial swing pricing โดยกาหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้ อยละ 3.00
ของมูลค่าหน่วยลงทุน ก็ได้ ตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
2. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ 1.ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายจากการซื ้อหรื อขายทรัพย์สินของกองทุน (transaction costs) เช่น bid-ask
spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื ้อขายทรัพย์สิน ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน 2.ต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายจากการทาธุรกรรม repo เพื่อเสริ มสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ ามี) 3.สภาพคล่องของกองทุนรวม
เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สนิ ที่กองทุนถือครอง 4.ปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน เป็ นต้ น ซึง่ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และ
หรื อสมมติฐานและหรื อการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลา
และเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดยบริ ษัทจัดการ
จะคานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้ แก่ 1.พอร์ ตการลงทุน 2.นโยบายการลงทุน 3.สภาวะตลาด
ของทรัพย์สนิ ที่ลงทุน 4.ปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
5.กองทุนมียอดซื ้อขายสุทธิอย่างต่อเนื่อง 6.กองทุนมียอดซื ้อขายสุทธิในสัดส่วนที่สงู เมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน เป็ น
ต้ น โดยบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยูแ่ ละหรื อสมมติฐานและหรื อการประเมิน
จากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริ ษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้ อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ ร่วมกับ
เครื่ องมือในการบริ หารความเสีย่ งสภาพคล่องอื่นได้
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ข้ อสงวนสิทธิ์
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด มาใช้ ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจเรื่ องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องการการใช้ เครื่ องมือ Swing Pricing ในวันทาการนัน้
2. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรื อลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริ ง ได้ ตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ซึง่ จะ
ปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ ในโครงการ
3. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาค่าซื ้อหน่วยลงทุนที่ชาระเงินด้ วยเช็ค รวมเข้ าเป็ นยอดซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการที่
มีการใช้ เครื่ องมือ swing pricing และบริ ษัทจัดการจะนายอดซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ ในการพิจารณาและหรื อ
ตัดสินใจเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องการใช้ เครื่ องมือ swing pricing ในวันทาการนัน้ ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ไม่เปลีย่ นแปลงการดาเนินการใด ๆ ที่ได้ ดาเนินการหรื อตัดสินใจไปแล้ วที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ swing pricing
ในวันทาการนัน้ แม้ หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
้
อบางส่วนของวันทาการนันไม่
้ สามารถ
เรี ยกเก็บเงินได้ และรายการซื ้อหน่วยลงทุนที่ชาระด้ วยเช็คที่เรี ยกเก็บไม่ได้ นนั ้ ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
การพิจารณาใช้ เครื่ องมือ
1. บริ ษัทจัดการอาจกาหนด Swing Pricing ทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้ เครื่ องมือนี ้
2. ในกรณีที่บริ ษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็ นการใช้ เฉพาะวันทาการซื ้อขายใดที่สดั ส่วนของมูลค่า
ซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิทงหมดของกองทุ
ั้
น มีคา่ เกินกว่า swing threshold ที่
บริ ษั ทจัดการก าหนด โดยที่ มูลค่า ซือ้ ขายหน่วยลงทุนสุท ธิ ข องกองทุน ค านวณจากมูลค่าการซือ้ หน่ว ยลงทุน
(subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่ว ยลงทุนเข้ า (switch in) หัก ด้ ว ยมูลค่า การขายคื นหน่ว ยลงทุน
(redemption) และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริ ษัทจัดการกาหนด
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
รายละเอียดเพิมเติม :
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริ ษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง ทังนี
้ ้
โดยไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต.
ค่ าธรรมเนียมการซือ้ ขายหน่ วยลงทุนที่สะท้ อนต้ นทุนในการซือ้ ขายทรั พย์ สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies –
ADLs) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่ เกินร้ อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริ ษัทจัดการจะกาหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้ อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเรี ยกเก็ บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษัท
จัดการกาหนด โดยจะอยู่ภายใต้ กฎระเบียบและหรื อประกาศและหรื อแนวทางปฏิบตั ิของสานักงาน ก.ล.ต.และหรื อ
สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนและหรื อหน่วยงานที่มีอานาจอื่น ทังนี
้ ้ การกาหนด ADLs factor จะคานึงถึงปั จจัยที่
เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ 1.ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายจากการซื ้อหรื อขายทรัพย์สินของกองทุน (transaction costs) เช่น bid-ask
spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื ้อขายทรัพย์สิน ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน 2.ต้ นทุนและ
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ค่าใช้ จ่ายจากการทาธุรกรรม repo เพื่อเสริ มสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ ามี) 3.สภาพคล่องของกองทุน
รวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สนิ ที่กองทุนถือครอง 4.ปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่อง
ของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน เป็ นต้ น โดยบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มี
อยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
3. การกาหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดย
บริ ษัทจัดการจะคานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้ แก่ 1.พอร์ ตการลงทุน 2.นโยบายการลงทุน
3.สภาวะตลาดของทรัพย์สนิ ที่ลงทุน 4.ปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่
กองทุนรวมลงทุน 5.กองทุนมียอดซื ้อขายสุทธิอย่างต่อเนื่อง 6.กองทุนมียอดซื ้อขายสุทธิในสัดส่วนที่สงู เมื่อเทียบกับ
ขนาดของกองทุน เป็ นต้ น โดยบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้ อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อ
สมมติฐานและหรื อการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและ
เงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริ ษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้ อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ร่วมกับเครื่ องมือในการบริ หาร
ความเสีย่ งสภาพคล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด มาใช้ ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจเรื่ องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องการการใช้ เครื่ องมือ ADLs ในวันทาการนัน้
2. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาค่าซื ้อหน่วยลงทุนที่ชาระเงินด้ วยเช็ค รวมเข้ าเป็ นยอดซื ้อหน่วยลงทุนในวันทาการที่
มีการใช้ เครื่ องมือ ADLs และบริ ษัทจัดการจะนายอดซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจ
เรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องการการใช้ เครื่ องมือ ADLs ในวันทาการนัน้ ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลีย่ นแปลง
การดาเนินการใด ๆ ที่ได้ ดาเนินการหรื อตัดสินใจไปแล้ วที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ ADLs ในวันทาการนัน้ แม้ หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
้
อบางส่วนของวันทาการนันไม่
้ สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ และรายการ
ซื ้อหน่วยลงทุนที่ชาระด้ วยเช็คที่เรี ยกเก็บไม่ได้ นนั ้ ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
3. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรี ยกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทารายการซื ้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้ า หรื อขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่ งใดฝั่ งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริ ษัท
กาหนดไว้ รวมถึงบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากาหนดอัตราการเรี ยกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวน
สิทธิที่จะมีข้อกาหนดเพิ่มเติมในการเรี ยกเก็บเฉพาะรายที่ทารายการซื ้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า หรื อ
ขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกในปริ มาณมากตามแนวทางที่บริ ษัทจัดการจะกาหนดได้
4. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะปรับเพิ่มหรื อลดอัตรา ADLs ที่เรี ยกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ ใน
โครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการและในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมหรื อผ่าน
ทางช่องทางอื่นที่บริ ษัทจัดการกาหนด
การพิจารณาใช้ เครื่ องมือ
1. บริ ษัทจัดการอาจเรี ยกเก็บ ADLs ทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้ เครื่ องมือนี ้
2. บริ ษัทจัดการ อาจพิจารณาเรี ยกเก็บ ADLs โดยจะเป็ นการใช้ เฉพาะวันทาการซื ้อขายใดที่ สดั ส่วนของมูลค่าซื ้อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงหมดของกองทุ
ั้
น มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริ ษัท
จัดการกาหนด โดยทีม่ ลู ค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจากมูลค่าการซื ้อหน่วยลงทุน (subscription)
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บวกมูลค่าการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ า (switch in) หักด้ วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วย
มูลค่าการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริ ษัทจัดการกาหนด
3. บริ ษัทจัดการกาหนด ADLs Threshold โดยใช้ ข้อมูลดังต่อไปนี ้
(1) มูลค่าการซื ้อหน่วยลงทุนและสับเปลีย่ นเข้ า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่ว ยลงทุนและสับเปลีย่ นออก
(2) มูลค่าการซื ้อหน่วยลงทุนและสับเปลีย่ นเข้ า น้ อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย่ นออก
ซึง่ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณากาหนด (1) และ (2) ในระดับที่ตา่ งกัน
4. ในกรณีที่มีการใช้ เครื่ องมือ ADLs นี ้ ADLs ที่เรี ยกเก็บได้ จะนากลับเข้ ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้ เครื่ องมือนี ้มี
วัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยงั คงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่ องมือนี ้ไม่ได้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้ างผลตอบแทนให้ กองทุนแต่อย่างใด
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
รายละเอียดเพิมเติม :
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริ ษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง ทังนี
้ ้โดยไม่
ขัดกับหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต.
- การกาหนดเงื่อนไขหรือข้ อจากัดในการรับคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน
ระยะเวลาที่ต้องแจ้ งล่ วงหน้ าก่ อนการขายคืนหน่ วยลงทุน (notice period) :
กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผู้ถอื หน่ วยลงทุนต้ องการไถ่ ถอนหน่ วยลงทุนมูลค่ าเกินกว่ า 10,000,000.00 บาท
จะต้ องแจ้ งบริษัทจัดการล่ วงหน้ าเป็ นเวลา : 5 วันทาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมลู ค่ารวมเกินกว่า 10 ล้ านบาท จะต้ องแจ้ งบริ ษัทจัดการล่วงหน้ า
ก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice Period) เป็ นเวลาสูงสุดไม่เกิน 5 วันทาการ ตามรายละเอียดวิธีการคานวณที่
บริ ษัทจัดการกาหนด
2. บริ ษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่ วมกับเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่น ได้ แก่ Liquidity Fee,
Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรื อเครื่ องมืออื่น ๆ โดย
พิจารณาจากสภาพคล่อง และ/หรื อตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุนในขณะนัน้ ว่าการใช้ Notice period
เพียงเครื่ องมือเดียวอาจไม่เพียงพอในการแก้ ไขปั ญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ่งอาจต้ องใช้ ร่วมกับเครื่ องมือในการ
บริ หารความเสี่ยงสภาพคล่อง อันได้ แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที่เห็นว่าต้ องชดเชย
ต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้นเนื่องจากการขายในปริ มาณที่มากหรื อราคาที่ไม่เหมาะสม และหรื ออาจต้ องใช้ ร่วมกับเครื่ องมือในการ
บริ หารความเสี่ยงสภาพคล่อง อันได้ แก่ Redemption Gate ในกรณีที่ได้ รับชาระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทนั หรื อไม่
เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื่อเป็ นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน และหรื ออาจต้ องใช้ ร่วมกับเครื่ องมือ Side pocket
เมื่อตราสารผิดนัดชาระหนี ้ หรื อไม่สามารถจาหน่ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล หรื ออาจต้ องใช้ ร่วมกับเครื่ องมือใน
การบริ หารความเสี่ยงสภาพคล่อง อันได้ แก่ Suspension of Dealings เมื่อมีการกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวมของ
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กองทุน และการใช้ Suspension of Dealings จะเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทุนและผู้หน่วยลงทุนที่ยังคงอยู่ในกองทุนเป็ น
สาคัญ
ข้ อสงวนสิทธิ์
1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทาให้ ต้องใช้ เครื่ องมืออื่นด้ วย บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบตั ิกบั
คาสัง่ ที่ได้ จาก Notice period นัน้ เช่นเดียวกับคาสัง่ ที่ได้ ตามปกติในวันที่ทารายการด้ วย ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการอาจ
พิจารณาใช้ Notice period ร่ วมกับเครื่ องมืออื่น ได้ แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side
pocket, Suspension of Dealings และหรื อเครื่ องมืออื่น ๆ
2. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรื อลด Notice period ได้ ตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ซึง่ จะปรับเพิ่มไม่เกิน
Notice period สูงสุดที่กาหนดไว้ ในโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการและในหนังสือชี ้
ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมหรื อผ่านทางช่องทางอื่นที่บริ ษัทจัดการกาหนด
3. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจเรื่ องต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องการการใช้ เครื่ องมือ Notice Period ในวันทาการนัน้
การพิจารณาใช้ เครื่ องมือ
1. บริ ษัทจัดการอาจกาหนด Notice period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้ เครื่ องมือนี ้ ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการอาจ
ไม่ใช้ Notice period ก็ได้ หากกองทุนรวมในวันนันมี
้ สภาพคล่องเพียงพอ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
2. บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ และกาหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ความผันผวนในตลาดซื ้อ
ขายทรัพย์สนิ สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สนิ ลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรื อประเมินว่า
สภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้ องกับปริ มาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ หรื อปั จจัยอื่น ๆ
ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริ ษัทจัดการ หรื อปั จจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุน
ลงทุน เป็ นต้ น โดยบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้ อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐานและ
หรื อการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนันๆ
้
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
รายละเอียดเพิมเติม :
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice period บริ ษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง ทังนี
้ ้
โดยไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต.
เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทั่วไป
เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ ต่ากว่ าร้ อยละ 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใช้ เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุนไม่ เกิน : 10 วันทาการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
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1. บริ ษัทจัดการจะกาหนด Redemption Gate ขันต
้ ่า ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตาม
รายละเอียดวิธีการคานวณที่บริ ษัทจัดการกาหนด
2. บริ ษัทจัดการจะกาหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 10 วันทาการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคานวณที่
บริ ษัทจัดการกาหนด
3. ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกาหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี ้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดงั กล่าว Redemption
Gate จะใช้ เฉพาะวันทาการซื ้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิทงหมดของกองทุ
ั้
น มีคา่ เท่ากับหรื อมากกว่า Gate threshold ที่บริ ษัทจัดการกาหนด โดยที่ มูลค่าซื ้อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุน คานวณจาก มูลค่าการซื ้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ า
(switch in) หักด้ วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
(switch out) ตามรายละเอียดวิธีการคานวณที่บริ ษัทจัดการกาหนด
4. บริ ษัทจัดการจะพิจารณากาหนดวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลีย่ ตามสัดส่วน (prorata basis) ของคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย่ นออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
5. บริ ษัทจัดการอาจพิจารณากาหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้ แตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ต่ากว่า Redemption Gate ขันต
้ ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ ในโครงการ
6. คาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริ ษัทจัดการจะนาไปทารายการในวันทาการรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนถัดไป รวมกับคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลาดับ
ก่อน-หลังของคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดให้ มีการยกเลิกคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย่ นออกส่วนที่เหลือได้ โดยเป็ นไปตามเงื่อนไข
และวิธีการที่บริ ษัทจัดการกาหนด ทังนี
้ ้ ก่อนเปิ ดให้ มีการยกเลิกคาสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ
ได้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่นใดตามความ
เหมาะสม
7. บริ ษัทจัดการจะทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน ณ วันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ เว้ นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที่จะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
8. บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้ า
9. ในกรณีที่มีการใช้ เครื่ องมือ Redemption Gate นี ้ บริ ษัทจัดการอาจใช้ ร่วมกับเครื่ องมือในการบริ หารความเสีย่ งสภาพ
คล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรื อลดอัตรา Gate threshold ตามดุยพินิจของบริ ษัทจัดการ โดยจะปรับลดไม่
ต่ากว่า Redemption Gate ขันต
้ ่าที่ระบุในโครงการ ตามรายละเอียดวิธีการคานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริ ษัทจัดการกาหนด
2. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
3. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย่ นแปลงแนวทางดาเนินการระหว่างการทา Redemption Gate ได้ แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กาหนด การใช้ เครื่ องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็ นต้ น (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ในกรณี
ที่ไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
ทังหมดที
้
่ค้างอยูใ่ นรายการ และแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถกู ยกเลิกคาสัง่ โดยไม่ชักช้ า
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4. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจเรื่ องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องการการใช้ เครื่ องมือ Redemption Gate ในวันทาการนัน้
การพิจารณาใช้ เครื่ องมือ
1. บริ ษัทจัดการอาจกาหนด Redemption Gate ทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละวันทาการที่มีการใช้ เครื่ องมือนี ้
2. บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรื อประเมินว่าสถานการณ์
อาจจะไม่ปกติ โดยบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่ ความผันผวนในตลาดซื ้อขาย
ทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาดทรั พย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรื อประเมินว่า
สภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้ องกับปริ มาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ เกิดการไถ่ถอน
มากว่า Redemption Gate ที่กาหนดไว้ หรื อปั จจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริ ษัทจัดการ หรื อ
ปั จจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เป็ นต้ น
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจ ารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จ จริ งที่มี อยู่และหรื อสมมติ ฐานและหรื อการ
ประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทาได้ เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
รายละเอียดเพิมเติม :
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริ ษัทจัดการจะพิจารณาดาเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง
ทังนี
้ ้โดยไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต.
การไม่ ขายหรื อไม่ รับซือ้ คื นหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ หรื อจะหยุดรั บคาสั่งซือ้ หรื อคาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน
(suspension of dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาเนินการได้ สูงสุดไม่ เกิน (วันทาการ) : 5
เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจ ารณาแล้ ว มีความเชื่อโดย
สุจริ ตและสมเหตุสมผลว่า จาเป็ นต้ องระงับการซื ้อขายหน่วยลงทุนโดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ กรณี
เกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขาย
คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี ้ ซึง่ ไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแก่ผ้ ลู งทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้ อเท็จจริ งดังนี ้
(ก) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี ้
(1) การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทย หรื อกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
(3) การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผู้มีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรู้ จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ าได้ ใน
สาระสาคัญ
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2. อยูใ่ นระหว่างดาเนินการเปลีย่ นให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้ าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของ
ตนอันเนื่องมาจาก การที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้ วยการดารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์และการค้ าหลักทรัพย์ และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ที่
เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ซึง่ ให้ กระทาได้ ไม่เกิน 3 วันทาการ
10. กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุนและราคาหน่ วยลงทุน :
คานวณภายใน : 2 วันทาการ
และประกาศภายใน : 3 วันทาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริ ษัทจัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนตามระยะเวลาข้ างต้ น เนื่องจากกองทุนรวมมีการลงทุนต่างประเทศ ในภูมิภาคต่างๆ ทัว่ โลก ดังนันจึ
้ งมี
ความแตกต่างด้ านเวลา (Time Zone)
บริ ษัทจัดการจะได้ รับยกเว้ นไม่ต้องคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื่อมีเหตุการณ์ ดังต่อไปนี ้
(1) เมื่อบริ ษัทจัดการไม่ขายหรื อรั บซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซือ้ หรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลง ทุน ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัวไป
้ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่ราย
ย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล โดยได้ รับยกเว้ นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื่อมีเหตุที่บริ ษัทจัดการต้ องเลิกกองทุนรวม โดยให้ ได้ รับยกเว้ นตังแต่
้ วนั ที่ปรากฎเหตุดงั กล่าว
การใช้ อตั ราแลกเปลีย่ น แหล่งข้ อมูลของอัตราแลกเปลีย่ น หรื อการเปลีย่ นแปลงการใช้ อตั ราแลกเปลีย่ น
ในกรณีที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินต่างประเทศ บริ ษัทจัดการจะใช้ ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ ยนที่มีการ
เผยแพร่ข้อมูลสูส่ าธารณชนและสามารถใช้ อ้างอิงได้ ภายใต้ ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
แหล่งข้ อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนผ่านทางเว็บไซต์เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทราบ
ข้ อมูลดังกล่าวภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถ
ประกาศทางเว็บไซต์ บริ ษัทอาจพิจารณาประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน ยกตัวอย่างเช่น ติดประกาศที่สานักงาน
ของบริ ษัทจัดการ และหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง บริ ษัทจัดการจะดาเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนและหรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้ วยเรื่ องการดาเนินการในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนหรื อราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
ในกรณีที่ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ เนื่องจากมีเหตุจาเป็ นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของบริ ษัท
จัดการ โดยเหตุดงั กล่าวส่งผลให้ บริ ษัทจัดการไม่ได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรื อไม่สามารถคานวณ
หรื อประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืน หน่วยลงทุนได้ บริ ษัทจัดการ
จะดาเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทางปฏิบตั ิให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ที่เข้ าถึงได้ ง่ายและทัว่ ถึง ภายในเวลา
ที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
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ข้ อผูกพัน
1. บริษัทจัดการ
ชื่อบริษัทจัดการ : บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน บางกอกแคปปิ ตอล จากัด
ที่อยู่(ภาษาไทย) :
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 ห้ องเลขที่ เอ-ซี ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :
191 SILOM COMPLEX BUILDING, 24TH FLOOR, NO A-C SILOM ROAD, SI LOM, BANG RAK, Bangkok 10500
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) การบริหารกองทุน
1. ยื่นคาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นเงินได้ จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวมต่อสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้ แรก และดาเนินการเพิ่มจานวนเงินทุน
จดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
2. นาเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ ง ๆ และซื ้อขาย จาหน่าย สัง่ โอน เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหลักทรัพย์ที่ ลงทุนไว้
นันตามที
้
่บริ ษัทจัดการเห็นสมควรโดยจะจัดการกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิ ตลอดจนข้ อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่าง
เคร่งครัด ทังนี
้ ้ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
3. แยกทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมไว้ ต่างหากจากทรัพย์สินของบริ ษัทจัดการ รวมทังจั
้ ดให้ ได้ มาซึ่งผลประโยชน์ที่ได้ จากการ
นาทรัพย์สนิ ของกองทุนไปลงทุน และนาทรัพย์สนิ และผลประโยชน์ดงั กล่าวของกองทุนฝากไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์
4. เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอยู่เท่าที่จาเป็ น ทังนี
้ ้ เพื่อรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
5. ดาเนินการทวงถาม ฟ้ องร้ องและดาเนินคดี หรื อดาเนินการอื่นใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนหรื อมีไว้
เพื่อให้ ได้ รับการชาระหนี ้ หรื อได้ มาซึง่ สิทธิในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินที่กองทุนพึงจะได้ รับการลงทุน หรื อมีไว้ ซึ่งหลักทรัพย์
ดังกล่าว
6. รับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตามจานวนทังหมดที
้
่มีคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ยกเว้ นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
เป็ นการชัว่ คราว หรื อการปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่บริ ษัทจัดการกาหนด และกรณีการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม
7. เปลีย่ นแปลงหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
8. ชี ้แจงข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หรื อผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม โครงการ หรื อมีเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรื อต่อการเปลี่ยนแปลง
ในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
9. คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
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10. จัดทางบการเงินของกองทุนให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการที่มีธุรกิ จเฉพาะด้ านการลงทุน และตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
11. เลือ่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม
12. ในกรณีที่บริ ษัทจัดการมีพนั ธสัญญา หรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรื อหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรื อมีความจาเป็ น
จะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้หรื อจะเกิดขึ ้นในอนาคต เช่น ดาเนินการตาม
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รับทราบ และตก
ลงยินยอมให้ สิทธิแก่บริ ษัทจัดการ ที่จะปฏิบตั ิการและดาเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อ
กฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลต่าง ๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงิ นได้
ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิ ดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญา หรื อข้ อตกลง หรื อ
กฎหมายของรัฐต่างประเทศ
13. ดาเนินการฟ้ องร้ อง บังคับคดี หรื อกระทาการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
14. แจ้ งการเลือ่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่ องดังกล่าวพร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผลและ
หลักฐานการได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริ ษัท
จัดการอาจมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
15. รายงานการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ วหรื อการหยุด
รับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนพร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวมให้ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน รายงานการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนและรายงานฐานะการลงทุน
ของกองทุนรวม ณ วันทาการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนันให้
้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทาการก่อนวัน
เปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน รวมทังแจ้
้ งการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ื อหน่วย
ลงทุนทราบในทันทีที่สามารถกระทาได้
16. จัดทารายงานตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวิธีที่กาหนด
17. ปฏิบตั ิการอื่น ๆ เพื่อให้ ถึงซึง่ วัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ ซงึ่ ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
18. ปฏิบตั ิตามหน้ าที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทังในปั
้ จจุบนั และที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมที่กาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
(2) การรับและจ่ ายเงินของกองทุน
1. สัง่ จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ตามอัตราที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุน
รวมและผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน”
2. ได้ รับค่าตอบแทนในการจัดการโครงการ ตามอัตราที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุน
รวมและผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน”
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(3) การแต่ งตัง้ บุคคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อการจัดการกองทุน
1. จัดให้ มีผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต. เรื่ องคุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการ
เปลีย่ นตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ ทังนี
้ ้ โดยได้ รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ก่อน
2. แต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ภายใต้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนด
3. จัดให้ มีผ้ สู อบบัญชีทรัพย์สนิ ของกองทุนที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
4. แต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชีกองทุน เมื่อยุติหรื อเลิกกองทุน ทังนี
้ ้ โดยได้ รับความเห็นชอบของสานักงาน ก.ล.ต. ก่อน
5. แต่งตังนายทะเบี
้
ยนของกองทุนตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามข้ อผูกพัน โครงการจัดการกองทุน กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจตลาดหลักทรัพย์แห่งกฎหมายดังกล่าว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ข้อกาหนดในข้ อ
ผูกพันหรื อโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ ดังกล่าว หากบริ ษัทจัดการ
กองทุนได้ ดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ นัน้ ให้ ถือว่าบริ ษัทจัดการกองทุนได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามข้ อ
ผูกพันหรื อโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ ว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :
ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคาสัง่ ของสานักงาน หรื อโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อให้ บริ ษัทจัดการกองทุน
รวมรายใหม่เข้ าทาหน้ าที่ตอ่ ไปได้ ซึง่ รวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ แก่ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์
ชื่อ : ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
2.1 สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์
1. สิทธิในการกระทาการใด ๆ ตลอดจนลงนามในหนังสือหรื อเอกสารต่าง ๆ เพื่อและในนามของกองทุนตามที่ได้ รับมอบ
อานาจจากบริ ษัทจัดการ เพื่อให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เป็ นไปตามสัญญาที่ทากับบริ ษัทจัดการ
2. ได้ รับค่าตอบแทนจากการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ ตามอัตราที่กาหนดไว้ ในสัญญาที่ ทากับบริ ษัทจัดการ
3. บอกเลิกสัญญาแต่ง ตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ต ามเงื่ อนไขที่ กาหนดไว้ ในสัญญา ทัง้ นี ้ โดยได้ รับ ความเห็ นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2.2 หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
1. ดูแ ล รั บ ฝาก และเก็ บ รั กษาทรั พ ย์ สินของกองทุน เปิ ด รั บ เงิ นต่า งๆ ที่ ก องทุน เปิ ดจะพึง ได้ รั บ จากการจัด ตัง้ และ
ดาเนินงานของกองทุนเปิ ด เช่น เงินซื ้อหน่วยลงทุน เงินปั นผล (ถ้ ามี) ดอกเบี ้ยจากหลักทรัพย์ เงินได้ จากการจาหน่าย
หรื อเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื่นใดของกองทุนเปิ ด และนาเข้ าไว้ ในบัญชีเงินฝากของกองทุนเปิ ด และ/หรื อ บัญชี
ทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ด ตามคาสัง่ ของบริ ษัทจัดการ
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ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการได้ ฝากเงินซึ่งเป็ นเงินของกองทุนเปิ ดไว้ กบั ธนาคารอื่น บริ ษัทจัดการจะต้ องดาเนินการให้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์เป็ นผู้มีอานาจเบิกจ่ายเงินฝากดังกล่าว
2. จัดให้ มีการรับมอบ เปลีย่ นแปลง จาหน่าย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็ นทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดตลอดจน
รับชาระหรื อชาระราคาค่าหลักทรั พย์ ดงั กล่าว ทัง้ นีใ้ ห้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของบริ ษัทจัดการ เมื่อตรวจสอบหลักฐาน
ถูกต้ องและครบถ้ วนแล้ ว
3. จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของกองทุนเปิ ดตามคาสัง่ ของบริ ษัทจัดการ
4. จ่ายเงินเฉลีย่ คืนค่าหน่วยลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนเท่าที่คงเหลืออยูเ่ มื่อเลิกกองทุนเปิ ด โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ ง
ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้ าตามสมควร
5. ทาหน้ าที่ในช่วงระยะเวลาการชาระบัญชีดงั ต่อไปนี ้
5.1 ดูแล รับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดจนกว่าการชาระบัญชีจะเสร็ จสิ ้น
5.2 ดูแลและตรวจสอบให้ ผ้ ชู าระบัญชี ปฏิบตั ิตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ในกรณีที่ผ้ ชู าระบัญชีกระทาการหรื องดเว้ นกระทาการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิ ดรายงานให้
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบโดยไม่ชกั ช้ า
5.3 จ่ายเงินส่วนที่เหลือจากการกันเงินเพื่อชาระหนี ้ทังหมดของกองทุ
้
นเปิ ดแล้ วคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามส่วนของ
หน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่
ทังนี
้ ้ หน้ าที่ของผู้ดแู ลผลประโยชน์จะสิ ้นสุดลงเมื่อผู้ชาระบัญชีได้ ดาเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนเปิ ดกับสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. รับรองความถูกต้ องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดที่บริ ษัทจัดการได้ คานวณไว้ เมื่อเห็นว่าคานวณถูกต้ องแล้ ว ผู้ดแู ลผลประโยชน์
จะต้ องร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากความผิดพลาดในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการได้ คานวณไว้ และผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ รับรอง
ความถูกต้ องแล้ ว
7. จัดทารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี ้ และส่งให้ แก่บริ ษัทจัดการ
7.1 รายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงผลในการดาเนินการตามคาสัง่ ของบริ ษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจาหน่ายหลักทรัพย์
การรับเงินปั นผล ดอกเบี ้ยและอื่นๆ
7.2 จัดทาบัญชีและรับรองความถูกต้ องของทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดที่รับฝากไว้
7.3 จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ด
7.4 จัดทารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
8. ดูแลให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนและข้ อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทงั ้
ในปั จจุบนั และที่แก้ ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด
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9. ดูแลให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่ออกตามพระราชบัญญัติดงั กล่าวโดยเคร่งครัด หากบริ ษัทจัดการมิได้ ปฏิบตั ิตาม ให้ แจ้ งบริ ษัทจัดการโดย
ทันที ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกระทาการหรื องดเว้ นกระทาการจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิ ดหรื อไม่ปฏิบตั ิ
หน้ าที่ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะจัดทารายงานเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้ สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 5 วันนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ร้ ูถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
10. ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง รวมทังหลั
้ กเกณฑ์และวิธีการ ที่ประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
ไว้ โดยเคร่งครัด
11. แจ้ งและรายงานให้ บริ ษัทจัดการทราบเป็ นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที่จะต้ องปิ ดโอน หรื อกาลังอยูใ่ นระหว่างทา
การปิ ดโอนในชื่อของกองทุนเปิ ด เพื่อประโยชน์ในการเข้ าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์รับเงินปั นผล (ถ้ ามี) การรับดอกเบี ้ย
และอื่นๆ
12. แจ้ งและรายงานให้ บริ ษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้ าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ รับเงินปั นผล (ถ้ ามี)
การรับดอกเบี ้ย การจองหุ้นเพิ่มทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือ
ครองหลักทรัพย์ของกองทุนเปิ ด โดยทันทีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้ รับข่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
13. ดาเนินการฟ้ องร้ องบังคับคดีให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตน หรื อฟ้ องร้ องเรี ยกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้ หรื อเมื่อได้ รับคาสัง่ จากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายในการฟ้ องร้ องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ดให้
เรี ยกร้ องจากทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ด
14. ให้ ความเห็นชอบบริ ษัทจัดการ ในกรณีการเลือ่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้
มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด กรณีไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายหน่วยลงทุนกรณีการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินและกรณีราคาขายหรื อราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
15. แจ้ งการเลือ่ นกาหนดชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่ องดังกล่าว พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผลและหลักฐาน
การให้ ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ ส่งให้ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แทน
บริ ษัทจัดการ
16. ให้ ความเห็นชอบบริ ษัทจัดการในการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นแทนการชาระหนี ้ตามตราสารแห่งหนี ้ตามวิธีที่คณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกาหนด
17. แสดงความเห็นของผู้ดแู ลผลประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการกองทุนเปิ ดในรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี
บัญชีหรื อรอบปี ปฏิทิน และจัดส่งให้ บริ ษัทจัดการภายใน 30 วัน นับแต่วนั สิ ้นรอบนัน้ และรายงานทุกรอบปี บัญชีของ
กองทุนเปิ ด และจัดส่งให้ บริ ษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วนั สิ ้นปี บัญชีนนั ้ เพื่อแจ้ งแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบภายใน 60 วัน นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันสิ ้นรอบระยะเวลา 6
เดือนและภายใน 4 เดือนนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนเปิ ด
18. ให้ ความเห็นชอบแก่บริ ษัทจัดการในการกาหนดวิธีคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดตามราคาที่เป็ นธรรมในกรณี
ที่วิธีการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ตามปกติทาให้ มลู ค่าทรัพย์สนิ ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคานวณมูลค่า หรื อ
กรณีที่เป็ นทรัพย์สนิ อื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กองทุนเปิ ดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี
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19. รับรองความถูกต้ องในการแจ้ งแก้ ไขเพิ่มเติมจานวน และมูลค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ณ วันทาการสุดท้ า ย
ของเดือน ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทาการที่ 7 ของเดือนถัดไป
20. รับรองความถูกต้ องในการคานวณจานวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้น จากการออกหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนตาม
จานวนเงินที่บริ ษัทจัดการโอนเข้ าบัญชีของกองทุนเปิ ด และจานวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในแต่ละวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ของบริ ษัทจัดการ
21. ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทจัดการ ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อชาระ
ผลประโยชน์หรื อทรัพย์สนิ อื่นๆ ของกองทุนเปิ ดตามคาสัง่ ของบริ ษัทจัดการ
22. รับเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริ ษัทจัดการเพื่อเข้ าบัญชีของกองทุนเปิ ด
23. ไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนเปิ ดและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทานันจะเป็
้
นไปเพื่อ
ประโยชน์ ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรื อประโยชน์ของผู้อื่น เว้ นแต่เป็ นการเรี ยกค่าตอบแทนในการทาหน้ าที่เป็ น
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรื อเป็ นการดาเนินการในลักษณะที่เป็ นธรรมและได้ เปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบก่อน
อย่างเพียงพอแล้ ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ทราบข้ อมูลดังกล่าวมิได้ แสดงการคัดค้ าน
ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้ า
ข้ อยกเว้ นให้ กระทาได้ หากเป็ นกรณีที่มีนยั สาคัญและไม่สามารถแก้ ไขให้ หมดไป ให้ บริ ษัทจัดการมีอานาจบอกเลิก
สัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้
24. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่ คณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ของผู้ดแู ลผลประโยชน์
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้ าที่ดแู ลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้ าที่ดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อให้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อ
รับรองความถูกต้ องและครบถ้ วนของสิง่ ที่สง่ มอบให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลีย่ นแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้ นกระทาการ หรื อละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้ สทิ ธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้ องร้ องบังคับคดีกบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงได้
้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ต้องไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่วา่ การกระทานัน้
จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดแู ลผลประโยชน์เองหรื อประโยชน์ของผู้อื่น เว้ นแต่เป็ นการเรี ยกค่าตอบแทนในการทาหน้ าที่
เป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรื อเป็ นการดาเนินการในลักษณะที่เป็ นธรรมและได้ เปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบก่อน
อย่างเพียงพอแล้ ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ทราบข้ อมูลดังกล่าวมิได้ แสดงการคัดค้ าน
ในกรณีที่การดาเนินการใดต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดาเนินการขอมติ ให้ ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์มีอานาจดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :
บริ ษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อปรากฏเหตุข้อใดข้ อหนึ่งหรื อหลายข้ อดังต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้โดยได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
1. ตามระยะเวลา และ/หรื อ เงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนเปิ ดหรื อจนกว่าผู้ชาระบัญชีได้ จดทะเบียนเลิก
กองทุนเปิ ดกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กองทุนเปิ ดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี
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2. เมื่อคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ มีความประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกล่าวให้ อีกฝ่ ายหนึง่ ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
3. ในกรณีที่คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ ตกลงไว้ ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาได้
โดยบอกกล่าวล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
4. ในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนเปิ ดหรื อมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรื อประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อประกาศของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกรณีอื่นใดที่มีลกั ษณะทานองเดียวกันกับกรณีข้างต้ น อันจะมีผล
ให้ บริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที่จะแก้ ไขเปลี่ยนแปลงให้ สอดคล้ องกับประกาศคาสัง่ ระเบียบและ
ข้ อบังคับดังกล่าว ทังนี
้ ้เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวมีผลให้ เป็ นการเพิ่มภาระหน้ าที่แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ และผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ าที่ดังกล่าวต่อไป ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสิทธิ บอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้
โดยบอกกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
5. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ างมาก ซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นเปิ ด เรี ยกร้ องให้ มีการเปลีย่ นแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
6. เมื่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติในการเป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนเปิ ดตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายใน 15 วันนับตังแต่
้
วันถัดจากวันที่บริ ษัทจัดการตรวจพบเอง หรื อปรากฏจากการตรวจสอบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เว้ นแต่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะสัง่ การเป็ นอย่างอื่น บริ ษั ทจัดการ
จะแจ้ งการแก้ ไขดังกล่าวให้ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบภายใน 3 วันทาการนับตังแต่
้
วันถัดจากวันที่แก้ ไขเสร็ จสิ ้น หากผู้ดแู ลผลประโยชน์มิได้ มีการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในเวลาที่กาหนด บริ ษัทจัดการจะขออนุญาต
เปลีย่ นตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 15 วันนับตังแต่
้ แต่
วันถัดจากวันที่ครบกาหนดเวลาให้ แก้ ไข เมื่อได้ รับอนุญาตแล้ ว บริ ษัทจัดการจะแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์อื่นแทนโดยพลัน
เว้ นแต่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะสัง่ การเป็ นอย่างอื่น
7. ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์นาข้ อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนเปิ ดหรื อข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องไปเปิ ดเผย หรื อใช้
ในทางที่ก่อหรื ออาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อกองทุนเปิ ดหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
เอง บริ ษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้ า
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 15 วัน
ทังนี
้ ้การเปลีย่ นตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์และแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์อื่นแทนไม่ว่าเพราะเหตุใด ทุกกรณีจะกระทาได้ ต่อเมื่อ
ได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในกรณีที่การเป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์สิ ้นสุดลงไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จดั การโอนหรื อส่งมอบทรัพย์สิน
และเอกสารหลักฐานทังหมดของกองทุ
้
นเปิ ดให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่หรื อผู้ชาระบัญชี (แล้ วแต่กรณี) หรื อตามคาสัง่
ของบริ ษัทจัดการหรื อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงการดาเนินการอื่นใดที่
จาเป็ นเพื่อให้ การโอนหรื อส่งมอบทรัพย์สนิ และเอกสารหลักฐานทังหมดให้
้
แก่ผ้ รู ับผลประโยชน์รายใหม่เป็ นไปโดยเรี ยบร้ อย
โดยฉับพลัน เพื่อสามารถทางานได้ อย่างต่อเนื่อง
ในกรณีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้ าข้ อยกเว้ น
ให้ กระทาได้ หากเป็ นกรณีที่มีนยั สาคัญและไม่สามารถแก้ ไขให้ หมดไป ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีอานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้
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สถานที่เก็บรักษาทรัพย์ สินกองทุนรวม :
ชื่อ : ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : สายงานบริ การธุรกิจหลักทรัพย์
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-296-3582, 02-296-5809, 02-296-4520
และ/หรื อที่บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และ/หรื อที่ตวั แทนเก็บรักษาทรัพย์สนิ ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้
แต่งตัง้ และ/หรื อผู้รับฝากทรัพย์สนิ ใด ๆ
3. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ชื่อ

: ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2230-1784
หรื อบุคคลอื่นที่ได้ รับอนุญาตให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
4. ผู้จัดจาหน่ าย : 5. ผู้ดูแลสภาพคล่ อง (Market Maker) : 6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : 7. ที่ปรึกษาการลงทุน
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแต่งตังที
้ ่ปรึกษาการลงทุนเพิม่ เติมหรื อยกเลิกการแต่งตังที
้ ่ปรึกษาการลงทุนในภายหลัง
โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแต่งตังหรื
้ อยกเลิกให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครัง้
8. ที่ปรึกษากองทุน
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแต่งตังที
้ ่ปรึกษากองทุนเพิม่ เติมหรื อยกเลิกการแต่งตังที
้ ่ปรึกษากองทุนในภายหลัง โดย
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแต่งตังหรื
้ อยกเลิกให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครัง้
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9. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 10. ผู้รับมอบหมายงานด้ านการจัดการลงทุน (Outsource) : 11. คณะตัวแทนผู้ถอื หน่ วยลงทุน : 12. Prime Broker : 13. สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
สิทธิในการขายคืนหน่ วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในรายละเอียดส่วนข้ อมูลโครงการ
สิทธิในการรับเงินปั นผล :
สิทธิในการโอนหน่ วยลงทุน :
วิธีการขอโอนหน่ วยลงทุน
ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้ องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ในกรณีที่ผ้ รู ับโอนยัง
ไม่เคยมีบัญชี กองทุนกับบริ ษัทจัดการมาก่อน ผู้ รั บโอนจะต้ องกรอกรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนและยื่นต่อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนพร้ อมกับคาขอโอนหน่วยลงทุน
หลังจากที่ได้ รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ ว ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการ
รับคาขอโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ โู อนไว้ เป็ นหลักฐาน
ข้ อจากัดการโอนหน่ วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนเปลีย่ นมือหน่วยลงทุนได้ เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี ้
(1) การโอนหน่วยลงทุนให้ บิดา มารดา บุตรและคูส่ มรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) การโอนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ศาลหรื อโดยผลของกฎหมาย
(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่นายทะเบียนเห็นสมควรและอนุมตั ิให้ โอนได้
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้ อมูลการโอนหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการจะออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้ แก่
ผู้โอนหน่วยลงทุนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 6 วันทาการนับแต่วนั ที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ รับคาขอโอน
หน่วยลงทุน สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้รับโอนจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการ
โอนหน่วยลงทุนแล้ ว
สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ ไขวิธีจัดการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิลงมติเพื่อทาการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อแก้ ไขวิธีจดั การ โดยบริ ษัทจัดการจะทาการแก้ ไข เพิ่มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมได้ ต่อเมื่อได้ รับมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วย ลงทุนรวมกัน
เกินกึ่งหนึง่ ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
บริ ษัทจัดการ
หรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้ าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้ องไม่นบั คะแนนเสียงใน
ส่วนที่เกิ นกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่ จาหน่ ายได้ แล้ วทัง้ หมด ทัง้ นี ้ เว้ นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ
สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนดเป็ นอย่างอื่น หรื ออนุมตั ิเห็นชอบ ยกเว้ นหรื อผ่อนผันให้ ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
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สิทธิในการได้ รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิที่จะได้ รับหลักทรัพย์หรื อเงินคืนหากกองทุนรวมต้ องเลิกไป โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีผ้ ชู าระบัญชี
ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผู้ชาระบัญชีโดยจะได้ ดาเนินการให้ มีการจาหน่ายทรัพย์สินของโครงการ
ชาระภาระหนี ้สินของโครงการ และแจกจ่ายเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ ภายใต้ หวั ข้ อ “การชาระบัญชี
เมื่อเลิกกองทุน”
สิทธิประโยชน์ อ่ นื ๆ :
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยงั ส่งใช้ แก่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์ในการซื ้อหรื อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้ อกาหนดในข้ อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ได้ รับการแต่งตังจาก
้
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิเรี ยกให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ ไม่เกินไปกว่าส่วนของ
ทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้ รับประโยชน์ตอบแทนหรื อการคืน
เงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้ วย
14. การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน :
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
- อื่น ๆ
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนและระยะเวลาการส่ งมอบ :
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริ ษัทจัดการจะจดแจ้ งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านัน้
เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรื อเอกสารแสดงสิทธิ
อื่นใด โดยจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนคนใดคนหนึ่งหรื อมากกว่าตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนแจ้ งความประสงค์
ไว้ เป็ นผู้ใช้ สทิ ธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้รับเงิน ที่ได้ จากการขายคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรื อเอกสารแสดงสิทธิ
อื่นใด ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก หรื อภายในวันทาการซื ้อขาย
หน่วยลงทุน กรณีที่สงั่ ซื ้อภายหลังปิ ดการเสนอขายครัง้ แรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรื อเอกสารแสดงสิทธิอื่นใด จะต้ องมารับสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน หรื อเอกสารแสดงสิทธิอื่นใด (ถ้ ามี) ด้ วยตนเอง ณ สานักงานใหญ่หรื อสานักงานสาขาของบริ ษัทจัดการ
หรื อผู้สนับสนุนฯ ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเปิ ดบัญชีกองทุน
อนึ่ง สาหรับเอกสารแสดงสิทธิที่เป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้ าที่ ที่จะต้ องนาสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้ เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้ เป็ นปั จจุบนั ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผ้ ูถือหน่วย
ลงทุนไม่นาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้ เป็ นปั จจุบนั ให้ ถือเอารายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็ นรายการที่ถกู ต้ อง
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สาหรับการสัง่ ซื ้อผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต (Internet) กาหนดให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนใช้ เอกสารหน้ าที่แสดงรายการเคลื่อนไหวบัญชี
กองทุนรวม เพื่อเป็ นหลักฐานยืนยันการทารายการซื ้อขายหน่วยลงทุน รวมถึงเปลี่ยนแปลง และ/หรื อเพิ่มเติมรู ปแบบเอกสาร
แสดงสิทธิ และหรื อเงื่อนไข และระยะเวลาส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
สาหรับกรณีสงั่ ซื ้อผ่านระบบ Fund Connext ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงการจะใช้ ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
(Scripless) โดยบริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื่อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ รับการจัดสรรหน่วย
ลงทุนเรี ยบร้ อยแล้ ว เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนและ/หรื อ
คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน เมื่อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนครบถ้ วนแล้ ว
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่งให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื่อเป็ นหลักฐานยืนยันการทารายการซื ้อขายหน่วยลงทุน รวมถึงเปลีย่ นแปลง และ/หรื อเพิ่มเติมรูปแบบเอกสารแสดงสิทธิ
และ/หรื อเงื่อนไข และระยะเวลาส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถ
ใช้ อ้างอิงต่อบริ ษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจาเป็ นต้ องใช้ ใบหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องจัดทาใบหน่วยลงทุนมอบให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุน
15. กาหนดเวลา วิธีการ และข้ อจากัดในการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน :
16. วิธีการชาระเงินหรือทรัพย์ สนิ อื่น
วิธีการชาระเงินหรือทรัพย์ สินอื่นให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน :
การชาระค่ารับซื ้อคืน สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน :
ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้
ต่อเมื่อบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ กาหนดกรณีที่เป็ นเงื่อนไขการชาระและขันตอนการด
้
าเนินการไว้ อย่างชัดเจนในข้ อ
ผูกพัน โดยขันตอนที
้
่กาหนดดังกล่าวต้ องสามารถปฏิบตั ิได้ จริ ง และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดนัน้
ทุกราย ทังนี
้ ้ กรณีที่เป็ นเงื่อนไขมีได้ เฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งหรื อหลายกรณี ดังต่อไปนี ้
(1) กองทุนรวมเปิ ดกาหนดวิธีการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ สามารถชาระเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงินไว้
เป็ นการทัว่ ไป
(2) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนาหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นนันไป
้
ชาระเป็ นค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็ นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
(3) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรั บชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ หรื อทรั พย์ สินอื่นแทนเงิ น และบริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ รับมติพิเศษให้ ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้
การชาระเงินหรื อทรัพย์สินอื่นให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อ
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กาหนด เท่านัน้
วิธีการชาระเงินหรือทรัพย์ สินอื่นให้ แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ (ถ้ ามี) : -
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17. การจัดทาทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดในการโอนหน่ วยลงทุน
บริ ษั ทจัดการกองทุนรวมมี หน้ าที่จัดให้ มีท ะเบียนผู้ถื อหน่วยลงทุนตามหลัก เกณฑ์ ที่ ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้ อง และการชาระเงินหรื อทรัพย์สินอื่น รวมทังการให้
้
สิทธิหรื อการจากัดสิทธิ
ใด ๆ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้ กระทาตามข้ อกาหนดในข้ อผูกพันหรื อตาม
กฎหมายแล้ ว ให้ ถือว่าบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ดาเนินการตามอานาจหน้ าที่แล้ ว
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทาให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรื อผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้ นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ ลงทุนสถาบันหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอน
หน่วยลงทุนจะทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผู้ลงทุนสถาบันหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กาหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมเว้ นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรื อการจานาหน่วยลงทุน ดังนี ้
1. หน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวที่จดั ตังขึ
้ ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยการลงทุนของกองทุน
ข้ อจากัดการถือหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดในการใช้ สิทธิออกเสียง (ถ้ ามี) :
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้ นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
และหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ เต็มตาม
จานวนที่ถืออยู่
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอมติของผู้ถอื หน่ วยลงทุน :
การดาเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรื อกฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริ ษัท
จัดการกองทุนรวมได้ ดาเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาโดยชอบแล้ ว ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
เห็นชอบให้ ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมาย ให้ ถือว่ามตินนเสี
ั ้ ยไป
ในกรณีที่เป็ นการขอมติเพื่อแก้ ไขข้ อผูกพันในเรื่ องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ต้ องได้ รับมติ
พิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ ไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนหน่วยลงทุนทังหมด
้
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ เข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรื อของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วย
ลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้ งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน) เว้ นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติ
ผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่กาหนดไว้ ในข้ อ
ผูกพัน หรื อที่กาหนดไว้ ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรื อตามที่กาหนดในประกาศนี ้แล้ ว ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
เพิ่มเติมดังต่อไปนี ้ด้ วย
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(1) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้ รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้ รับผลกระทบ แล้ วแต่กรณี
(2) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมาก
หรื อมติพิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้ รับผลกระทบ แล้ วแต่กรณี
(3) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษ
ของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้ รับผลกระทบ แล้ วแต่กรณี
วิธีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพัน :
การแก้ ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึง่ ของข้ อผูกพันที่เป็ นไปตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อผูกพัน และมีสาระสาคัญที่เป็ นไปตาม
และไม่ขดั หรื อแย้ งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัย
อานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ ถือว่าข้ อผูกพันส่วนที่แก้ ไขเพิ่มเติมนันมี
้ ผลผูกพันคูส่ ญ
ั ญา
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันในเรื่ องที่กระทบต่อสิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญต้ องได้ รับมติ พิเศษของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ เรื่ องที่กระทบต่อสิทธิ ของผู้ถือหน่ว ยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ให้ รวมถึง
(ก) ข้ อกาหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(ข) ข้ อ กาหนดเกี่ย วกับ การชาระค่า ขายคืน หน่ว ยลงทุน เป็ นหลั ก ทรัพ ย์ห รื อ ทรัพ ย์สิน อื่น ตามข้ อ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น
(ง) ข้ อ กาหนดเกี่ย วกับ การประกัน ตามข้ อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณี
กองทุนรวมมีประกัน และข้ อกาหนดเกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่ องใด ๆ อันมีผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
เสียผลประโยชน์
(จ) เรื่ องที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ้ ให้ มีผลผูกพันเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้ รับ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันให้ มีสาระสาคัญสอดคล้ องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ ไขเพิ่มเติมโดยได้ รับมติโดย
เสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน แล้ วแต่กรณี หรื อ
(ข) ผู้ดแู ลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันนันเหมาะสม
้
มีความจาเป็ นหรื อสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันไม่วา่ กรณีใด
ต้ องกระทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดแู ลผลประโยชน์ พร้ อม
ทังประทั
้
บตราบริ ษัท (ถ้ ามี) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้ มีข้อผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ที่ทาการและเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทังจั
้ ดส่งสรุ ปการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันพร้ อมทังเหตุ
้ ผลและความ
จาเป็ นให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนพร้ อมกับการส่งรายงานประจาปี ของกองทุนรวม
18. การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ในกรณีที่บริษัทจัดการปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ้ และ/หรื อหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ องอันมีผลให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุน
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รวม ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนาข้ อพิพาทเข้ าสูก่ ารพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
19. การเลิกกองทุนรวม :
เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
1. บริ ษัทจัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมเมื่อปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1) เมื่อจานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมดโดยค
้
านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้ อยกว่า 50 ล้ านบาท
ในวันทาการใดและบริ ษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
(3) ในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี ้
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจานวน
เกินกว่าสองในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมด ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เป็ นกองทุนรวมที่กาหนดระยะเวลา
การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้ พิจารณาเฉพาะ
ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึง่ กองทุนรวมเปิ ดให้ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเท่านัน้
ความใน (3) วรรคหนึ่ง บริ ษัทจัดการสามารถใช้ ดุลยพินิจในการพิจารณาเลิกกองทุนหรื อไม่เลิกกองทุนก็ได้ หากบริ ษัท
จัดการพิจารณาแล้ วว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ และกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที่มีคณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้ รับผลกระทบจาก
การขายคืนนัน้
ความใน (3) วรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสาม มิให้ นามาใช้ บงั คับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทีเอฟ
2. เมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ ให้ บริ ษัทจัดการเลิกกองทุนรวมในกรณีที่บริ ษัทจัดการกระทาการ หรื องดเว้ นกระทา
การจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตน
3. เมื่อได้ รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน
4. สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
้
ดการกองทุน หากปรากฎเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1) มีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวมที่ขดั หรื อ
แย้ งกับกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว
(2) มีการจาหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริ ษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ ปฏิบตั ิหรื อดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่ อผู้ลงทุ นทั่วไปตามที่ ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้ วย
หลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรื อแจกจ่ายหนังสือชี ้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีที่เป็ นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏข้ อเท็จจริ งว่ามีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นบุคคล
อื่นใดที่มิใช่ผ้ ลู งทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(4) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบตั ิหรื อไม่สามารถดาเนินการตามคาสัง่ ของสานักงานตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
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5. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถนาเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สินอื่นเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในโครงการ และหรื อกรณีกองทุนมีขนาดกองทุนลดลงเหลือ
น้ อยจนไม่เหมาะสมกับค่าใช้ จ่ายในการบริ หารกองทุนต่อไป และบริ ษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
6. เมื่อสานักงานมีคาสัง่ เลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรื อเมื่อสานักงานมีคาสัง่ เพิกถอนการอนุมตั ิจดั ตังกองทุ
้
นรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตังและจั
้
ดการกองทุน
การดาเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
เว้ นแต่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อประกาศสานักงาน ก.ล.ต. จะกาหนดเป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการจะ
ดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี ้
1. ยุติการรับคาสัง่ ซื ้อและคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตังแต่
้ วนั ที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน
2. แจ้ งให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุให้ เลิอกกองทุน โดยวิธีการดังนี ้
(ก) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้
(ข) แจ้ งเป็ นหนังสือถึงผู้ดแู ลผลประโยชน์
(ค) แจ้ งสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จดั ไว้ บนเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3. จาหน่ายหลักทรั พย์หรื อทรัพย์ สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิ ดเหตุให้ เลิก
กองทุน เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทาได้ เพื่อชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
4. ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินที่รวบรวมได้ ตาม 3. ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทาการนับแต่
วันที่เกิดเหตุให้ เลิกกองทุน และเมื่อได้ ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ วให้ ถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนรวมนัน้
เมื่อได้ ดาเนินการตามข้ อ 1. ถึง 4. แล้ ว หากมีหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดาเนินการตามข้ อ 3. บริ ษัท
จัดการจะดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการชาระบัญชีของกองทุนรวม
20. การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีการชาระบัญชี โดยจะแต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบเพื่อทา
หน้ าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชาระหนี ้สินของกองทุนรวมแล้ วให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน รวมทังท
้ าการ
อย่างอื่นตามแต่จาเป็ นเพื่อชาระบัญชี กองทุนให้ เสร็ จสิ ้น ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด สาหรับค่าใช้ จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
และผู้ชาระบัญชีจะดาเนินการเฉลีย่ เงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจานวน
หน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถืออยูต่ ามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อได้ ชาระบัญชีเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ชาระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และภายหลังจากจดทะเบีย นเลิก กองทุน รวมแล้ ว หากปรากฏว่ายังมีทรั พ ย์ สินคงค้ างอยู่ให้ ผ้ ูช าระบัญชี จัดการโอน
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมตั ิจากสานักงาน หรื อผ่านการแก้ ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ ายข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็ น
ส่วนหนึง่ ของข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวม
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