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ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) BCAP Global Wealth 90 Fund  
ชื่อย่อ BCAP- GW90 
ประเภทโครงการ กองทุนรวมผสม กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds 

อายุโครงการ ไมก่าํหนดอายุโครงการ 
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายการลงทุนแบบผสม โดยจะลงทุนในทรัพย์สินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังต่อไปน้ี   

1. ตราสารหน้ี และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหน้ี  
2. ตราสารทุน และหรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน  
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก  
4. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) 
และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

ทั้งน้ี กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินตาม 2. – 4. รวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมข้างต้น ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนโดยเฉลี่ย
ในรอบปีบัญชีกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซ่ึงสัดส่วนการลงทุนใน
หน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
สภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งน้ี กองทุนจะนําเงินไปลงทุนใน
ต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

สําหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างซ่ึงไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือที่สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบให้
ลงทุนได้ 

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) และอาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลย
พินิจของผู้จัดการกองทุน นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
แฝง (Structured Note) หลกัทรัพย์ที่ไม่มีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ตราสารที่
มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ํากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment 
Grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผู้ออกตราสาร 
(Unrated Securities) 

ทั้งน้ี กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซ่ึงอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ใน
อัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าว
ต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั้งน้ี กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle 
Investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก 
(Cascade Investment) 

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุน
โดยตรง หรือ กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน 
(Fund of Funds) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้
ความเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งน้ี การเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนจะไม่ทําให้
ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น รวมทั้งประเภทและลักษณะพิเศษที่เปลี่ยนแปลง
น้ันจะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะน้ัน และต้องเป็นไป

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
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เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อน่ึง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.bcap.co.th และหรือช่องทางอื่นตามความ
เหมาะสม ก่อนดําเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว 

ทั้งน้ี อัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที่ปกติ ซ่ึงอาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทุน
ให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กําหนดไว้อันเน่ืองมาจากการเกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น
เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงาน
การไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กําหนดไว้ในโครงการตามประกาศแก่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเร่ืองการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วง
ระหว่างรอการลงทุน ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
รวมถึงช่วงเวลาก่อนเลิกกองทุน ซ่ึงมีระยะเวลา 30 วันก่อนการเลิกกองทุนรวม และรวมถึงช่วงระยะเวลาที่
ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุน เน่ืองจากได้รับคําสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ซ่ึงต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ ทั้งน้ี โดยต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ 

การป้องกันความเสีย่งอัตรา
แลกเปลีย่น 

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุน 

ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน กําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น (Capital Gain)  
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ค าถามค าตอบเกี่ยวกับลักษณะท่ีส าคัญของกองทุนรวม 
 
 

1. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนท่ีมีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุนหรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนได้หรือไม่อย่างไร ? 
 กองทุนน้ีเป็นกองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนทั่วไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 
 

2. กองทุนรวมนี้มีจ านวนเงินทุนโครงการเท่าใด อย่างไร ?  
 จํานวนเงินทุนโครงการน้ีเท่ากับ 3,000 ล้านบาท   
 ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการสามารถเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการที่จดทะเบียนไว้กับ

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 
3. กองทุนรวมนี้เหมาะสมท่ีจะเปน็ทางเลอืกส าหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ? 

 ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนโดยกระจายความเสี่ยงไปในทรัพย์สินหลากหลายประเภททั้งในและต่างประเทศ 
 ผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนทีเ่หมาะสม และสามารถรับความเสี่ยงของตราสารทุนและตราสารหน้ี โดยเขา้ใจความผันผวนและรับ

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวได ้
 นักลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหน้ีทั่วไป 

 
4. ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุนในกองทุนนี้ ? 

เน่ืองจากกองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ เช่น ตราสารทุน ตราสารหน้ี ทรัพย์สินทางเลือก (ทองคํา 
สินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น) รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของราคาของทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ 
การเมือง ตลาดเงิน ตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ 

 
5. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกันเงินลงทุน หรือเงินลงทุนและผลตอบแทน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งรักษาเงินต้นหรือไม่ อย่างไร ? 

กองทุนน้ีไม่ใช่กองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุน และไมเ่ป็นกองทุนรวมที่มุ่งรักษาคุ้มครองเงินต้น 
 
6. กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

 วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 30 เมษายน ของทุกปี 
 

7. กองทุนรวมนี้มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ท่ีมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยงเป็นอัตราส่วนเท่าใดของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิกองทุนรวม และจะมีผลกระทบทางลบท่ีมากท่ีสุดต่อเงินลงทุนเป็นอย่างไร ? 
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์นอกเหนือจากเพื่อลดความเสี่ยง โดยผลลบมากที่สุดของการลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวต่อเงินลงทนุ คือ ทําให้ผลตอบแทนของกองทุนตํ่ากว่าผลตอบแทนที่ควรจะได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่
กองทุนไม่ได้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว 

ค าถามค าตอบเกี่ยวกับข้อก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 
 

8. กองทุนนี้มวีิธีการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุนอย่างไร ? 
 กรณกีารส่ังซื้อหน่วยลงทุน 

มูลค่าขั้นต่ําในการซ้ือคร้ังแรก   500 บาท 
มูลค่าขั้นต่ําในการซ้ือคร้ังถัดไป  500 บาท 

ผู้สนใจสั่งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซ้ือขาย
หน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานในการขอเปิดบัญชีกองทุน รวมถึงชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน ตามวิธีการที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนกําหนด ในระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังน้ี 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  
- หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย 
- และช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต 



กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90  4 

ทั้งน้ี ก่อนที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และหรือกําหนดเวลารับคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุน
ไดเ้พื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใด
ตามความเหมาะสม 

 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

มูลค่าขั้นต่ําในการขายคืน  ไม่กาํหนด 

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชขีัน้ต่ํา  ไม่กาํหนด 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ทุกวันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุน ใน
ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ทั้งน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
ชัดเจน และตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ตามที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืนกําหนดและย่ืนต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพื่อขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังน้ี 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  

- และช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

ทั้งน้ี ก่อนที่บริษัทจัดการจะเร่ิมรับคําสั่งซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม 

บริษัทจัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันทําการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศ ซ่ึงบริษัทจัดการ
จะประกาศวันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และหรือกําหนดเวลารับคําสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนไดเ้พื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทาง
อื่นใดตามความเหมาะสม 
 

9. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหนว่ยลงทุน ? 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมด หรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี 

(1)  ในกรณีที่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้จองซ้ือ/ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน ไม่ถูกต้อง 
หรือไม่ครบถ้วน ตามที่บริษัทจัดการกําหนด 

(2)  ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคําสั่งซ้ือใดมีผลกระทบต่อกองทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมหรือทําให้เกิดความ
เสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน  

(3)  ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่าง ๆ ของประเทศไทย และ
หรือต่างประเทศ 

(4)  ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลสหรัฐ และ/หรือบุคคลที่สหรัฐกําหนด 
ตามกฎหมายว่าด้วยการปฎิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อความ
ร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรือตามกฎหมาย Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA) บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้กับบุคคลดังที่
กล่าวมาข้างต้น  

(5)  ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบทางด้านภาษี
ต่อผู้ซ้ือหน่วยลงทุนหรือกองทุน หรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการในอนาคต หรือมี
ผลกระทบต่อการบริหารการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งน้ี เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเป็นหลัก 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนชั่วคราวตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบก่อนการปิดรับคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนชัว่คราวทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม 

 
10. กองทุนรวมนี้มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม

ค าสั่งท่ีรับไว้แล้ว และการหยุดรับค าสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 
 การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

1.  บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ที่ได้มีคําสั่ง ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณี
ดังต่อไปน้ี 

(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริต และสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหน่ึงดังต่อไปน้ี โดยความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ 

(ข)  มีเหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 

(2)  มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจาก
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 

2.  กรณีการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1 . (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม
เกณฑ์ดังต่อไปน้ี  

(1)  บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนน้ัน 
เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2)  บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเร่ืองดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน 

(3)  บริษัทจัดการแจ้งการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดทํารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1.(1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1 .(2) ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการดังกล่าวแทนก็ได้ 

(4)  ในระหว่างที่บริษัทจัดการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัท
จัดการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที่ส่งคําสั่งขายคืนก่อนหลัง 

 
 การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสั่ง 

บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่
ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับซ้ือคําสั่งซ้ือ หรือคําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุ ดังต่อไปน้ี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซ้ือขายได้ตามปกติ 

(2) เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปน้ี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว  
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
(ค) มีเหตุจําเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  
ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่
ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ในกรณีน้ีได้ไม่เกิน 1 วันทํา
การ เว้นแต่จะได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปน้ีเกิดขึ้น ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ 
(ก)  ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซ้ือขายได้ตามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์แห่งน้ันเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
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(ข)  มีเหตุการณ์ที่ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค)  มีเหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดังกล่าวอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

(4) บริษัทจัดการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่ รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุน  
แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปน้ี 
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปน้ี 
(1) การกระทําที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฏหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะ
เป็นกฏหมายไทยหรือกฏหมายต่างประเทศ หรือ  
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
(3) การกระทําที่เป็นการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฏหมาย 
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ 

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เน่ืองมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่ วนบุคคล 
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซ่ึงให้กระทําได้ ไม่เกิน 3 วันทําการ 

(6) ในกรณีที่วันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัท
จัดการเป็นกรณีพิเศษ 

(7) ในกรณีที่บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องน้ันต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา  

ทั้งน้ี การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามที่ระบุในรายละเอียด
โครงการและหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด 

 

 การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคําสั่งซ้ือ หรือคําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซ่ึงไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้ 

 
11. วิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดซ่ึงจัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการเท่าน้ัน  โดยติดต่อ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนดไว้แล้ว 

ช่องทางในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

(1) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน โดยกรอกรายละเอียดในคําขอ
สับเปลี่ยนกองทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนหน่วยที่จะออกจากกองทุนต้นทางเท่าน้ัน และระบุชื่อกองทุนปลายทางที่ต้องการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน และนําไปย่ืนกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ซ่ึงผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําขอสับเปลี่ยน
กองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไว้หากในอนาคตจะเปิดให้บริการรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนเงินให้สามารถทําได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทํารายการคําขอสับเปลี่ยนกองทุนเรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนคําขอสับเปลี่ยนกองทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ 
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สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการ
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฎอยู่กับผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนเป็นหลักฐานในการทํารายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ 

ในกรณีที่จํานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบคําขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนน้ันมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน
หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือ
ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บันทึก โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน 

อย่างไรก็ตาม กรณี หากจํานวนเงินที่คํานวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไม่เพียงพอที่จะนําไปซ้ือหน่วยลงทุนขั้นตํ่าตามข้อกําหนดของกองทุน
ปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่นําเงินไปซ้ือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะชําระเปน็เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน ตาม
วิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนทีเ่ปิดไวก้ับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นซ่ึงอาจเปิดให้บริการต่อไป โดยไม่ถือเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการหรือเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นที่อาจเพิ่มเติมในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

(2) ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) 

ทั้งน้ี ก่อนที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับคําสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยบริษัทจัดการจะปรับปรุงรายละเอียดโครงการ เพื่อ
เพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  

(3) ช่องทางอื่นใด  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มช่องทางการรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นใด โดยการเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวจะ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะปรับปรุง
รายละเอียดโครงการ เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นใด ให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม ก่อนที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับคําสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางดังกล่าว 

 
12. กองทุนรวมนี้ก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และขอ้จ ากัดการโอนไว้อย่างไร ? 

1. วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน 

ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมาย่ืนคําขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชี
กองทุนกับบริษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในคําขอเปิดบัญชีกองทุนและย่ืนต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
พร้อมกับคําขอโอนหน่วยลงทุน 

หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําขอโอน
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน 

2. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้เฉพาะกรณี ดังต่อไปน้ี 

(1)  การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตรและคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(2)  การโอนหน่วยลงทุนตามคําสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย 

(3)  การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่นายทะเบียนเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้ 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการจะออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วย
ลงทุนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 6 วันทําการนับแต่วันที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนได้รับคําขอโอนหน่วยลงทุน สิทธิในการ
ขายคืนหน่วยลงทุนของผู้รับโอนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนแล้ว 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 
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13. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทุนสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้จาก 
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จํากัด โทรศัพท์  : 0-2618-1599 
- เว็บไซต์ : www.bcap.co.th 

 
ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับสิทธขิองผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
14. กองทุนนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 
- อื่น ๆ 

บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสารแสดงสิทธิอื่นใด ใหแก        
ผูถือหนวยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับแตวันส้ินสุด ระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรก หรือภายในวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน กรณีที่สั่งซ้ือ
ภายหลังปดการเสนอขายคร้ังแรก 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงให้กับผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็น
หลักฐานยืนยันการทํารายการซ้ือขายหน่วยลงทนุ รวมถึงเปล่ียนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมรูปแบบเอกสารแสดงสิทธิ และ/หรือเงื่อนไข และ
ระยะเวลาส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 

 
15. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจ ากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ? 

 บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด ยกเว้นใน
กรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเร่ืองหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 

 
 ในกรณีที่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้องไม่นับคะแนน
เสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันน้ันในส่วนที่เกินกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด  

 
16. ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัท

จัดการกองทุนรวม ? 
 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง และการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์

ของบริษัทจัดการ (www.bcap.co.th) 
 
17. กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่

กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร ? 
 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งข้อร้องเรียนได้ที่  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จํากัด โทรศัพท์ : 0-2618-1599 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท ์: 0-2263-6000 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 1333 หรือ 0-2230-1306 
- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ :  0-2231-3777, 0-2618-1111 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
- ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  โทรศัพท์ : 0-2273-2997, 0-2470-3207 

 
 

 

http://www.bcap.co.th/
http://www.bcap.co.th/
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 การระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ 

บริษัทจัดการตกลงให้มีการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการปฎิบัติไม่เป็นไปตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมน้ี และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผล
ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยของกองทุนแล้ว ผู้ถือหน่วยกองทุนสามารถนําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้   

 
ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุนรวม 

 
18. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จ ากัด 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จํากัด 
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 ห้องเลขที่ A-C 
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท์ : 0-2618-1599  โทรสาร : 0-2618-1597 

จ านวนกองทุนรวมท้ังหมดภายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการ และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จํากัด มีกองทุนรวมภายใต้การบริหารทั้งหมด 14 
กองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม เท่ากับ 8,461 ล้านบาท 

 
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

1. นายชอง  โท ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายพิเชษฐ  สิทธิอาํนวย กรรมการบริษัท 
3. นายบรรณรงค์  พิชญากร กรรมการบริษัท 

 

รายชื่อผู้บริหาร 

1. นางเมธ์วดี  ประเสริฐสินธนา   กรรมการผู้จัดการ            
2. ดร. ธนาวุฒิ  พรโรจนางกูร รองกรรมการผู้จัดการ, หัวหน้าสายงานบริหารการลงทุน (CIO)  

3. นางกุณฑีรา  พรโรจนางกูร หัวหน้าสายงานสนับสนุนธุรกิจ 

   
    รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน (Investment Committee) 

1. นางเมธ์วดี  ประเสริฐสินธนา ประธานคณะกรรมการ 

2. ดร. ธนาวุฒิ  พรโรจนางกูร กรรมการ 

3. นายชลาศิส  องอาจ กรรมการ 

4. นายคงศิริ  เลิศพิขิตกุล กรรมการ 

5. นายสันติ  ชินศิริโชคชัย กรรมการ 
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รายชื่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการกองทุน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ล าดับ รายชือ่ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
1 นายธนาวุฒิ  พรโรจนางกูร  ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์การเงิน 

 Columbia University 
 ปริญญาโท การเงิน  
 University of Wisconsin-

Madison 
 ปริญญาตรี คณะพาณชิยศาสตร์

และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 รองกรรมการผู้จัดการ 
 บลจ. บางกอกแคปปิตอล 

 Senior Vice President ธนาคาร
กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

 Head of Asset Allocation 
Strategy – Quantitative 
Investment Group 
Neuberger Berman LLC (New 
York, NY) 

 Associate Neuberger Berman 
LLC (New York, NY)  

 Investment Officer World Bank 
– Pension Investment 
(Washington, DC) 

หัวหน้าสายงาน 
บริหารการลงทุน 

 

2 นายธวัชชัย  วงศ์รัตนศิริกุล  ปริญญาโทสาขาการเงิน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 Bachelor Degree in 
Economics and Finance, 
Deakin University, Australia  

 Diploma Degree in Business, 
MIBT, Australia 

 ผู้จัดการกองทุน บลจ. บางกอก
แคปปิตอล 

 ผู้จัดการกองทุน Multi-Asset 
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  

 ผู้จัดการกองทุนตราสารทุนไทย 
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

 กลยุทธก์ารลงทุน บริษัทหลักทรัพย์
ไทยพาณิชย์ 

 นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ไทย
พาณิชย์ 

 ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บมจ. 
ธนาคารกรุงเทพ 

ผู้จัดการกองทุนอาวโุส 
ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การลงทุน 

3 นายพลวัต บํารุงสกุลสวัสดิ์*  ปริญญาโทวิศวกรรมการเงิน 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญช ี(การเงิน) หลักสูตร
นานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ผู้จัดการกองทุน บลจ. บางกอก
แคปปิตอล 

 ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บลจ. 
บางกอกแคปปิตอล 

 ผลิตภัณฑ์ธุรกรรมสินเชื่อ ธนาคาร
ทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

ผู้จัดการกองทุน 
ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การลงทุน 

4 นางสาวพัชรินธ์ ขําเดช*  ปริญญาโท การเงินและบัญชี 
Warwick Business School 

 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 รองผู้จัดการกองทุน บลจ. บางกอก
แคปปิตอล 

 ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บลจ. บางกอก
แคปปิตอล 

 ฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจและสินเชื่อ บมจ. 
ธนาคารกสกิรไทย 

รองผู้จัดการกองทุน 
ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การลงทุน 

5 นายคงศิริ  เลิศพิขิตกุล*  ปริญญาโท การเงินการธนาคาร 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 

 ผู้จัดการกองทุน บลจ. บางกอก
แคปปิตอล 

 ผู้จัดการกองทุน บลจ. ซีไอเอ็มบี        
พรินซิเพิล 

 ผู้จัดการกองทุน บลจ. ทหารไทย 

หัวหน้า 
ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน 

6 นายสันติ  ชินศิริโชคชัย  ปริญญาโท บริหารธุรกิจภาค
อังกฤษ สาขาการเงิน 

 ผู้จัดการกองทุน บลจ. บางกอก
แคปปิตอล 

ผู้จัดการกองทุน 
ฝ่ายการลงทุนตราสารทนุ 
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ล าดับ รายชือ่ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 

 หัวหน้าฝ่ายวิเคราะหก์ารลงทุน      
บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์  

 ผู้จัดการการลงทุนตราสารทุน  
ธนาคาร กสิกรไทย 

7 นายเขมรัฐ ตาดทอง  ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ 

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีปิโตรเคมีสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

 รองผู้จัดการกองทุน บลจ. บางกอก
แคปปิตอล 

 ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บลจ. บางกอก
แคปปิตอล 

รองผู้จัดการกองทุน 
ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน 

8 นายชลาศิส องอาจ  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ด้าน
การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต 
สาขาสถิติประยุกต์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 

 ผู้จัดการกองทุนอาวโุส บลจ. 
บางกอกแคปปิตอล 

 ผู้จัดการกองทุนอาวโุส บมจ. 
หลักทรัพย์ บัวหลวง  

 ผู้จัดการกองทุน บลจ. พรีมาเวสท์ 
จํากัด 

 Assistant Vice President บมจ. 
หลักทรัพย์ ธนาคาร ธนชาต 

 ผู้จัดการกองทุน บมจ. ธนาคาร กรุงเทพ 
 เจ้าหน้าทีอ่าวโุส บมจ. เงินทุน

หลักทรัพย์ ร่วมเสริมกิจ 

หัวหน้า 
ฝ่ายการลงทุนตราสารหน้ี 

9 นางสาว กิตติกา ศันสนะวาณี  ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สาขา Entrepreneurial 
Management 

 รองผู้จัดการกองทุน บลจ. บางกอก
แคปปิตอล 

 ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บลจ. บางกอก
แคปปิตอล 

รองผู้จัดการกองทุน  
ฝ่ายการลงทุนตราสารหน้ี 

10 นายกวิน  หลูธนชล*  ปริญญาโท วทิยาศาสตร์
มหาบัณฑิต ( การเงิน ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 ผู้จัดการกองทุน บลจ. บางกอก
แคปปิตอล 

 เจ้าหน้าที่ค้าตราสารหน้ี สํานักงาน
ประกันสังคม 

 ผู้ค้าตราสารหน้ี บมจ.
ธนาคารกรุงไทย 

ผู้จัดการกองทุน 
ฝ่ายการลงทุนเชิงปริมาณ 

11 นายเมธี  เมฆอรุณเรือง Doctor of Philosophy in 
Industrial Engineering, Texas 
A&M University 

 ผู้จัดการกองทุน บลจ. บางกอก
แคปปิตอล 

 ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บลจ. บางกอก
แคปปิตอล 

 เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง 
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 

ผู้จัดการกองทุน 
ฝ่ายการลงทุนเชิงปริมาณ 

 
* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี) 

 
19. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทได้แต่งตั้งไว้ ? 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  

ที่อยู ่ :  สํานักงานใหญ่  
  เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
  และสาขาตา่ง ๆ ทั่วประเทศ 
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โทรศัพท์  :  1333 หรือ 0-2230-1306 

 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู ่ : เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชั้น 10, 12, 19, 23 และ 29-32  

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์ : 0-2231-3777, 0-2618-1111 

 
20. รายชือ่นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10500  โทรศัพท ์0-2230-1784 

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 
21. รายชือ่ผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุน 

 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู ่ :  เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1  

ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ  
กรุงเทพมหานคร 10140  

โทรศัพท ์ :   0-2273-2997, 0-2470-3207 

หมายเหตุ  :  นอกจากหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย 

 
22. รายชือ่ผูต้รวจสอบงบการเงินของกองทุน 

นางสาวซูซาน  เอี่ยมวณิชชา 
นายสุชาติ  พานิชย์เจริญ 
นางสาวชื่นตา  ชมเมิน 
นางสาววันดี  เอี่ยมวณิชชา 
นายเกียรติศักดิ์  วานิชย์หานนท ์

บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด อาคาร เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ชั้น 18 (A)  
ที่อยู ่: 503/21 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์ : 0-2642-6172-4  โทรสาร : 0-2642-6253 
 

ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้
 

23. ผู้ลงทุนสามารถทราบขอ้มูลเพ่ิมเติมเกีย่วกับกองทุนนี้ไดผ้่านช่องทางใด ? 
 ผู้ลงทุนสามารถทราบขอ้มูลเพ่ิมเติม ได้ที ่

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จ ากัด 
ที่อยู ่: เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ์ชั้น 24 ห้องเลขที่ A-C 
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์: 0-2618-1599  โทรสาร : 0-2618-1597  
เว็บไซต์ : www.bcap.co.th 

 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  โทรศัพท ์: 1333 หรือ 0-2230-1306 
- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)  โทรศัพท ์:  0-2231-3777 และ 0-2618-1111 

http://www.bcap.co.th/
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ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทนุของกองทุน 
 

1. ความเสี่ยงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถประกอบธุรกิจ
ให้ไดผ้ลตอบแทนเป็นไปตามที่คาดหวังได้ ซ่ึงอาจเกิดจากสภาวะการแข่งขันและปัจจัยภายในของบริษัทผู้ออกตราสาร 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการมีเกณฑ์การคัดเลือกตราสารโดยพิจารณาจากปัจจัยภายในของบริษัท และผ่านการอนุมัติโดย
คณะกรรมการลงทุน รวมถึงมีการติดตามผลการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ 

 
2. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาตราสารที่กองทุนถือครองอยู่ อันเน่ืองมาจากการ

เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทั้งจากภายในและนอกประเทศ ซ่ึงสามารถส่งผลกระทบเชิงลบต่อพอร์ต
การลงทุนได้  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา 
และดําเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสม ซ่ึงจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

 
3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถแปลงทรัพย์สินเป็นเงินสดภายในช่วงระยะเวลาหรือ 

ตามราคาที่ต้องการ ซ่ึงขึ้นอยู่กับลักษณะของทรัพย์สินและสภาวะของตลาด ว่ามีสภาพคล่องมากน้อยเพียงใด มีผู้ดูแลสภาพคล่องหรือไม่ 
หากเกิดสถานการณ์ที่มีผู้ขายพร้อมกันเป็นจํานวนมาก (Fire Sell) ก็จะส่งผลให้ความเสี่ยงดังกล่าวสูงขึ้นได้  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนโดยคํานึงถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือของตราสารประเภทต่าง ๆ  
ก่อนการตัดสินใจลงทุน รวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ เพื่อกําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกับผลตอบแทน
และความเสี่ยง พร้อมทั้งกําหนดสัดส่วนการถือครองเงินสดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอเมื่อเกิดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน 

 
4.  ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระของคู่สัญญา (Counterparty Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่คู่ค้าสัญญา ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน 

ที่ได้ตกลงกันไว้ ซ่ึงอาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่มีสภาพคล่องมากเพียงพอ หรืออยู่ในสถานะล้มละลาย 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าในการทําธุรกรรมต่าง ๆ กับบริษัท โดยจะพิจารณาจากปัจจัย
ต่าง ๆ เช่น อันดับความน่าเชื่อถือ หรือคู่ค้าที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาในการทําธุรกรรม 
ไม่สามารถทําตามข้อสัญญาที่ตกลงกันไว้ 

 
5.  ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกหน้ีไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาในการจ่ายชําระหน้ีคืน หรือ 

ความเสี่ยงที่เกิดจากโอกาสที่ลูกค้าอาจไม่สามารถชําระหน้ีคืนจนเป็นเหตุให้ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงได้  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจัดการมีการพิจารณาถึงอันดับ
ความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของผู้ออกตราสารหน้ี รวมถึงพิจารณา แนวโน้มเศรษฐกิจ แนวโน้มอุตสาหกรรม และปัจจัยทางมหภาคต่าง ๆ 
ที่ส่งผลต่ออันดับความน่าเชื่อถือและโอกาสในการเกิดหน้ีเสียของผู้ออกตราสารหน้ี 

 
6.  ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivative Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนหรือป้องกันความเสี่ยงด้วย

ตราสารอนุพันธ์ อาทิเช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Forward) ออปชั่น (Option) สวอป (Swap) เป็นต้น ทั้งน้ีมูลค่าของตราสารดังกล่าว
อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง หรือสภาวะตลาดไ ด้ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะมีการประเมินมูลค่าตลาดของตราสารอนุพันธ์อย่างสม่ําเสมอ รวมถึงทําการติดตามดูแล
สถานะของสัญญาตราสารอนุพันธ์ของกองทุนอย่างใกล้ชิด 
 

7. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่กองทุนจะได้รับผลกระทบเชิงลบ เน่ืองจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน ซ่ึงอาจเกิดจากการมีทรัพย์สิน หรือหน้ีสินในสกุลเงินต่างประเทศ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : เพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจัดการจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจ
ของผู้จัดการกองทุนในสัดส่วนที่เห็นว่าเหมาะสม อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนอาจได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงิน
ลงทุนเร่ิมแรกได ้

8. ความเสี่ยงของประเทศท่ีไปลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซ่ึงมูลค่า
หลักทรัพย์ดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ ความน่าเชื่อถือของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงของนโยบายระดับมหภาค หรือ
มาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศดังกล่าวได ้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการมีการพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงมีการพิจารณา
ถึงระดับนํ้าหนักการลงทุนที่เหมาะสมที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของตัวกองทุน และมีการติดตามผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุน  

ส่วนที ่1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราสว่น (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 

2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 
 

ไม่จํากัดอัตราส่วน 
2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
แตต่่ํากว่า 2 อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 และข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 
ข้อ 1 

ไม่จํากัดอัตราส่วน 

4 
 

 

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออก 
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 
4.1  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade  
4.2  เป็นธนาคารออมสิน ทั้งน้ี เฉพาะเงนิฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็น

ประกัน  

ไม่เกิน 20% 
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทนุใน

ต่างประเทศหรือมีภาระผกูพันมีภูมิลําเนาอยู่
ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ 

national scale) 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 
5.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงหรือ 

ศุกูก ที่ผู้ออกจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย  

5.2  เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอยา่งหน่ึงดังน้ี 
5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตาม

แบบ filing 
5.2.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหน้ี ≤ 397 วัน นับแต่

วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระ
ผูกผันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังน้ี 
5.2.3.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

ตามกฏหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
5.2.3.2  ธนาคารออมสิน 
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
5.2.3.4  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่าศัย 
5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย 
5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย 
5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บริษัทหลักทรัพย์ 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
5.5  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหน้ี > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน 

ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอัตราดังน้ี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
1. 10% หรือ 
2. นํ้าหนักของตราสารที่ลงทุน  

ใน benchmark + 5% 

6 
 
 
 

ทรัพย์สินดังน้ี  
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพย์สําหรับ         

ผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุ

รวมกันไม่เกินอัตราดังน้ี แลว้แตอ่ัตราใด 
จะสูงกว่า 
1. 10% หรือ 
2. นํ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราสว่น (% ของ NAV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซ้ือขายใน SET หรือใน
ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 

6.2  ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่ จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซ่ึงหุ้นของบริษัทดังกล่าวซ้ือขายในกระดานซ้ือขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่
ระหว่างดําเนินการ แก้ไขเหตุที่อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการ
ซ้ือขายใน SET) 

6.3  หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซ้ือขายตาม 6.1 
6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี         

6.4.1   เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน หรือศุกูก ที่ผู้ออกจัดต้ังขึ้น
ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารน้ันในต่างประเทศ หรือ
ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III  

6.4.2   มี credit rating rating (กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือ
ผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ 
credit rating แบบ national scale ได้) อยู่ในระดับ 
investment grade 

6.4.3   เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 
6.4.3.1   ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซ้ือ

ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
6.4.3.2   ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเ ป็นการทั่ ว ไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 
6.4.3.3   ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหน้ี ≤ 397 

วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 
หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าว
ต้องเป็นบุคคลดังน้ี 
6.4.3.3.1  บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
6.4.3.3.2  สถาบันการเงนิระหว่างประเทศที่ประเทศ

ไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะ

ทํานองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 
6.4.3.3.2 

6.4.4   ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหน้ี > 397 วัน                 
นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market 

6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade 
6.6  ธุรกรรมดังน้ี ที่คู่สัญญามี credit rating (กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศ

หรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating 
แบบ national scale ได้) อยู่ในระดับ investment grade 
6.6.1  reverse repo 
6.6.2  OTC derivatives 

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 
6.7.1  จดทะเบียนซ้ือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน

ซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ 
SET หรือของตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทําให้มี

benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราสว่น (% ของ NAV) 
การเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET หรือใน
ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 

     6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า 
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

6.8  หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซ้ือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO 
เพื่อการจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทั่วไปของ SET หรือของ ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่วยprivate equity ที่อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทําให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซ้ือขายใน  SET หรือในตลาดซ้ือขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ) 
6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 และข้อ 3.13.2 ส่วน
ที่2 ข้อ 2  ที่จดทะเบียนซ้ือขายหรืออยู่ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซ้ือ
ขายในกระดานหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซ้ือ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซ้ือ
ขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 

7 
 

หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และ
มีลักษณะตาม 6.7.1 

ไม่จํากัดอัตราส่วน 

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

หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังน้ี ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี 
1.   เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุน 
2.   derivatives on organized exchange 
 

ส่วนที ่2 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกจิการ (group limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราสว่น (% ของ NAV) 
1 
 
 
 
 

การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ
การเขา้เป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว 

ไม่เกินอัตราใดอัตราหน่ึงดังน้ี แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า 
(1)  25% หรือ 
(2)  นํ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน 

benchmark + 10%  

*หมายเหตุ :  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังน้ี ไม่มีข้อกาํหนดเกี่ยวกับ group limit  
1.  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุน 
2.  derivatives on organized exchange 
 

ส่วนที ่3 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราสว่น (% ของ NAV) 
1 
 
 
 
 

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน B/E หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน P/N 
ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังน้ี 
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น 
1.2  ธนาคารพาณิชย์ 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี     
  เว้นแต่เป็นกองทุนที่มีอายุโครงการ < 1 ปี  
  ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 
- อัตราข้างต้นไม่ใชก้ับกองทุนที่อายุกองทุน  
  คงเหลือ < 6 เดือน  ทั้งน้ี เฉพาะกองทุน ที่ม ี
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราสว่น (% ของ NAV) 
 
 
 
 
 

1.3  บริษัทเงินทุน 
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่าศัย 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)            

  อายุโครงการ > 1 ปี  
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทรัพย์สินดังน้ี 
2.1  B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ แต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการ

รับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด หรือมี
เงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้  

2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซ่ึงจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีที่ออกใหม่) 

2.3  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.4  total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นน้ี  
(ข้อน้ีไม่ใช้กับการลงทนุของกองทนุปิด และกองทุน buy&hold ที่ลงทุนในตั๋วแลก
เงิน B/E ตั๋วสัญญาใช้เงิน P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากทีม่ีอายุไม่เกนิ
อายุกองทนุหรือรอบการลงทนุของกองทนุ หรือมีการลงทนุใน derivatives เพื่อให้
ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน) 

รวมกันไม่เกิน 25% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 reverse repo  ไม่เกิน 25% 
4 securities lending  ไม่เกิน 25% 
5 
 
 
 
 
 
 
 

 

total SIP ซ่ึงได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุน
สําหรับกองทุนทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหน้ี ตราสารกึ่ง
หน้ีกึ่งทุน หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มี
ลักษณะครบถ้วนดังน้ี 
5.1   มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนที่ 1.1 : 

อัตราส่วนการลงทุนสาํหรับกองทุนทั่วไป ของส่วนที่ 1 :  
อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผูอ้อกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single 
entity limit) 

5.2   มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating 

รวมกันไม่เกิน 15% 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 
 
 
 
 
 

derivatives ดังน้ี  
6.1  การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู ่
6.2  การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging) 

6.2.1 กองทุนลงทุน derivative แบบไม่ซับซ้อน  
(รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด) 

จํากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน 
derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV 

 

** หมายเหตุ :  สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ product limit 

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราสว่น (% ของ NAV) 
1 
 
 

หุ้นของบริษัทรายใดรายหน่ึง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
บริษัทน้ัน 

2 
 

ตราสารหน้ี และตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ตราสาร Basel III 
และศุกูก ของผู้ออกรายใดรายหน่ึง (ไม่รวมถึงตราสาร

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial liability) 1 
ของผู้ออกตราสารรายน้ัน ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราสว่น (% ของ NAV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน้ีภาครัฐไทย หรือตราสารหน้ีภาครัฐต่างประเทศ) ระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งน้ีในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหน้ีสินทางการเงิน
ที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฎในงบ
การเงินล่าสุด บลจ. อาจนําข้อมูลหน้ีสินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับ
มูลค่าหน้ีสินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้ โดยข้อมูลหน้ีสิน
ทางการเงินน้ันจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไปและใน
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหน้ีสินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบ
การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด 2   ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 
ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อน้ีของผู้ออกราย
น้ันเป็นรายคร้ัง  เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อน้ีโดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และ
มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี credit 
rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. ราย
เดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดังกล่าวเป็นรายคร้ัง  เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังน้ี 
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม

กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
2.  ธนาคารออมสิน 
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
6.  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7.  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9.  บริษัทหลักทรัพย์ 
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกัษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.) 

3 
 
 
 
 
 
 

 

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง -  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน หรือกองทุน CIS 
ต่างประเทศที่ออกหน่วยน้ัน  

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังน้ี 
 (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี โดย

ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(1.1) มีขนาดเล็ก 
(1.2) จัดต้ังขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกวา้ง 

(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทนุอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็น
ผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราสว่น (% ของ NAV) 
4 
 
 
 
 
 

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออก
หน่วยน้ัน เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(1) มีขนาดเล็ก 
(2) จัดต้ังขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกวา้ง 

5 
 
 
 
 
 

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property 
ที่ออกหน่วยน้ัน เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะ
ครบถ้วนดังน้ี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(1) มีขนาดเล็ก 
(2) จัดต้ังขึ้นใหม่โดยมอีายุไม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกวา้ง 

6 
 

หน่วย private equity 
 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน 
private equity 

1  หน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีน้ัน 
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States 
Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

2  รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในคร้ังแรกของผู้ออกตราสาร 

ทั้งน้ี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการ
ลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 
 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 1  
(% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี) 

อัตราตามโครงการ 
 

อัตราเรียกเก็บจริง 
(28 พ.ค. 62 - 30 เม.ย. 63) 

1.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมท้ังหมด (ท่ีประมาณการได้) ไม่เกิน 1.84575 ต่อป ี 1.04% 
-  ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2 ไม่เกิน 1.605 ต่อป ี 0.95% 
-  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.107 ต่อป ี 0.03% 
-  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.13375 ต่อปี 0.06% 

2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมท้ังหมด (ท่ีประมาณการไม่ได้) ไม่เกิน 0.75 ต่อป ี 0.30% 
- ค่าสอบบัญช ี ตามที่จ่ายจริง 0.02% 
- ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี ตามที่จ่ายจริง 0.06% 
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง 0.22% 

3.  ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมด ไม่เกิน 2.14 ต่อป ี 1.34% 
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย ์ ตามที่จ่ายจริง 0.1337% 

 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย 1 
(% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

อัตราตามโครงการ 
เรียบเก็บจริง 

ปี 2563 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 3, 4 ไม่เกิน 1.07 ต่อป ี 0.535% 
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 3, 5 ไม่เกิน 1.07 ต่อป ี ไม่เรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน    
 - กรณีเป็นกองทุนต้นทาง ใช้ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงจะมี

ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนคํานวณอยู่
ในราคาดังกล่าวแล้ว 

ใช้ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงจะมี
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนคํานวณอยู่

ในราคาดังกล่าวแล้ว 
 - กรณีเป็นกองทุนปลายทาง ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซ่ึงจะมี

ค่าธรรมเนียมการขายคํานวณอยู่ใน
ราคาดังกลา่วแล้ว 

ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซ่ึงจะมี
ค่าธรรมเนียมการขายคํานวณอยู่ใน

ราคาดังกลา่วแล้ว 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน มี 

50 บาทตอ่หน่วยลงทุน 1,000 หน่วย 
หรือเศษของ 1,000 หน่วย 

มี 
50 บาทตอ่หน่วยลงทุน 1,000 หน่วย 

หรือเศษของ 1,000 หน่วย 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 

หมายเหต ุ:  
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายข้างต้นไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันแล้ว (ถ้ามี) 
2. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ

ของกองทุนต้นทางซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ สามารถดูตัวอย่างการคํานวณได้ที่โครงการจัดการกองทุนรวม 
3. อัตราไม่เกินร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุน

แต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน ดังนี้ 
3.1 บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้กับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและหรือกองทุนส่วนบุคคลและหรือ

กองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ 
3.2 สําหรับลูกค้าที่ไม่เข้าเกณฑ์ข้อ 3.1 บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในอัตราร้อยละ 100 ของ

ค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่เรียกเก็บจริง  
4. ทั้งนี้ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ(กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ สามารถดูตัวอย่างการคํานวณได้ที่โครงการจัดการกองทุนรวม 
5. ทั้งนี้ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ  (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนว่ยลงทุนของกองทุนต้นทางซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง ทั้งนี ้สามารถดูตัวอย่างการคํานวณได้ที่โครงการจัดการกองทุนรวม 
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ข้อมูลอัตราสส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน 
(Portfolio Turnover Ratio PTR) 

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 - 30 เมษายน 2563 

1.61 

หมายเหตุ :  Portfolio Turnover Ratio ("PTR") ใช้มูลค่าการซ้ือหรือขายทรัพย์สินแล้วแต่ตัวใดจะต่ํากว่า หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (“NAV") 
เฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน 

 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 

ผลขาดทุนสูงสดุในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown)  :  -22.72% 
 

  

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (maximum Drawdown) 
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รายงานค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม 

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2563 

ล าดับ ชื่อบริษัทนายหน้า 
ค่านายหน้า 
(พันบาท) 

อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละ
รายต่อค่านายหน้าทั้งหมด 

1 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)                 328.05  92.70% 
2 บริษัทหลักทรัพยเ์ครดิต สวสิ (ประเทศไทย) จํากดั                    8.19  2.31% 
3 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                    6.49  1.83% 
4 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด  5.56  1.57% 
5 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด   4.19  1.18% 
6 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)  1.14  0.32% 
7 บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จํากดั (มหาชน)  0.32  0.09% 

  รวมท้ังสิ้น  353.94  100.00% 
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รายละเอียดการลงทนุ มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) %NAV
หลักทรพัยห์รอืทรพัยส์ินในประเทศ 212,434,545.12 89.53% 
เงินฝากธนาคาร 7,870,913.74 3.32% 
ออมทรพัย์ 7,870,913.74 3.32% 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 7,870,913.74 3.32% 
ตราสารหน้ี 4,189,222.56 1.77% 
พันธบัตร 4,189,222.56 1.77% 

กระทรวงการคลัง 4,189,222.56 1.77% 
หน่วยลงทนุ 200,228,312.92 84.39% 

กองทุนสินทรัพย์ทางเลือก 15,138,776.05 6.38% 
กองทุนตราสารทุน 172,567,646.15 72.73% 
กองทุนตราสารหนี้ 12,521,890.72 5.28% 

ตราสารอนุพันธ์ 146,095.90 0.06% 
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 146,095.90 0.06% 

หลักทรพัยห์รอืทรพัยส์ินต่างประเทศ 22,914,505.66 9.66% 
เงินฝากธนาคาร 124,687.75 0.05% 
ออมทรพัย์ 124,687.75 0.05% 

สกลุเงิน ยูโร 36,543.75 0.02% 
สกลุเงิน ปอนด์สเตอลิง 30,875.78 0.01% 
สกลุเงิน ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา 57,268.22 0.02% 

สหรฐัอเมรกิา 12,130,192.82 5.11% 
หน่วยลงทนุ 12,130,192.82 5.11% 

กองทุนทองค า 12,130,192.82 5.11% 
สหราชอาณาจักร 5,405,124.67 2.28% 
หน่วยลงทนุ 5,405,124.67 2.28% 

กองทุนตราสารหนี้ 5,405,124.67 2.28% 
ไอรแ์ลนด์ 5,254,500.42 2.21% 
หน่วยลงทนุ 5,254,500.42 2.21% 

กองทุนตราสารหนี้ 5,254,500.42 2.21% 

สินทรพัยอ่ื์นและหน้ีสิ้นอ่ืน 1,915,793.27 0.81% 

ทรัพย์สินอืน่ๆ 2,263,380.86 0.95% 
หนี้สินอืน่ๆ -347,587.59 -0.15% 

มูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ 237,264,844.05 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ การกู้ยมืเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทนุเปิดบีแคป โกลบอล เวลท ์90
มูลค่า ณ วันที ่30 เมษายน 2563
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ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563) 

ชื่อกองทุน/ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงานย้อนหลัง (%) 
Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี*** 

ย้อนหลัง 
5 ปี*** 

ย้อนหลัง 
10 ปี*** 

นับตั้งแต ่
วันจดทะเบยีน

กองทุน* 
BCAP-GW90 -7.26% -6.95% -6.16% N/A N/A N/A N/A -4.61% 
ดัชนีอ้างอิง** -8.53% -7.80% -6.60% N/A N/A N/A N/A -5.16% 
ความผันผวนของ 
ผลการด าเนินงาน 

26.44% 30.50% 21.93% N/A N/A N/A N/A 16.69% 

ความผันผวนของดัชนีอ้างอิง 31.10% 26.44% 25.79% N/A N/A N/A N/A 19.54% 

* วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 28 พฤษภาคม 2562 

** ดัชนีอ้างอิง (Benchmark) คือ  
1. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI) ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-market อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
3. ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อ

คํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน 
4. ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Hedged THB  ในสัดส่วนรอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรัพยส์ิน

สุทธิของกองทุน 

*** ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีสําหรับผลการดําเนินงานย้อนหลัง 3 ปี, 5 ปี และ 10 ปี ทั้งนี้ หากระยะเวลาตั้งแต่เริ่มบริหารกองทุนมากกว่า 1 ปี 
จะแสดงผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 

-  เอกสารวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

-  ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนโปรดทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน 
และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 
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ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 

ไม่ม ี
 
หมายเหตุ :  
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ไดท้ี่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.bcap.co.th 

  

http://www.bcap.co.th/


กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90  26 

ข้อแนะน า/ค าเตอืน 

 การลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ีเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนน้ีเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 
การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึง
ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายน้ัน 

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณา
ความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุน 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และควรขอดูบัตรประจําตัวของบุคคลดังกล่าวที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังน้ัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จํากัด จึงไม่มีภาระผูกพัน
ในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท ์90 ทั้งน้ี ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 ไม่ได้ขึ้นอยู่
กับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จํากัด  

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อ
กองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี  
ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซ้ือขายหลักทรัพย์
ของพนักงานได ้

 กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการเดียวกัน ในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของ NAV ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อันเกิดจากนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะจัดให้มี
ระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวม
ภายใต้การจัดการของ บลจ. เดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง โดย 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ www.bcap.co.th 

 บริษัทจัดการกองทนุรวมใชข้้อมูลในอดีตในการคํานวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ์ (absolute correlation coefficient) กองทุนรวม
จึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตัวแปรที่สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่
ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซ่ึงอาจส่งผลให้การเข้าทําสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ 
โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ (www.bcap.co.th) 

 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

 ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 ผู้ลงทุนต้องทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 
 

ส่วนสรุปข้อมูลสาํคัญของหนังสือชีช้วนน้ีรวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมลู ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 

http://www.bcap.co.th/
http://www.sec.or.th/
http://www.bcap.co.th/
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ค าจ ากัดความ / ค านิยาม :  

โครงการ  หมายถึง โครงการจดัการกองทนุเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 

กองทนุรวม  หมายถึง  กองทนุเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 

หนว่ยลงทนุ  หมายถึง หนว่ยลงทนุกองทนุเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 

หนงัสอืชีช้วน หมายถึง หนังสือชี ช้วนที่มี รายละเอียดตาม ที่ กําหนด โดยประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยแบบหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวม 

บริษัทจดัการ หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ บางกอกแคปปิตอล จํากดั 

ผู้ดแูลผลประโยชน์  หมายถึง  ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ หมายถึง  ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  หมายถึง บคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลที่บริษัทจดัการมอบหมายให้ทําหน้าที่ขายหรือรับ
ซือ้คืนหนว่ยลงทนุแล้วแตก่รณีของกองทนุรวม 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หมายถึง ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุ 

บริษัทจดทะเบียน  หมายถึง บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนญุาตให้ทําการซือ้ขาย
ได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

วนัทําการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ  หมายถึง วันทําการขายหน่วยลงทุนหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการ
กําหนด 

สมาคม หมายถึง สมาคมที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อทําการส่งเสริมและ
พฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทนุ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้อผกูพนั หมายถึง ข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจัดการกองทนุรวมตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจดัการกองทนุรวม 

เงินทนุจดทะเบียน หมายถึง เงินทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนและ
นํามาจดทะเบียนไว้กบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เงินทนุโครงการ หมายถึง เงินทนุโครงการที่บริษัทจดัการกองทุนรวมยื่นขอจดทะเบียนไว้กบัสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยการ

โครงการจัดการกองทุนรวม 
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จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมและการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทาง
ทะเบียน 

กลุม่กิจการ  หมายถึง บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพ บัญชี
กําหนดให้จดัทํางบการเงินรวม 

กองทนุรวมเปิด หมายถึง กองทนุรวมประเภทรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
กองทนุฟืน้ฟ ู หมายถึง กองทุนเพื่อการฟืน้ฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินตามกฎหมายว่าด้วย

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

กองทนุเปิดกองทนุรวม หมายถึง กองทนุรวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึน้เพื่อสง่เสริมการพฒันาตลาดพนัธบตัรสกลุเงินท้องถ่ิน 

พนัธบตัรเอเชีย   ในภูมิภาคตามโครงการจัดตัง้กองทุนพนัธบตัรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond 
Fund 2) ตามมติของที่ประชุมกลุม่ธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of 
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 

กองทนุรวมวายภุกัษ์  หมายถึง กองทนุรวมที่จดัตัง้ขึน้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

กองทนุ AI  หมายถึง  กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย (Accredited Investor Mutual Fund) 

กองทนุ buy & hold  หมายถึง กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครัง้เดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบ
กําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายขุองรอบการลงทนุของกองทนุรวม หรือ
ครบอายขุองกองทนุรวม 

กองทนุรวมอีทีเอฟตา่งประเทศ หมายถึง   กองทนุ exchange traded fund ที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

กองทนุ infra  หมายถึง หมายถึง รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับโครงสร้างพืน้ฐานของ
ประเทศตา่งๆ ซึง่ได้แก่  
1. กองทุนโครงสร้างพืน้ฐานที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ หรือตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรมในตลาดทนุ 
2.กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานต่างประเทศที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลกัในการลงทุนในลกัษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ฐานตาม1. ทัง้นีไ้มว่า่กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่วจะจดัตัง้
ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด 

กองทนุ LTF  หมายถึง กองทนุรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

กองทนุ property  หมายถึง กองทรัพย์สนิที่เก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงันี ้
1.  กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่า

ด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทนุ 
3.  foreign REIT 

กองทนุ UI  หมายถึง  กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited 
Investor Mutual Fund) 
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การลดความเสีย่ง  หมายถึง การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน 
derivatives ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
1.  ไมม่ีวตัถปุระสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate) 
2.  มีผลให้ความเสีย่งในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง 
3.  เป็นการลดความเสี่ยงทัว่ไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลด

ความเสีย่ง 
4.  สามารถลดความเสีย่งได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

โครงการ  หมายถึง โครงการจดัการกองทนุรวม 

เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก หมายถึง ทรัพย์สนิดงันี ้
1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื่นท่ีมีลกัษณะทํานองเดยีวกบัเงินฝาก 
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
3. สลากออมสนิพิเศษที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคารออมสนิ 

เงินฝากอิสลาม  หมายถึง ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลกัชาริอะห์ และมีลกัษณะที่เทียบเคียงได้กบัเงินฝาก 
โดยคู่สญัญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สญัญา
ฝ่ายที่เทียบเคียงได้กบัผู้ รับฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ 

ดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์  หมายถึง ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นสนิค้าโภคภณัฑ์หลายชนิด 

ดชันีเงินเฟ้อ  หมายถึง ดชันีที่จดัทําขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อสะท้อนอตัราเงินเฟ้อ 

ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ  หมายถึง ตราสารทางการเงินท่ีมีเง่ือนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้ 

ตราสารภาครัฐไทย  หมายถึง ตราสารดงันี ้
1.  ตัว๋เงินคลงั 
2.  พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 
3.  พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ศกุูก หรือหุ้นกู้  ที่กระทรวงการคลงั

หรือกองทนุฟืน้ฟเูป็นผู้มีภาระผกูพนั 

ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  หมายถึง ตราสารที่มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออก หรือผู้คํา้ประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออก
โดยองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินของประเทศนัน้ 

ตราสาร Basel III  หมายถึง ตราสารเพื่อการนบัเป็นเงินกองทนุของสถาบนัการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
ต่างประเทศ ท่ีมีการอ้างอิงจากหลกัเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงินของ 
Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ  หมายถึง ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึน้เพื่อการซือ้ขายหลักทรัพย์ใน
ตา่งประเทศ โดยมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
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1.  มีการรวบรวมคําเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรัพย์จากผู้ เสนอซือ้หลายรายและผู้ เสนอ
ขายหลายราย 

2.  มีการกําหนดหลกัเกณฑ์หรือจดัให้มีระบบ ซึ่งกําหนดเก่ียวกบัวิธีการในการ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ ให้บริการไม่อาจใช้ดลุยพินิจใน
การจัดการซือ้ขายเป็นประการอื่น และผู้ เสนอซือ้เสนอขายยินยอมที่จะ
ผกูพนัตามหลกัเกณฑ์หรือระบบนัน้ 

ธปท.  หมายถึง ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ธพ.  หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ 

บค.  หมายถึง บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

บง.  หมายถึง บริษัทเงินทนุ 

บล.  หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์ 

บลจ.  หมายถึง บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน
รวม หรือการจดัการกองทนุสว่นบคุคล 

บริษัทยอ่ย  หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเก่ียวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจดัทําและเปิดเผยลา่สดุ ทัง้นี ้หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบญัชีรายช่ือผู้ ถือ
หุ้นลา่สดุ 

บริษัทใหญ่  หมายถึง บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเก่ียวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจดัทําและเปิดเผยลา่สดุ ทัง้นี ้หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้พิจารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบญัชีรายช่ือผู้ ถือ
หุ้นลา่สดุ  

แบบ filing  หมายถึง  แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ 

ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์  หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิง ซึ่งกําหนดให้เป็น
หลกัทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
วา่ด้วยการกําหนดประเภทหลกัทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 6) 

ผู้มีภาระผกูพนั  หมายถึง ผู้ที่มีภาระผกูพนัในการชําระหนีต้ามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย         
ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํา้ประกนั แล้วแตก่รณี 

ผู้ลงทนุรายใหญ่  หมายถึง ผู้ลงทนุท่ีซือ้หรือขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมกบับริษัทจดัการกองทนุรวม
ในปริมาณหรือมลูคา่ตามที่กําหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม ซึง่ต้องไม่
น้อยกว่าสิบล้านบาท หรือตามที่ได้รับผ่อนผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เป็นรายกรณี 

ผู้สนใจลงทนุทัว่ไป  หมายถึง ผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุทัว่ไป แล้วแตก่รณี 
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มลูคา่หนว่ยลงทนุ (NAV)  หมายถึง มลูค่าทรัพย์สินสทุธิหารด้วยหน่วยลงทนุที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดเมื่อสิน้วนั
ทําการท่ีคํานวณ 

มลูคา่หนว่ยลงทนุอ้างอิง (INAV)  หมายถึง ราคาปัจจบุนัของตะกร้าหลกัทรัพย์ ณ ขณะที่คํานวณ หารด้วยจํานวนหน่วย
ลงทนุของกองทนุท่ีเป็นสว่นประกอบของหนว่ยการซือ้ขาย 

ศนูย์ซือ้ขาย derivatives  หมายถึง ศนูย์ซือ้ขายดงันี ้
1. ศนูย์ซือ้ขาย derivatives ที่ได้รับใบอนญุาตตามกฎหมายวา่ด้วยสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้า 
2. ศูนย์ซือ้ขาย derivatives ซึ่งจัดตัง้ขึน้และให้บริการได้ตามกฎหมาย
ตา่งประเทศและได้รับการยอมรับจากสาํนกังาน 

หนว่ย CIS  หมายถึง หนว่ยของกองทนุอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ ลงทุนทัว่ไป 
กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั
และกองทนุสว่นบคุคล 
2. หนว่ยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

หนว่ย infra  หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกบัโครงสร้างพืน้ฐานซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อยา่งหนึง่ดงันี ้
1. กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ หรือตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทนุ 
2. กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานตา่งประเทศที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้าง
พืน้ฐานตาม 1. ทัง้นี ้ไมว่า่จะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด 

หนว่ย property  หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับอสงัหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใด
อยา่งหนึง่ดงันี ้
1.  กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
2.  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่า

ด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทนุ 
3.  foreign REIT 

หุ้นกู้ ระยะสัน้  หมายถึง หุ้นกู้ที่มีกําหนดเวลาชําระหนีไ้มเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัท่ีออกหุ้นกู้  

B/E  หมายถึง ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange) 

benchmark  หมายถึง ตัวชีว้ัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่
อยา่งกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 

CIS operator  หมายถึง บคุคล ดงันี ้
1. บลจ.ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ 
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2. ผู้ทําหน้าที่บริหารจดัการกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

concentration limit  หมายถึง อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามความมีสว่นได้เสยีในกิจการท่ีลงทนุ 

counterparty limit  หมายถึง อตัราสว่นการลงทนุท่ีคูส่ญัญา 

CRA  หมายถึง สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  เว้นแต่ที่กําหนดไว้เป็นการ
เฉพาะในภาคผนวก 5 สว่นท่ี 5 ของประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที่ 
ทน. 14/2560 เร่ือง การลงทนุของกองทนุลงวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 

credit derivatives  หมายถึง derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิตของ
ทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยงจากคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งไปยงัคู่สญัญา
อีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งซึ่งมีภาระผูกพันที่
จะต้องชําระเงินให้แก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการ
ชําระหนี ้(credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยง จะได้รับ
ผลตอบแทนหรือคา่ธรรมเนียมสาํหรับการมีภาระผกูพนัดงักลา่ว 

credit event  หมายถึง เหตกุารณ์ที่เก่ียวข้องกบัความสามารถในการชําระหนีต้ามที่ระบุในข้อตกลงของตรา
สารหรือสญัญา 

credit rating  หมายถึง อนัดบัความน่าเช่ือถือที่จดัทําโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถใน
การชําระหนีต้ามตราสารหรือสญัญา 

currency risk  หมายถึง ความเสีย่งด้าน FX 

delta  หมายถึง อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา 
underlying ของตราสารหรือสญัญา แล้วแตก่รณี 

derivatives  หมายถึง สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า  

derivatives on หมายถึง derivatives ที่ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขาย derivatives 
organized exchange 

discount rate  หมายถึง อัตราส่วนลดของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีมีการลงทุนที่จะใช้ในการคํานวณ
มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารนัน้ 

DW  หมายถึง ใบสาํคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants) 

foreign REIT  หมายถึง กองทรัสต์หรือกองอสงัหาริมทรัพย์ที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมี
วตัถปุระสงค์หลกัในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  ทัง้นี ้ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดงักล่าวจะจัดตัง้ในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด 

FX  หมายถึง อตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange) 

GMS  หมายถึง ประเทศกลุม่อนภุูมิภาคลุม่แม่นํา้โขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ 
ราชอาณาจักรกัมพชูา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
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สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(เฉพาะมณฑลยนูนาน) 

group limit  หมายถึง อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามกลุม่กิจการ โดยการนําอตัราสว่นการลงทนุ
ในแตล่ะบริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่กิจการมาคํานวณรวมกนั 

guarantor rating  หมายถึง อนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้มีภาระผกูพนัในฐานะผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั
หรือผู้คํา้ประกนั 

international scale  หมายถึง มาตรฐานการจดัทํา credit rating ในระดบัท่ีใช้เปรียบเทียบระหวา่งประเทศ 

investment grade  หมายถึง credit rating ในระดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 

IOSCO  หมายถึง International Organization of Securities Commissions 

IPO  หมายถึง การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครัง้แรก ( Initial Public 
Offering) 

issue rating  หมายถึง อนัดบัความนา่เช่ือถือของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิ 

issuer rating  หมายถึง อนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา 

market price  หมายถึง มลูคา่ตามราคาตลาด 

MF  หมายถึง กองทนุรวม (Mutual Fund) 

MMF  หมายถึง กองทนุรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

national scale  หมายถึง มาตรฐานการจดัทํา credit rating ในระดบัท่ีใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ 

NAV  หมายถึง มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (Net Asset Value) 

net exposure  หมายถึง มลูคา่การลงทนุสทุธิในทรัพย์สนิไมว่า่เป็นการลงทนุโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการ
ลงทนุในตราสารหรือสญัญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็น
ผลให้กองทนุมีความเสีย่งในทรัพย์สนินัน้ 

Non-retail MF  หมายถึง กองทุนรวมที่มีผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผู้ ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่
ภายใต้บงัคบัของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์
การจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใช่รายย่อย 
กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล 

notional amount  หมายถึง มลูคา่ตามหน้าสญัญาของ derivatives 

obligation  หมายถึง ประเภทและลกัษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง 
(obligation category & obligation characteristics) 

options  หมายถึง สญัญาที่มีลกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า” ในมาตรา 3 
แหง่พระราชบญัญตัิสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546 

OTC derivatives  หมายถึง derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives 
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P/N  หมายถึง ตัว๋สญัญาใช้เงิน (Promissory Note) 

portfolio duration  หมายถึง อายเุฉลีย่ของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ ซึง่ได้จากการคํานวณคา่ตามมาตรฐานสากล 

product limit  หมายถึง อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามประเภททรัพย์สนิ 

PVD  หมายถึง กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ (Provident Fund) 

regulated market  หมายถึง ศนูย์กลางที่จดัช่องทางการสือ่สารระหว่างผู้ ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซือ้
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทัง้ให้ข้อมลูต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัตราสารนัน้ โดย
ศนูย์กลางดงักล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทํา
หน้าที่กํากับดูแลด้านหลกัทรัพย์หรือตราสารที่มีลักษณะทํานองเดียวกับ
หลกัทรัพย์ 

repo  หมายถึง ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน (repurchase agreement) 

retail MF  หมายถึง กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป (retail Mutual Fund) 

reverse repo  หมายถึง ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 

SBL  หมายถึง ธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ (Securities Borrowing 
and Lending) 

securities lending  หมายถึง ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ 

SET  หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

share warrants  หมายถึง ใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น 

single entity limit  หมายถึง อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา 

SIP  หมายถึง Specific Investment Products 

SN  หมายถึง ตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) 

sovereign rating  หมายถึง อนัดบัความนา่เช่ือถือระดบัประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถ่ินที่อยู่ ซึ่ง
เป็นการประเมินความเสีย่งในการผิดนดัชําระหนีข้องรัฐบาลของประเทศนัน้ 

TBMA  หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association) 

TSFC  หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้
สินเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

TSR  หมายถึง ใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุที่โอนสทิธิได้ (Transferable Subscription Right) 

underlying  หมายถึง สนิค้า ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้างอิง 

WFE  หมายถึง World Federation of Exchanges 

มติพเิศษ หมายถึง  มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนหนว่ย
ลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง



กองทนุเปิดบแีคป โกลบอล เวลท์ 90              9 

ลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนงัสอืแจ้งมติและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติเสยีงข้างมาก  หมายถึง  มติของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
หรือของจํานวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งสง่หนงัสือแจ้งมติ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

กองทนุ private equity  หมายถึง  กิจการเงินร่วมลงทนุ (private equity) ที่อาจจดัตัง้ขึน้ในรูปของบริษัท ทรัสต์ 
หรือรูปแบบอื่นใด และมีลกัษณะของกิจการ 
อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
1.  กิจการเงินร่วมลงทนุท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการกําหนดการจดัการเงินทนุของ
กิจการเงินร่วมลงทนุท่ีไมถื่อเป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการ
จดัการกองทนุสว่นบคุคล 
2. กิจการเงินร่วมลงทนุตามกฎหมายตา่งประเทศทีม่ีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
(ก)  มีวตัถปุระสงค์เพื่อการลงทนุร่วมกนัของผู้ลงทนุตัง้แต ่2 รายขึน้ไป ทัง้นี ้
ต้องมิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจดัการทรัพย์สนิสว่นตวัของ
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ  
(ข)  มีการมอบหมายให้บคุคลหนึง่บคุคลใดเป็นผู้จดัการเงินทนุและทรัพย์สนิ
ที่เกิดจากเงินทนุ  
(ค)  มีนโยบายการลงทนุในกิจการอื่นผา่นการเข้าทาํสญัญาการลงทนุในหุ้น
หรือการสนบัสนนุทางการเงินท่ีกอ่ให้เกิดสทิธิในการได้มาซึง่หุ้นของกิจการนัน้
ในภายหลงั โดยมีสว่นในการกํากบัดแูลแผนธุรกิจ การดําเนินงานหรือการ
ปรับปรุงการดาํเนินงาน หรือการดําเนินการอื่นใดในลกัษณะที่สะท้อนถึงการ
มีบทบาทตอ่การดาํเนินธุรกิจของกิจการดงักลา่ว 

หนว่ย private equity  หมายถึง  หนว่ยของกิจการเงินร่วมลงทนุ (private equity) อนัได้แก่ หุ้น ใบทรัสต์ ตราสาร
หรือหลกัฐานแสดงสทิธิในทรัพย์สนิของกิจการเงินร่วมลงทนุอยา่งใดอยา่ง
หนึง่ดงันี ้ ทัง้นี ้ไมว่า่กิจการดงักลา่วจะจดัตัง้ขึน้ในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือ
รูปแบบอื่นใด 
1.  กิจการเงินร่วมลงทนุท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการกําหนดการจดัการเงินทนุของ
กิจการเงินร่วมลงทนุท่ีไมถื่อเป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการ
จดัการกองทนุสว่นบคุคล 
2.  กิจการเงินร่วมลงทนุตามกฎหมายตา่งประเทศทีม่ีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
(ก)  มีวตัถปุระสงค์เพื่อการลงทนุร่วมกนัของผู้ลงทนุตัง้แต ่2 รายขึน้ไป ทัง้นี ้
ต้องมิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจดัการทรัพย์สนิสว่นตวัของ
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ   
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(ข)  มีการมอบหมายให้บคุคลหนึง่บคุคลใดเป็นผู้จดัการเงินทุนและทรัพย์สนิ
ที่เกิดจากเงินทนุ 
(ค)  มีนโยบายการลงทนุในกิจการอื่นผ่านการเข้าทําสญัญาการลงทนุในหุ้น
หรือการสนบัสนนุทางการเงินท่ีก่อให้เกิดสทิธิในการได้มาซึง่หุ้นของกิจการนัน้
ในภายหลงั โดยมีส่วนในการกํากับดูแลแผนธุรกิจ การดําเนินงานหรือการ
ปรับปรุงการดําเนินงาน หรือการดําเนินการอื่นใดในลกัษณะที่สะท้อนถึงการ
มีบทบาทตอ่การดําเนินธุรกิจของกิจการดงักลา่ว 
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1.  ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1.  ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทนุเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 90 
 
1.2.  ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) :  BCAP Global Wealth 90 Fund 
 
1.3.  ช่ือยอ่ :  BCAP-GW90 
 
1.4.  ประเภทโครงการ :  กองทนุเปิด 
  
1.5.  ประเภทการขาย :  ขายหลายครัง้ 
  
1.6.  การกําหนดอายโุครงการ :  ไมกํ่าหนด  
 
1.7.  อายโุครงการ : -  ปี -  เดือน -  วนั  
 
1.8.  อายโุครงการถงึวนัท่ี (กรณีกําหนดอายเุป็นชว่งเวลา) : -  
 
1.9.  เง่ือนไข (อายโุครงการ) :  

บริษัทจดัการจะเลกิกองทนุ ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1. บริษัทจดัการจะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรือหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย
หนว่ยลงทนุครัง้แรก หากปรากฎวา่จํานวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไม่เพียงพอต่อการจดัตัง้กองทนุ 
โดยบริษัทจดัการจะคืนเงินให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามข้อกําหนดในเร่ืองการคืนเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
2. กรณีอื่นใดที่มีเหตใุห้เช่ือได้วา่เป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทนุและ/หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
1.10.  ลกัษณะโครงการ :  กองทนุเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป  
 
1.11.  ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  
 

2.  จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย : 

2.1.  จํานวนเงินทนุของโครงการ : 3,000,000,000.00 บาท  
 
2.2.  เง่ือนไข (จํานวนเงินทนุของโครงการ) :  

 ในการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจัดการสามารถเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทนุของโครงการ ทัง้นี ้หากบริษัทจดัการเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจํานวนเงินทนุของโครงการ แต่ไม่
เต็มจํานวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทนุของโครงการ (Green shoe) บริษัทจดัการจะดําเนินการปิดการเสนอขาย
หน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทนุครัง้แรกได้โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า 

 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณาเพิ่มจํานวนเงินทนุของโครงการจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ซึ่งการเพิ่มจํานวนเงินทุนของ
โครงการจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการดําเนินการที่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
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2.3.  มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย : 10.0000 บาท  
 
2.4.  จํานวนหนว่ยลงทนุ : 300,000,000.0000 หนว่ย 

ดรูายละเอยีดเพิ่มเติม 
  
2.5.  ราคาของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท 
 
2.6.  มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 500.00 บาท  

รายละเอียดเพิม่เตมิ :  
 
2.7.  มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 500.00 บาท  

รายละเอียดเพิม่เตมิ :  
 
2.8.   มลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคืน : ไมกํ่าหนด  

 รายละเอียดเพิม่เตมิ :  
 
2.9.   จํานวนหนว่ยลงทนุขัน้ตํ่าของการสัง่ขายคืน : ไมกํ่าหนด 

 รายละเอียดเพิม่เตมิ :  
 
2.10.  มลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ตํ่า : ไมกํ่าหนด  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
2.11.  จํานวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ตํ่า : ไมกํ่าหนด  

รายละเอียดเพิ่มเติม : 
 
2.12.  รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลีย่นแปลงจํานวนหรือมลูคา่ขัน้ตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.11 (ถ้ามี) 
ได้ในอนาคต เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จดัการ หรือผา่นช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 
 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :  

3.1.  วตัถปุระสงค์ของโครงการ :  

เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ผู้ ลงทุนรับได้ โดยผ่านสินทรัพย์ที่หลากหลายทัง้ในและ
ตา่งประเทศ  

 
3.2.  ประเภทกองทนุตามนโยบายกองทนุรวม :  ผสม 

การลงทนุของนโยบายการลงทนุแบบผสม : 

- ตราสารทนุ : กําหนดสดัสว่นการลงทนุในตราสารทนุโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมเ่กินร้อยละ 90 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ  
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- ตราสารหนี ้: ไมกํ่าหนดสดัสว่นการลงทนุในตราสารหนี ้
- ทองคํา : กําหนดสดัสว่นการลงทนุในทองคาํโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมเ่กินร้อยละ 90 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 
- สินค้าโภคภณัฑ์ : กําหนดสดัส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภณัฑ์โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่า

ทรัพย์สนิสทุธิ 
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์/REITs : กําหนดสดัส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย์/REITsโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมเ่กินร้อยละ 90 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 
- กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน : กําหนดสดัสว่นการลงทนุในกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่

เกินร้อยละ 90 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 
- อื่น ๆ : อย่างไรก็ตามกองทุนจะลงทุนใน ตราสารทุน , ทองคํา, สินค้าโภคภัณฑ์, หน่วยลงทุนของกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพย์/REITsและโครงสร้างพืน้ฐานรวมกนัโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมเ่กินร้อยละ 90 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 
 
3.3.  ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพิเศษ :  

- กองทนุรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทนุในกองทนุรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกนั (Cross Investing Fund)  

- กองทนุรวมหนว่ยลงทนุ (Fund of Funds) 
 

3.4.  ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตา่งประเทศ : กองทนุทีล่งทนุแบบมีความเสีย่งทัง้ในและตา่งประเทศ  
การกําหนดสดัสว่นการลงทนุในตา่งประเทศ : กําหนดสดัสว่นการลงทนุในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่เกินร้อยละ 
79.00 ของ NAV 
 
3.5.  นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :   
กองทุนอาจกู้ ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน โดยเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

 
3.6.  การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) :  ลงทนุ  

3.6.1  วตัถปุระสงค์ของการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า : ที่มิได้มีวตัถปุระสงค์เพื่อลดความเสีย่ง (Non-Hedging)  

มีนโยบายการลงทนุใน derivatives : แบบไมซ่บัซ้อน  

3.6.2  วิธีการในการคาํนวน Global Exposure limit : Commitment approach  

อตัราสว่นการลงทนุใน derivatives สงูสดุ (Maximum Global Exposure) ไมเ่กิน 100.00  
 
3.7.  การลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทนุ  
 
3.8.  กลยทุธ์การบริหารกองทนุ (Management Style) : มุง่หวงัให้ผลประกอบการสงูกวา่ดชันีชีว้ดั (active management)  
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3.9.   ดชันีชีว้ดั/อ้างอิง (Benchmark) :   

1. ดชันีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI) ในสดัสว่นร้อยละ 40.00 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

2. ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันีพนัธบตัรรัฐบาล Mark-to-market อายนุ้อยกว่าหรือเท่ากบั 10 ปี ของสมาคมตลาดตรา

สารหนีไ้ทย ในสดัสว่น ร้อยละ 10.00 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

3. ดชันี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสดัสว่นร้อยละ 40.00 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ปรับด้วย

อตัราแลกเปลีย่นเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 

4. ดชันี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Hedged  THB  ในสดัสว่น ร้อยละ 10.00 ของ

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

หมายเหตุ : 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทนุที่กําหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าอย่างชดัเจนถึงวนัที่มีการ
เปลี่ยนตวัชีว้ดั คําอธิบายเก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัท
จดัการลงทนุ และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของ
กองทนุรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ได้จดัทําหรือเปิดเผย
ข้อมลู/อตัราดงักลา่วอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูการตดัสนิใจลงทนุได้ 
 
3.10.  ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทนุ :  จ่ายผลตอบแทนแบบไมซ่บัซ้อน  
 
3.11.  รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ :  

กองทนุรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทนุในกองทนุรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกนั 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทนุมีนโยบายการลงทนุแบบผสม โดยจะลงทนุในทรัพย์สนิทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ดงัตอ่ไปนี ้  

1. ตราสารหนี ้และหรือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตราสารหนี ้ 

2. ตราสารทนุ และหรือหนว่ยลงทนุกองทนุรวมตราสารทนุ  

3. หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมทรัพย์สนิทางเลอืก  

4. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ และหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (REITs) และหรือหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 

ทัง้นี ้กองทนุจะลงทุนในทรัพย์สินตาม 2. – 4. รวมกนัโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่เกินร้อยละ 90 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ 
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กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมข้างต้น ตัง้แต่ 2 กองทนุขึน้ไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ โดยมีสดัสว่นการลงทนุในแต่ละกองทนุโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีกองทนุละไม่เกิน
ร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ซึ่งสดัสว่นการลงทนุในหน่วยลงทนุของแต่ละกองทนุจะขึน้อยู่กบัดลุยพินิจ
ของผู้จดัการกองทนุ โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาวะการลงทนุหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทนุในแต่ละขณะ ทัง้นี ้
กองทนุจะนําเงินไปลงทนุในตา่งประเทศไมเ่กินร้อยละ 79 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

สําหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่าง
หนึง่หรือหลายอยา่งซึง่ไมข่ดัตอ่กฎหมาย หรือที่สาํนกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบให้ลงทนุได้ 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) และอาจป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ นอกจากนี ้
กองทนุอาจลงทนุในตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) หลกัทรัพย์ที่ไม่มีการซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted Securities) ตราสารที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ตวัตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารตํ่ากว่าที่สามารถ
ลงทนุได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารที่ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ตวัตราสารและที่ผู้ออกตราสาร 
(Unrated Securities) 

ทัง้นี ้กองทนุอาจลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอื่นซึง่อยูภ่ายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ ในอตัราสว่นไม่เกินร้อยละ 
100 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ โดยการลงทนุในหน่วยลงทุนดงักล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของ
กองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทัง้นี ้กองทุนปลายทางไม่สามารถ
ลงทุนย้อนกลบัในกองทุนต้นทาง (Circle Investment) และกองทนุปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้
บริษัทจดัการเดียวกนัอีก (Cascade Investment) 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรง หรือ 
กองทนุรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund ) หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุ (Fund of Funds) โดยเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทนุลงทนุได้ ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลง
ประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุจะไม่ทําให้ระดบัความเสี่ยงของการลงทนุ (Risk Spectrum) เพิ่มขึน้ รวมทัง้ประเภท
และลกัษณะพิเศษที่เปลี่ยนแปลงนัน้จะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จดัการกองทนุ โดยขึน้กบัสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนัน้ 
และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ อนึง่ บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุลว่งหน้าไม่น้อย
กว่า 30 วนั ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการที่ www.bcap.co.th และหรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม ก่อนดําเนินการ
เปลีย่นแปลงการลงทนุดงักลา่ว 

ทัง้นี ้อตัราส่วนการลงทุนที่กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที่ปกติ ซึ่งอาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตาม
สดัส่วนการลงทุนที่กําหนดไว้อนัเนื่องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีความจําเป็นเช่น มีการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนยัสําคญั เป็นต้น โดยบริษัทจดัการจะรายงานการไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัสว่นการ
ลงทนุที่กําหนดไว้ในโครงการตามประกาศแก่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในการคํานวณสดัส่วนการลงทุนของกองทนุรวมเร่ืองการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นํามาบงัคบัใช้ในช่วงระหว่างรอการ
ลงทนุ ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วนันบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม รวมถึงช่วงเวลาก่อนเลิกกองทุน 
ซึ่งมีระยะเวลา 30 วันก่อนการเลิกกองทุนรวม และรวมถึงช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุน 
เนื่องจากได้รับคําสัง่ขายคืนหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื่อรอการลงทนุ ซึ่งต้องไม่
เกินกวา่ 10 วนัทําการ ทัง้นี ้โดยต้องคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสาํคญั 

http://www.bcap.co.th/
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3.12.  รายละเอียดการลงทนุในตา่งประเทศ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
กองทนุจะลงทนุในตา่งประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมเ่กินร้อยละ 79 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ และเป็นไป
ตามวงเงินท่ีได้รับอนมุตัิจดัสรรให้นําไปลงทนุในตา่งประเทศ  
 
3.13.  ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่นท่ีจะลงทนุ :  

3.13.1. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทนุในประเทศ :  
บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สนิอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ดงัต่อไปนี ้เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 
 
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities) 

1. ตราสาร TS หมายความวา่ ตราสารทางการเงินใดๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิในสว่นอื่นตามที่กําหนดในสว่นอื่นๆของข้อ 
3.13.1 ซึง่มคีณุสมบตัติามหลกัเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดงันี ้

1.1 ไมม่ีข้อกําหนดหรือเง่ือนไขทีท่ําให้ผู้ลงทนุมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงินลงทนุในตราสาร 

1.2 สามารถเปลีย่นมือได้ (รวมถงึกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลีย่นมือแตก่องทนุได้ดําเนินการให้มีการ
รับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้) 

1.3 มีข้อมลูเก่ียวกบัตราสารท่ีถกูต้องครบถ้วนและมกีารปรับปรุงเป็นประจําอยา่งสมํา่เสมอ ซึง่บลจ.สามารถเข้าถึงได้เพื่อ
นํามาประกอบการพิจารณาตดัสนิใจลงทนุได้อยา่งสมํ่าเสมอ และมีข้อมลูราคาที่สะท้อนมลูคา่ยตุิธรรม โดยข้อมลู
ดงักลา่วต้องอ้างอิงจากแหลง่ข้อมลูที่เช่ือถือได้ ซึง่จดัทําตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

2. คณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุของตราสารเพิม่เติมจากที่กําหนดในข้อ 1. 

2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทนุใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดงักลา่วเพื่อชําระหนีก้ารค้า B/E หรือ P/N ดงักลา่วต้องมีการ
รับอาวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี ้

2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

2.1.2 ธนาคารออมสนิ 

2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

2.1.5 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 

2.1.6 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย 

2.1.7 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 

2.1.8 สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะทํานองเดยีวกบัผู้ รับฝากตาม 2.1.1 – 2.1.7 

ทัง้นี ้การอาวลัหรือการรับรองดงักลา่วต้องเป็นการอาวลัหรือการรับรองผู้สัง่จ่ายหรือผู้ออกตัว๋ ทัง้จํานวนรวมถงึดอกเบีย้ 
(ถ้ามี) ตามที่ระบไุว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 
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2.2 การลงทนุใน SN ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขเพิม่เตมิดงันี ้

2.2.1 SN มีการจา่ยผลตอบแทนโดยอ้างองิกบั underlying ประเภทเดียวกบั underlying ของ derivatives ตามที่ระบใุน
สว่นท่ี 6 ข้อ 1 

2.2.2 หากการลงทนุใน SN จะมผีลทําให้กองทนุต้องรับมอบทรัพย์สนิใดๆ ทรัพย์สนินัน้ ต้องเป็นทรัพย์สนิท่ีกองทนุ
สามารถลงทนุได้ เว้นแตเ่ป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) และเป็นทรัพย์สนิท่ีสามารถเปลีย่นมือได้ โดยกอ่นการลงทนุ บลจ.ต้องจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการลงทนุ
ที่อาจทําให้กองทนุต้องรับมอบทรัพย์สนิดงักลา่วไว้ในหนงัสอืชีช้วนด้วย 

2.2.3 ในกรณีที่เป็น SN ซึง่มีข้อกําหนดห้ามเปลีย่นมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทนุสามารถไถถ่อน SN ดงักลา่วก่อน
ครบอายเุมื่อ บลจ.ร้องขอได้ 

2.2.4 ในกรณีที่เป็น SN ซึง่เสนอขายในประเทศ บลจ.ต้องดาํเนินการจดัให้มข้ีอตกลงกบัผู้ออก SN ดงัตอ่ไปนีก้่อนการ
ลงทนุ 

2.2.4.1 ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ SN ไปยงั TBMA ทกุวนัท่ี 15 และวนัสดุท้ายของแตล่ะเดือน 
ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุทําการของบลจ.ให้คาํนวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมภายในวนัทําการถดัไป 

2.2.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่ราคาของ SN อยา่งมีนยัสาํคญัให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมลูคา่
ยตุิธรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัที 

ความในวรรคหนึง่ไมน่าํมาใช้บงัคบักบักรณีที่เป็น SN ซึง่ขึน้ทะเบยีนกบั TBMA และมีการเสนอขายตามหลกัเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท้ี่ออก
ใหม ่

2.2.5 ในกรณีที่เป็น SN ซึง่เสนอขายในตา่งประเทศ ต้องปรากฎวา่ SN นัน้มีราคาปรากฎในระบบข้อมลูที่นา่เช่ือถือได้ซึง่
เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏิบตัิสากล และบลจ.ต้องดําเนินการจดัให้มีข้อตกลงกบัผู้ออก SN ดงัตอ่ไปนีก้่อน
การลงทนุ 

2.2.5.1 ให้ผู้ออก SN สง่ราคาที่เป็นมลูคา่ยตุิธรรมของ SN ซึง่เกิดจากวิธีการคาํนวณเดียวกบัท่ีใช้ในการคาํนวณราคาที่
แสดงในระบบข้อมลูที่นา่เช่ือถือดงักลา่วให้บลจ.ทกุวนัท่ี 15 และวนัสดุท้ายของแตล่ะเดือน ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัดงักลา่วเป็น
วนัหยดุทาํการของ บลจ. ให้คาํนวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมภายในวนัทําการถดัไป 

2.2.5.2 ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่ราคาของ SN อยา่งมีนยัสาํคญั ให้ผู้ออก SN สง่ราคาที่เป็นมลูคา่
ยตุิธรรมของ SN มายงั บลจ. ทนัที 
 
ส่วนที่ 2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property 

ต้องมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี ้

กรณีเป็นหนว่ยที่การออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย 

1 กรณีเป็นหนว่ย CIS หนว่ย infra และหนว่ย property 

1.1 มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดียวกบัข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในสว่นที่1 ข้อ 1.1 ข้อ 
1.2 และข้อ 1.3 
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1.2 ในกรณีที่กองทนุไปลงทนุในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักลา่วต้องมีนโยบายการลงทนุดงันี ้(ไม่ใช้กบัการลงทนุใน
หนว่ย CIS ของกองทนุรวมทองคําที่ลงทนุในทองคําแทง่) 

1.2.1  มีการลงทนุในทรัพย์สนิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ 

1.2.2  มีการลงทนุในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคํานวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity 
limit ของกองทนุนัน้ 

1.2.3  มีการลงทนุในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคํานวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ product limit 
สาํหรับทรัพย์สนิท่ีเป็น SIP ของกองทนุนัน้ 

1.2.4  มีการลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของกองทนุนัน้ 

1.3  ในกรณีที่กองทนุรวมฟีดเดอร์ไปลงทนุในหนว่ย CIS ของ MF  MF ดงักลา่วต้องไมใ่ช่กองทนุรวมฟีดเดอร์  

2  กรณีเป็นหนว่ย CIS นอกเหนือจากที่กําหนดในสว่นท่ี 2 ข้อ 1 

2.1  มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดียวกบัข้อกําหนดสาํหรับตราสาร TS ในสว่นที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 
1.2 และข้อ 1.3 

2.2  จดทะเบียนซือ้ขายใน SET 
 
ส่วนที่ 3 :  ทรัพย์สินประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก  

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากของผู้ รับฝาก ดงันี ้

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดติฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 

6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนาํเข้าแหง่ประเทศไทย 

8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 

9. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชิก 

10. สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะทาํนองเดียวกบัผู้ รับฝากตาม 1. - 9. 
 
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

การลงทนุใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

1.  คูส่ญัญา ต้องเป็นนิติบคุคลดงันีท้ี่สามารถเข้าเป็นคูส่ญัญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย 

1.1  ธนาคารพาณิชย์ 
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1.2  บริษัทเงินทนุ 

1.3  บริษัทเครดติฟองซิเอร์ 

1.4  บริษัทหลกัทรัพย์ 

1.5  บริษัทประกนัภยั 

1.6  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

1.7  กองทนุฟืน้ฟ ู

1.8  นิติบคุคลที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.9  สว่นราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ด้วยวิธีการงบประมาณ 

2.  ตราสารท่ีใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสาร ดงันี ้

2.1  ตราสารภาครัฐไทย 

2.2  ตัว๋แลกเงิน B/E ตัว๋สญัญาใช้เงิน P/N บตัรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้มีภาระผกูพนั ซึง่มีอายคุงเหลอืไมเ่กิน 1 ปี 

2.3  ตัว๋แลกเงิน B/E หรือ ตัว๋สญัญาใช้เงิน P/N ที ่TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกําหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นั
ออกตัว๋ และเป็นตัว๋ที่ถึงกําหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

2.4  ตัว๋แลกเงิน B/E หรือ ตัว๋สญัญาใช้เงิน P/N ที่มีอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัที่ออก ซึง่มี credit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงันี ้

2.4.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มา
จากการจดั credit rating ระยะสัน้ด้วย 

2.4.2  มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade 

2.5  ตราสารหนีซ้ึ่งมีอายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึน้ทะเบียนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี ้หรือที่มีข้อมลูราคาที่น่าเช่ือถือ
และอ้างอิงได้ซึง่มีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยตราสารหนีด้งักลา่วต้องมี credit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงันี ้

2.5.1  มี credit rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กบั credit rating ระยะ
สัน้ดงักลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้ 

2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยูใ่น 3 อนัดบัแรก 

2.6  ตราสารหนีซ้ึง่มีอายคุงเหลอืไมเ่กิน 1 เดือนที่ขึน้ทะเบียนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี ้หรือที่มีข้อมลูราคาที่น่าเช่ือถือ
และอ้างอิงได้ซึง่มีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยตราสารหนีด้งักลา่วต้องมี credit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงันี ้

2.6.1  มี credit rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กบั credit rating ระยะ
สัน้ดงักลา่วตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้ 

2.6.2  มี credit rating ระยะยาวอยูใ่น 4 อนัดบัแรก 

2.7  ทรัพย์สนิอื่นตามที่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม 

3.  ระยะเวลาการรับชําระหนีข้อง reverse repo ต้องไมเ่กิน 90 วนั 
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4.  ข้อกําหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิสาํหรับการลงทนุใน reverse repo 

4.1  ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที่กําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 

4.2  ห้ามนําหลกัทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ไปขายหรือโอนตอ่ เว้นแตเ่ข้าลกัษณะ ดงันี  ้

4.2.1  เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดงักลา่ว 

4.2.2  เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทนุรวมและการก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

4.3  มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ ณ วนัเร่ิมต้นสญัญา ต้องมีมลูคา่เป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการ ดงันี ้

มูลค่าของหลกัทรพัย์หรือตราสารทีซ้ื่อ มากกว่า (ราคาซ้ือ x (1 + discount rate)) 

ทัง้นี ้ราคาซ้ือ = ราคาทีก่องทนุช าระใหแ้ก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นค่าซ้ือหลกัทรพัย์หรือตราสารตาม reverse repo 

4.4  การดํารงมลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ ณ สิน้วนั ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงันี  ้

4.4.1  มูลค่าของหลกัทรพัย์หรือตราสารทีซ้ื่อ มากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 

4.4.2  ในกรณีที่มลูค่าหลกัทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจดัการต้องเรียกให้
คูส่ญัญาโอนกรรมสทิธ์ิในเงิน หรือหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีสามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทนุ เพื่อให้มลูคา่
รวมของหลกัทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้และทรัพย์สินที่โอนมาดงักลา่วเป็นไปตามวิธีการดงักลา่ว ภายในวนัทําการถัดจาก
วนัท่ีมลูคา่หลกัทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ลดลงกวา่สมการใน 4.4.1 เว้นแตเ่ป็นกรณีตาม 4.4.3 

4.4.3  ในกรณีที่ผลลพัธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลกัทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ ณ สิน้วนั มีมูลค่าน้อย
กว่า มลูค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือ ไม่เกิน 5% ของราคาซือ้ แล้วแต่
จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมีการกําหนดเร่ืองดังกล่าวไว้ในสญัญาซึ่งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของ
คูส่ญัญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจดัการจะไมด่ําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้ 

4.5  การคํานวณมลูคา่ reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณ ดงันี ้

4.5.1  คํานวณจากราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ที่กองทนุพงึได้รับจาก reverse repo จนถึงวนัท่ีมีการคํานวณ 

4.5.2  คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสทุธิของ reverse repo ทกุธุรกรรมที่กองทนุมีอยู่กบัคู่สญัญา
รายเดียวกนัและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบงัคบัชําระหนีต้ามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลกัทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้
หรือทรัพย์สนิท่ีโอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้ 

4.6  discount rate ที่นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึน้โดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สญัญา 
หลกัทรัพย์ หรือตราสารที่ซือ้แล้ว 
 
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยมืหลักทรัพย์ (securities lending) 

ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุ ดงันี ้

1.  คูส่ญัญา ต้องมีคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่เป็นผู้ ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ SBL โดยในกรณีที่คู่สญัญาดงักลา่ว
กระทําการในฐานะตวัแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบคุคลดงันี ้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย 

1.1  ผู้ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจ SBL 
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1.2  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

1.3  กองทนุฟืน้ฟ ู

1.4  ธนาคารเพื่อการนําเข้าและการสง่ออกแหง่ประเทศไทย 

1.5  ธนาคารพาณิชย์ 

1.6  บริษัทเงินทนุ 

1.7  บริษัทหลกัทรัพย์ 

1.8  บริษัทประกนัชีวิต 

1.9  กองทนุสว่นบคุคลที่มีมลูคา่ทรัพย์สนิของผู้ลงทนุแตล่ะรายตัง้แต ่1 ล้านบาทขึน้ไป 

1.10  กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

1.11  นิติบคุคลอื่นตามที่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม 

2.  หลกัทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลกัทรัพย์ที่อยูใ่นระบบรับฝากหลกัทรัพย์ของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ หรือหลกัทรัพย์ที่
ธนาคารแหง่ประเทศไทยทําหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

3.  การวางหรือเรียกหลกัประกนั บริษัทจดัการต้องดําเนินการ ดงันี ้

3.1  ดําเนนิการให้มีการวางหรือเรียกหลกัประกนัจากผู้ยืมเพื่อเป็นประกนัการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยต้องเป็นหลกัประกนั ดงันี ้

3.1.1  เงินสด 

3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย 

3.1.3  ตัว๋แลกเงิน B/E ตัว๋สญัญาใช้เงิน P/N บตัรเงินฝาก ศกุูก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ
ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้มีภาระผกูพนั 

3.1.4  ตัว๋แลกเงิน B/E หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออกที่มีกําหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนั
ออกตัว๋ และเป็นตัว๋ที่ถึงกําหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

3.1.5  ตัว๋แลกเงิน B/E หรือ ศกุกู ตัว๋สญัญาใช้เงิน P/N ที่มีอายไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใด
อยา่งหนึง่ ดงันี ้

3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มา
จากการจดั credit rating ระยะสัน้ด้วย 

3.1.5.2  มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade 

3.1.6  ตราสารหนีท้ี่มี credit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade 

3.1.7  หนงัสอืคํา้ประกนัที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทนุเพื่อเป็นประกนัการคืนหลกัทรัพย์ให้แก่กองทนุ 

3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายช่ืออยู่ในดชันี SET50 ทัง้นี ้ในกรณีที่กองทนุไม่มีนโยบายการลงทนุในตราสารทนุ 
กองทนุจะรับหลกัประกนัดงักลา่วไมไ่ด้ 

3.1.9  หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงิน MMF 
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3.2  ดําเนินการให้กองทนุมีกรรมสทิธ์ิหรือครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอื่นซึง่จะมีผลให้บริษัท
จดัการสามารถบงัคบัชําระหนีเ้อาจากหลกัประกนัดงักลา่วได้โดยพลนั 

3.3  ห้ามนําหลกัประกนัตาม 3.1 ท่ีกองทนุมีกรรมสิทธ์ิไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบงัคบัตามหลกัประกนันัน้ได้ 
เว้นแตเ่ป็นการบงัคบัชําระหนีต้ามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้เอง 

3.4  ดํารงมลูคา่หลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูคา่หลกัทรัพย์ที่ให้ยืม 

3.5  ในกรณีที่หลกัประกนัเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดงักลา่วไปลงทนุโดยทนัทีในทรัพย์สนิ ดงันี  ้

3.5.1  เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

3.5.2  บตัรเงินฝาก หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน P/N ดงันี ้

3.5.2.1  บตัรเงินฝาก หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน P/N ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุหรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้
เป็นผู้มีภาระผกูพนั 

3.5.2.2  ตัว๋สญัญาใช้เงิน P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออกที่มีกําหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋
ที่ถึงกําหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

3.5.2.3  ตัว๋สญัญาใช้เงิน P/N ที่มีอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัที่ออก ซึง่มี credit rating อยา่งหนึง่อยา่งใด ดงันี ้

3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการ
จดั credit rating ระยะสัน้ด้วย 

3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade 

3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย 

3.5.4  reverse repo สาํหรับตราสารภาครัฐไทย 

4.  ลกัษณะและสาระสาํคญัของสญัญา ให้ใช้สญัญาที่มีลกัษณะและสาระสําคญัของสญัญาตามประกาศสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยข้อกําหนดเก่ียวกบัระบบงาน สญัญายืมและให้ยืมหลกัทรัพย์และหลกัประกนัในธุรกรรมการ
ยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ 
 
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุน ดังนี ้

1.  ประเภท underlying derivatives ที่กองทนุจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อยา่ง ดงันี ้

1.1  ทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ 

1.2  อตัราดอกเบีย้ 

1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงิน 

1.4  เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 

1.5  ทองคํา 

1.6  นํา้มนัดิบ 
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1.7  ดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสนิค้าหรือตวัแปรตาม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9 

1.8  ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.7 

1.9  underlying อื่นตามที่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม 

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักลา่วต้องเป็นราคาปัจจุบนั (spot price) หรือ
ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี ้ราคาของ underlying อื่นท่ีไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็น
องค์ประกอบของดชันดีงักลา่ว ต้องเป็นที่ยอมรับอยา่งกว้างขวางและเปิดเผยไว้อยา่งแพร่หลายด้วย 

2.  เง่ือนไขการลงทนุ บริษัทจดัการจะดําเนินการลงทนุใน derivatives ได้ตอ่เมื่อ 

2.1  กรณีกองทนุได้ระบเุก่ียวกบัการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทนุไว้อยา่งชดัเจน
ในโครงการ 

2.2  เป็นการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงันี ้

2.2.1  derivatives on organized exchange 

2.2.2  OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
จดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้ขาย derivatives หรือผู้ ค้า derivatives 

2.3  ในกรณีที่จะต้องมีการชําระหนีด้้วยการสง่มอบสินค้าเมื่อ derivatives สิน้สดุลง สินค้านัน้ต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทนุ
สามารถลงทนุได้ ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุจะเป็นผู้มีสทิธิรับมอบหรือมีหน้าที่สง่มอบสนิค้านัน้ก็ตาม 

3.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดชันี 

ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดชันีตาม 1.7 - 1.8 ดชันีดงักลา่วต้องมีลกัษณะ ดงันี ้

3.1  เป็นดชันีที่มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชดัเจน โดยมีการระบแุหลง่ข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่
นํามาใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดชันีให้เป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดชันี ทัง้นี ้underlying 
หรือปัจจยัดงักลา่วต้องมีการเคลือ่นไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอิสระด้วย 

3.2  เป็นดชันีที่มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงันี ้

3.2.1  ดชันีที่มีการกระจายตวัอยา่งเพียงพอ โดยเป็นดชันีที่มีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ ดงันี ้

3.2.1.1  ดชันีที่องค์ประกอบแตล่ะตวัมีนํา้หนกั ≤ 20% ของนํา้หนกัทัง้หมด 

3.2.1.2  ดชันีที่องค์ประกอบตวัใดตวัหนึ่งมีนํา้หนกั ≤ 35% ของนํา้หนกัทัง้หมด ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดย
องค์ประกอบตวัอื่นต้องมีนํา้หนกัไมเ่กินอตัราที่กําหนดใน 3.2.1.1 

การพิจารณาการกระจายนํา้หนกัตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไมต้่องนําองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกบัทองคําหรือนํา้มนัดิบมา
พิจารณา 

3.2.2  ดชันีที่มีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเก่ียวข้องกบัทองคําหรือนํา้มนัดิบ หรือเป็นดชันีราคาทองคําหรือนํา้มนัดิบ 

3.2.3  ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเง่ือนไขครบถ้วน ดงันี ้

3.2.3.1  เป็นดชันีท่ีมีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสญัญาที่กองทนุสามารถลงทนุได้โดยตรง 
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3.2.3.2  เมื่อคํานวณเงินลงทนุตามสดัสว่น (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทนุลงทนุในตราสารหรือสญัญานัน้โดยตรงแล้วได้ผล
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุนัน้ 

3.3  เป็นดชันีที่ได้รับการพฒันาโดยสถาบนัท่ีมีความน่าเช่ือถือและทําหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบริษัทจดัการ ทัง้นี ้หาก
ปรากฏวา่สถาบนัดงักลา่วเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการต้องจดัให้มีมาตรการป้องกนัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อยา่งมีประสทิธิภาพด้วย 

3.4  มีการแสดงดชันีนัน้ ๆ อยา่งตอ่เนื่องเป็นประจําทกุวนัทําการผา่นสือ่ที่มีการเสนอข้อมลูอยา่งทนัเหตกุารณ์ 

3.5  ในกรณีที่เป็นดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีดงักลา่วต้องคํานวณจากตวัแปรอยา่งหนึง่อยา่งใดหรือหลายอยา่ง ดงันี  ้

3.5.1  ราคาปัจจบุนั (spot price) หรือราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price) ของสนิค้าโภคภณัฑ์ 

3.5.2  ดชันีสินค้าโภคภณัฑ์ที่คํานวณจากราคาปัจจุบนั (spot price) หรือราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price) 
ของสนิค้าโภคภณัฑ์สนิค้าใดสนิค้าหนึง่ 

3.5.3  ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่อ้างอิงกบัดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ตาม 3.5.2 

3.6  ในกรณีที่เป็นดชันีเงินเฟ้อ ดชันีดงักลา่วต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการท่ีบริษัทจัดการแสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของ
ผู้พฒันาดชันีดงักลา่วสามารถสะท้อนอตัราเงินเฟ้อได้อยา่งเหมาะสม 

4.  หลกัเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สนิท่ีเพียงพอตอ่การชําระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule) 

บริษัทจดัการต้องจดัให้มีทรัพย์สนิของกองทนุทีมี่คณุภาพและมีสภาพคลอ่งในจํานวนที่เพียงพอตอ่ภาระท่ีกองทนุอาจต้อง
ชําระหนีต้ามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิน้สดุลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

5.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมสาํหรับการลงทนุท่ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีที่บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินท่ีจะลดความเสี่ยง การลงทุนใน 
derivatives ดงักลา่วต้องเป็นไปตามที่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

6.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมสาํหรับการลงทนุใน OTC derivatives 

บริษัทจดัการต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้

6.1  ให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่คํานวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ derivatives ให้บริษัทจดัการทราบทกุวนัที่ 15 และวนั
สดุท้ายของแตล่ะเดือน ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุทําการของบริษัทจดัการ ให้คํานวณและแจ้งมลูค่ายตุิธรรม
ภายในวนัทําการถดัไป 

6.2  ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่ราคาของ derivatives อยา่งมีนยัสาํคญั ให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งคํานวณ
และแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ derivatives ให้บริษัทจดัการทราบทนัที 

6.3  คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจดัการร้องขอได้ 

7.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมสาํหรับการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives 

บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไข ดงันี ้

7.1  เข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเทา่นัน้ 
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7.2  เข้าเป็นคูส่ญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกบัธุรกรรมอยา่งหนึง่อยา่งใด ดงันี ้

7.2.1  Credit Default Swap ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกนัความเสี่ยงด้านเครดิตที่เก่ียวข้องกบัความสามารถใน
การชําระหนีต้าม obligation ของผู้ผกูพนัตาม obligation นัน้ โดยคูส่ญัญาที่อยูใ่นฐานะผู้ขายประกนัความเสี่ยงมีภาระผกูพนั
ทีจ่ะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งเมื่อเกิด credit event ขึน้โดยจะมีผลให้ข้อตกลงซือ้ประกนัความเสี่ยงครบ
กําหนดทนัที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิน้สดุในวนัครบกําหนดตามปกติ) ทัง้นี ้ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกําหนดให้ผู้ขายประกนัความเสี่ยง มี
หน้าที่ชําระหนีเ้มื่อเกิด credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อ
เกิด credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุม่ obligation ซึ่งจะมีการชําระราคากนัเฉพาะในสว่นของ
สินทรัพย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื่อเกิด credit event ขึน้กับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate 
Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกนัความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลง
ของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสนิทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกนัความเสี่ยงมีภาระผกูพนัที่จะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที่หรือ
อตัราลอยตวัที่อ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้ตามที่จะตกลงกนั และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อ
แลกกบัการที่ผู้ซือ้ประกนัความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและสว่นที่เพิ่มขึน้ (ถ้ามี) ของมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับ
ผู้ขายประกนัความเสีย่ง จนกวา่จะเกิด credit event หรือครบกําหนดสญัญา (กรณีไมเ่กิด credit event) 

7.3  ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสญัญา
มาตรฐานอื่นตามที่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึง่มีข้อตกลงที่มีลกัษณะดงันี ้

7.3.1  มีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือกฎหมายอื่น 

7.3.2  ไม่มีข้อกําหนดที่ทําให้สิทธิที่กําหนดไว้ในตราสารแห่งหนีห้รือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่ credit derivatives นัน้
อ้างอิงเสือ่มเสยีไป 

7.3.3  ไมม่ีข้อกําหนดให้กองทนุต้องชดใช้ความเสยีหายให้แก่คูส่ญัญา 
 
ส่วนที่ 7 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity 

การลงทนุในหนว่ย private equity ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

กรณีที่เป็นการลงทนุเพื่อกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป  

ให้ บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ที่มีคุณสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดียวกับข้อกําหนด
สาํหรับตราสาร TS ในสว่นท่ี 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 

ในกรณีกองทนุรวมเข้าผกูพนัตามข้อตกลงกบักิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ.ลงทนุในหน่วย private 
equity ได้ โดยต้องไมม่ีข้อกําหนดหรือเง่ือนไขที่ทําให้ผู้ลงทนุเข้าผกูพนัมากกวา่ข้อตกลงจํานวนเงินขัน้ตํ่าที่จะลงทนุ 
 
3.13.2.  ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในตา่งประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่าง
หนึง่หรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ดงัตอ่ไปนี ้ 
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เว้นแตก่รณีที่คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ หรือ สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้มีความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไข
หรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธิอื่น 

ทัง้นี ้การลงทนุในตราสารหรือสญัญาในตา่งประเทศ ตราสารหรือสญัญาดงักลา่วต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสญัญาใน
ประเทศที่มีหนว่ยงานกํากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือที่มีการซือ้ขาย
ในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทท่ีจดัตัง้ และเสนอขายใน GMS 
 
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities) 

1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใดๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในสว่นอื่นของข้อ 3.13.2  ซึ่งมีคณุสมบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดงันี ้

1.1 ไมม่ีข้อกําหนดหรือเง่ือนไขที่ทําให้ผู้ลงทนุมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงินลงทนุในตราสาร 

1.2 สามารถเปลีย่นมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลีย่นมือแตก่องทนุได้ดําเนินการให้มีการ
รับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุสามารถขายคืนผู้ ออกตราสารได้) 

1.3 มีข้อมลูเก่ียวกบัตราสารที่ถกูต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอยา่งสมํ่าเสมอ ซึง่บลจ.สามารถเข้าถึงได้เพื่อ
นํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสมํ่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูล
ดงักลา่วต้องอ้างอิงจากแหลง่ข้อมูลที่เช่ือถือได้ ซึง่จดัทําตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

2. คณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุของตราสารเพิ่มเติมจากที่กําหนดในข้อ 1. 

2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทนุใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดงักลา่วเพื่อชําระหนีก้ารค้า B/E หรือ P/N ดงักลา่วต้องมีการ
รับอาวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี ้

2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

2.1.2 ธนาคารออมสนิ 

2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

2.1.5 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 

2.1.6 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย 

2.1.7 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 

2.1.8 สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะทํานองเดียวกบัผู้ รับฝากตาม 2.1.1 – 2.1.7 

ทัง้นี ้การอาวลัหรือการรับรองดงักลา่วต้องเป็นการอาวลัหรือการรับรองผู้สัง่จ่ายหรือผู้ออกตัว๋ ทัง้จํานวนรวมถึงดอกเบีย้ 
(ถ้ามี) ตามที่ระบไุว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 

2.2 การลงทนุใน SN ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขเพิ่มเติมดงันี ้

2.2.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกบั underlying ประเภทเดียวกบั underlying ของ derivatives ตามที่ระบใุน
สว่นท่ี 6 ข้อ 1 



กองทนุเปิดบแีคป โกลบอล เวลท์ 90              27 

2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใดๆ ทรัพย์สินนัน้ ต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุน
สามารถลงทนุได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) และเป็นทรัพย์สนิท่ีสามารถเปลีย่นมือได้ โดยก่อนการลงทนุ บลจ.ต้องจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการลงทนุ
ที่อาจทําให้กองทนุต้องรับมอบทรัพย์สนิดงักลา่วไว้ในหนงัสอืชีช้วนด้วย 

2.2.3 ในกรณีที่เป็น SN ซึง่มีข้อกําหนดห้ามเปลีย่นมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทนุสามารถไถ่ถอน SN ดงักลา่วก่อน
ครบอายเุมื่อ บลจ.ร้องขอได้ 

2.2.4 ในกรณีที่เป็น SN ซึง่เสนอขายในตา่งประเทศ บลจ.ต้องดําเนินการจดัให้มีข้อตกลงกบัผู้ออก SN ดงัตอ่ไปนีก้่อนการ
ลงทนุ 

2.2.4.1 ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมลูค่ายตุิธรรมของ SN ไปยงั TBMA ทกุวนัที่ 15 และวนัสดุท้ายของแต่ละเดือน 
ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุทําการของบลจ.ให้คํานวณและแจ้งมูลคา่ยตุิธรรมภายในวนั ทําการถดัไป 

2.2.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่สง่ผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนยัสําคญัให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมลูค่า
ยตุิธรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัที 

ความในวรรคหนึ่งไม่นํามาใช้บงัคบักบักรณีที่เป็น SN ซึ่งขึน้ทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตามหลกัเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท้ี่ออก
ใหม ่

2.2.5 ในกรณีที่เป็น SN ซึง่เสนอขายในตา่งประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นัน้มีราคาปรากฎในระบบข้อมลูที่น่าเช่ือถือได้ซึ่ง
เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏิบตัิสากล และบลจ.ต้องดําเนินการจดัให้มีข้อตกลงกบัผู้ออก SN ดงัต่อไปนีก้่อน
การลงทนุ 

2.2.5.1 ให้ผู้ออก SN สง่ราคาที่เป็นมลูค่ายตุิธรรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธีการคํานวณเดียวกบัที่ใช้ในการคํานวณราคาที่
แสดงในระบบข้อมลูที่นา่เช่ือถือดงักลา่วให้บลจ.ทกุวนัท่ี 15 และวนัสดุท้ายของแตล่ะเดือน ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัดงักลา่วเป็น
วนัหยดุทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมภายในวนัทําการถดัไป 

2.2.5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่สง่ผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนยัสําคญั ให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่า
ยตุิธรรมของ SN มายงั บลจ. ทนัที 
 
ส่วนที่ 2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property  

กรณีเป็นหนว่ยที่การออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายตา่งประเทศ 

1  กรณีเป็นหนว่ย CIS หนว่ย infra และหนว่ย property 

1.1  มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดียวกบัข้อกําหนดสาํหรับตราสาร TS ในสว่นที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 
1.2 และข้อ 1.3  

1.2  เป็นหนว่ยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศที่มีลกัษณะดงันี ้

1.2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กํากับดูแลด้านหลกัทรัพย์และ
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ซึง่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศที่มีการซือ้ขายใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE  
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1.2.2  CIS operator ของกองทนุดงักลา่วอยู่ภายใต้การกํากับดแูลของหน่วยงานกํากบัดแูลที่เป็นสมาชิกสามญัของ 
IOSCO 

1.2.3 ในกรณีที่ MF หรือ PVD ไปลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศกองทนุ CIS ต่างประเทศดงักลา่วต้องอยู่
ภายใต้หลกัเกณฑ์การกํากบัดแูล การออก การเสนอขาย และการจดัการสําหรับกองทนุเพื่อผู้ลงทนุรายย่อยของประเทศ
นัน้  

1.3  ประเทศที่กํากบัดแูลการเสนอขายหนว่ยดงักลา่วมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทนุอยา่งเพียงพอ  ทัง้นี ้ตามรายช่ือ
ประเทศที่สาํนกังานกําหนด 

1.4  ในกรณีเป็นการลงทนุของ MF หรือ PVD ในหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศกองทนุดงักลา่วต้องมีการจํากดัการ
กู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตจํุาเป็นในการบริหารสภาพคลอ่งเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมีนโยบายการลงทนุดงันี ้(ไม่ใช้กบั
การลงทนุในหนว่ยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศซึง่เป็นกองทนุรวมทองคําที่ลงทนุในทองคําแทง่) 

1.4.1  มีการลงทนุในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคํานวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity 
limit ของ MF หรือ PVD นัน้  ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์ดงักลา่วไมใ่ช้กบักรณีทรัพย์สนิท่ีเป็น SIP 

1.4.2  มีการลงทนุในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคํานวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ product limit 
สาํหรับทรัพย์สนิท่ีเป็น SIP ของ MF หรือ PVD นัน้ 

1.4.3  มีการลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limitของ MF หรือ PVD นัน้ 

ในกรณีกองทนุ CIS ต่างประเทศที่ MF หรือ PVD ลงทนุ ต้องเป็นกองทนุที่มุ่งเน้นลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและ
ชนิดเดียวกบัที่ MF หรือ PVD สามารถลงทนุได้ และเมื่อนําทรัพย์สินที่ไม่สามารถลงทนุได้มาคํานวณตามสดัสว่น (pro 
rata) แล้วจะต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของ NAV ของ MF หรือ PVD ดงักลา่ว 

1.5  ในกรณีที่กองทนุรวมฟีดเดอร์ไปลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ กองทนุ CIS ต่างประเทศดงักลา่วต้อง
ไม่ใช่กองทนุที่มีลกัษณะทํานองเดียวกบักองทนุรวมฟีดเดอร์  เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ  ทัง้นี ้โดยได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน  

โดยก่อนการลงทนุ บลจ. ต้องจดัให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตผุลความจําเป็นและค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุใน
ลกัษณะดงักลา่วไว้ในหนงัสอืชีช้วนด้วย 

2  กรณีเป็นหนว่ย CIS นอกเหนือจากที่กําหนดในสว่นท่ี 2 ข้อ 1 

2.1  มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดียวกบัข้อกําหนดสาํหรับตราสาร TS ในสว่นที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 
1.2 และข้อ 1.3 

2.2  จดทะเบียนในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE 
 
ส่วนที่ 3 :  ทรัพย์สินประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก  

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากของผู้ รับฝากตา่งประเทศ ดงันี ้

1.   ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

2.   สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก  

3.  สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะทํานองเดียวกบัผู้ รับฝากตาม 1. - 2. 
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ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสัญญาขายคืนในต่างประเทศ (reverse repo) 

โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยมืหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (securities lending) 

โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ 
ตามหลกัเกณฑ์การลงทนุ ดงันี ้

1.  ประเภท underlying derivatives ที่กองทนุจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อยา่ง ดงันี ้

1.1  ทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ 

1.2  อตัราดอกเบีย้ 

1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงิน 

1.4  เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 

1.5  ทองคํา 

1.6  นํา้มนัดิบ 

1.7  ดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นสนิค้าหรือตวัแปรตาม 1.1 – 1.6 หรือ 1.9 

1.8  ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.7 

1.9  underlying อื่นตามที่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม 

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักลา่วต้องเป็นราคาปัจจุบนั (spot price) 
หรือราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี ้ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ที่
เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักลา่ว ต้องเป็นท่ียอมรับอยา่งกว้างขวางและเปิดเผยไว้อยา่งแพร่หลายด้วย 

2.  เง่ือนไขการลงทนุ บริษัทจดัการจะดําเนินการลงทนุใน derivatives ได้ตอ่เมื่อ 

2.1  กรณีกองทนุได้ระบเุก่ียวกบัการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทนุไว้อยา่งชดัเจน
ในโครงการ 

2.2  เป็นการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงันี ้

2.2.1  derivatives on organized exchange 

2.2.2  OTC derivatives ในต่างประเทศที่มีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 
derivatives ที่อยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลโดยหนว่ยงานกํากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามญั
ของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE 

2.3  ในกรณีที่จะต้องมีการชําระหนีด้้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิน้สดุลง สินค้านัน้ต้องเป็นทรัพย์สินที่
กองทนุสามารถลงทนุได้ ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุจะเป็นผู้มีสทิธิรับมอบหรือมีหน้าที่สง่มอบสนิค้านัน้ก็ตาม 
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3.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดชันี 

ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักลา่วต้องมีลกัษณะ ดงันี ้

3.1  เป็นดชันีที่มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อยา่งชดัเจน โดยมีการระบแุหลง่ข้อมลูของ underlying หรือปัจจยัต่าง ๆ 
ที่นํามาใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทัง้นี ้
underlying หรือปัจจยัดงักลา่วต้องมีการเคลือ่นไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอิสระด้วย 

3.2  เป็นดชันีที่มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงันี ้

3.2.1  ดชันีที่มีการกระจายตวัอยา่งเพียงพอ โดยเป็นดชันีที่มีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ ดงันี  ้

3.2.1.1  ดชันีที่องค์ประกอบแตล่ะตวัมีนํา้หนกั ≤ 20% ของนํา้หนกัทัง้หมด 

3.2.1.2  ดชันีที่องค์ประกอบตวัใดตวัหนึ่งมีนํา้หนกั ≤ 35% ของนํา้หนกัทัง้หมด ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดย
องค์ประกอบตวัอื่นต้องมีนํา้หนกัไมเ่กินอตัราที่กําหนดใน 3.2.1.1 

การพิจารณาการกระจายนํา้หนกัตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไมต้่องนําองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกบัทองคําหรือนํา้มนัดิบมา
พิจารณา 

3.2.2  ดชันีที่มีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเก่ียวข้องกบัทองคําหรือนํา้มนัดิบ หรือเป็นดชันีราคาทองคําหรือนํา้มนัดิบ 

3.2.3  ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็นไปตามเง่ือนไขครบถ้วน ดงันี ้

3.2.3.1  เป็นดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสญัญาที่กองทนุสามารถลงทนุได้โดยตรง 

3.2.3.2  เมื่อคํานวณเงินลงทนุตามสดัสว่น (pro rata) เสมือนหนึง่วา่กองทนุลงทนุในตราสารหรือสญัญานัน้โดยตรงแล้ว
ได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุนัน้ 

3.3  เป็นดชันีที่ได้รับการพฒันาโดยสถาบนัท่ีมีความน่าเช่ือถือและทําหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบริษัทจดัการ ทัง้นี ้หาก
ปรากฏวา่สถาบนัดงักลา่วเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการต้องจดัให้มีมาตรการป้องกนัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อยา่งมีประสทิธิภาพด้วย 

3.4  มีการแสดงดชันีนัน้ ๆ อยา่งตอ่เนื่องเป็นประจําทกุวนัทําการผา่นสือ่ที่มีการเสนอข้อมลูอยา่งทนัเหตกุารณ์ 

3.5  ในกรณีที่เป็นดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีดงักลา่วต้องคํานวณจากตวัแปรอยา่งหนึง่อยา่งใดหรือหลายอยา่ง ดงันี  ้

3.5.1  ราคาปัจจบุนั (spot price) หรือราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price) ของสนิค้าโภคภณัฑ์ 

3.5.2  ดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ที่คํานวณจากราคาปัจจบุนั (spot price) หรือราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price) 
ของสนิค้าโภคภณัฑ์สนิค้าใดสนิค้าหนึง่ 

3.5.3  ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่อ้างอิงกบัดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ตาม 3.5.2 

3.6  ในกรณีที่เป็นดชันีเงินเฟ้อ ดชันีดงักลา่วต้องคํานวณโดยใช้แหลง่ข้อมลูอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการ
ของประเทศไทยหรือตา่งประเทศ หรือคํานวณจากราคาสนิค้าและบริการที่บริษัทจดัการแสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณ
ของผู้พฒันาดชันีดงักลา่วสามารถสะท้อนอตัราเงินเฟ้อได้อยา่งเหมาะสม 
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4.  หลกัเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สนิท่ีเพียงพอตอ่การชําระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule) 

บริษัทจดัการต้องจดัให้มีทรัพย์สนิของกองทนุทีมี่คณุภาพและมีสภาพคลอ่งในจํานวนที่เพียงพอตอ่ภาระท่ีกองทนุอาจต้อง
ชําระหนีต้ามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิน้สดุลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

5.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมสาํหรับการลงทนุท่ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีที่บริษัทจดัการลงทนุใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกบัทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน 
derivatives ดงักลา่วต้องเป็นไปตามที่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

6.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมสาํหรับการลงทนุใน OTC derivatives 

บริษัทจดัการต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้

6.1  ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งคํานวณและแจ้งมลูค่ายตุิธรรมของ derivatives ให้บริษัทจดัการทราบทกุวนัที่ 15 และวนั
สดุท้ายของแตล่ะเดือน ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุทําการของบริษัทจดัการ ให้คํานวณและแจ้งมลูค่ายตุิธรรม
ภายในวนัทําการถดัไป 

6.2  ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนยัสําคญั ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งคํานวณ
และแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ derivatives ให้บริษัทจดัการทราบทนัที 

6.3  คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจดัการร้องขอได้ 

7.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมสาํหรับการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives 

บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไข ดงันี ้

7.1  เข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเทา่นัน้ 

7.2  เข้าเป็นคูส่ญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกบัธุรกรรมอยา่งหนึง่อยา่งใด ดงันี ้

7.2.1  Credit Default Swap : ซึง่ได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกนัความเสีย่งด้านเครดิตที่เก่ียวข้องกบัความสามารถ
ในการชําระหนีต้าม obligation ของผู้ผกูพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกนัความเสี่ยงมี
ภาระผูกพนัที่จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซือ้ประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึน้โดยจะมีผลให้ข้อตกลงซือ้
ประกนัความเสีย่งครบกําหนดทนัที (ในกรณีที่ไมเ่กิด credit event ข้อตกลงจะสิน้สดุในวนัครบกําหนดตามปกติ) ทัง้นี ้ไม่
ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่ง
กําหนดให้ผู้ขายประกนัความเสี่ยง มีหน้าที่ชําระหนีเ้มื่อเกิด credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็น
รายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุม่ obligation 
ซึ่งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื่อเกิด credit event ขึน้กับ 
obligation ทกุรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกนัความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจาก
การลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสนิทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกนัความเสี่ยงมีภาระผกูพนัที่จะจ่ายผลตอบแทน
ในอตัราคงที่หรืออตัราลอยตวัที่อ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้ตามที่จะตกลงกนั และสว่นท่ีลดลง (ถ้ามี) ของมลูค่ายตุิธรรมของ
สนิทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกบัการท่ีผู้ซือ้ประกนัความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและสว่นที่ เพิ่มขึน้ (ถ้ามี) ของมลูค่ายตุิธรรม
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ของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสญัญา (กรณีไม่เกิด 
credit event) 

7.3  ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ
สญัญามาตรฐานอื่นตามที่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึง่มีข้อตกลงที่มีลกัษณะดงันี ้

7.3.1  มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือ
กฎหมายอื่น 

7.3.2  ไม่มีข้อกําหนดที่ทําให้สิทธิที่กําหนดไว้ในตราสารแห่งหนีห้รือสัญญาซือ้ขายลว่งหน้าที่ credit derivatives นัน้
อ้างอิงเสือ่มเสยีไป 

7.3.3  ไมม่ีข้อกําหนดให้กองทนุต้องชดใช้ความเสยีหายให้แก่คูส่ญัญา 
 
ส่วนที่ 7 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity  

การลงทนุในหนว่ย private equity ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

กรณีที่เป็นการลงทนุเพื่อกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป  

ให้ บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ที่มีคุณสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดียวกับข้อกําหนด
สาํหรับตราสาร TS ในสว่นท่ี 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 

ในกรณีกองทนุรวมเข้าผกูพนัตามข้อตกลงกบักิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ.ลงทนุในหน่วย private 
equity ได้ โดยต้องไมม่ีข้อกําหนดหรือเง่ือนไขที่ทําให้ผู้ลงทนุเข้าผกูพนัมากกวา่ข้อตกลงจํานวนเงินขัน้ตํ่าที่จะลงทนุ 
 
3.14.  อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม : 

อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมในประเทศและตา่งประเทศ :  

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม 
ตามที่ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ หรือประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดงัต่อไปนีใ้น
กรณีที่คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลีย่นแปลงอตัราสว่นการลงทนุ 
บริษัทจดัการจะลงทนุให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย 
 
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 
2.1  กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 
ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
แตต่ํ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 และข้อ 3.13.2 
สว่นท่ี 2 ข้อ 1 

ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่ผู้ รับฝากหรือผู้ออก 

ตราสารมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
4.1  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
4.2  เป็นธนาคารออมสิน ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาล
เป็นประกนั 

ไมเ่กิน 20% 
(หรือไมเ่กิน 10% เมื่อเป็นการลงทนุใน

ตา่งประเทศหรือมีภาระผกูพนัมภีมูิลาํเนาอยู่
ตา่งประเทศ โดยเลอืกใช้ credit rating แบบ 

national scale) 
5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

5.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง 
หรือศุกูก ที่ผู้ ออกจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจของ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย  

5.2  เป็นตราสารทีม่ีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียด

ตามแบบ filing 
5.2.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี  ้≤ 397 วัน 

นบัแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 
5.2.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้
5.2.3.1  ธนาคารพาณิชย์  บริ ษัทเงินทุน หรือบริษัท

เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฏหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนั
การเงิน 

5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ 
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 
5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่มแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.9  บริษัทหลกัทรัพย์ 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนั นบัแต่วนัที่
ลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
1. 10% หรือ 
2. นํา้หนกัของตราสารที่ลงทนุ  

ใน benchmark + 5% 

 

6 ทรัพย์สนิดงันี ้ 
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลักทรัพย์

สําหรับ ผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใด 
จะสงูกวา่ 
1. 10%  หรือ 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
ตา่งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทนุที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพย์
ซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

6.2  ตราสารทนุท่ีออกโดยบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายตา่งประเทศ ซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่วซือ้ขายในกระดานซือ้
ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 
แก้ไขเหตุที่อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซือ้ขายใน SET 
หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

6.3  หุ้นท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 6.1 
6.4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้        

6.4.1   เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน สัญญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าแฝง หรือศกุกู ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 
และเสนอขายตราสารนัน้ในตา่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้
ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III  

6.4.2   มี credit rating (กรณีเป็นการลงทนุในต่างประเทศหรือ 
ผู้ มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถ
เลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้) อยู่ใน
ระดบั investment grade 

6.4.3   เป็นตราสารที่มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
6.4.3.1   ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือใน

ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
6.4.3.2   ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 
6.4.3.3   ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี  ้ ≤ 

397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลกัษณะ
ตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผกูพนัตาม
ตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้
6.4.3.3.1  บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
6.4.3.3.2  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่

ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3  สถาบันการเ งินต่างประเทศที่มี

ลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตาม
ข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

2. นํา้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ ใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
6.4.4   ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนั                 

นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market 

6.5 DW ที่มี issuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.6  ธุรกรรมดงันี ้ที่คู่สญัญามี credit rating (กรณีเป็นการลงทนุใน

ต่างประเทศหรือผู้ มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ 
สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้) อยู่ใน
ระดบั investment grade 
6.6.1  reverse repo 
6.6.2  OTC derivatives 

6.7 หนว่ย infra หรือหนว่ย property ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
6.7.1  จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียน

ซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สาํหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ 
SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงหนว่ยดงักลา่วที่อยูร่ะหว่างดําเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือ้ขายใน 
SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

      6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลกัษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐานอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า 
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

6.8  หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อ

การจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไป

ของ SET หรือของ ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่ม่รวมถึงหน่วย

private equity ที่อยูร่ะหว่างดําเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจทําให้มีการเพิกถอน

หนว่ยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน  SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์

ตา่งประเทศ) 

6.9 หนว่ย CIS ตามที่ระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นที่ 2 ข้อ 2 และข้อ 3.13.2 สว่นที่
2 ข้อ 2  ที่จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้
ขายในกระดานหลกัทรัพย์ สาํหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการ
ซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

7 หนว่ย infra หรือหนว่ย property ของกองทนุที่มีลกัษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า 

ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
แล้วแต่กรณี (diversified fund)  ตามแนวทางที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และมีลกัษณะตาม 6.7.1 

 

8 ทรัพย์สนิอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)  รวมกนัไมเ่กิน 5% 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สนิดงันี ้ไมม่ีข้อกําหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝากผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา แล้วแตก่รณี 

1.   เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทนุ 
2.   derivatives on organized exchange 
 

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่กิจการเดยีวกนั

หรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว 
ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะ
สงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  นํา้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุใน 

benchmark + 10% 

*หมายเหต ุ:  ในกรณีเป็นทรัพย์สนิดงันี ้ไมม่ีข้อกําหนดเก่ียวกบั group limit  
1.  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทนุ 
2.  derivatives on organized exchange 
 

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน B/E หรือ ตัว๋สญัญาใช้

เงิน P/N ที่นิติบคุคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถึงสาขาในต่างประเทศของ
นิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี ้
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธนาคารพาณิชย์ 
1.3  บริษัทเงินทนุ 
1.4  บริษัทเครดติฟองซิเอร์ 
1.5  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 

(ไมร่วมถึงทรัพย์สนิท่ีกองทนุได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)           

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัชี     
  เว้นแตเ่ป็นกองทนุท่ีมีอายโุครงการ < 1 ปี  
  ให้เฉลีย่ตามรอบอายกุองทนุ 

- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบักองทนุท่ีอายกุองทนุ  
  คงเหลอื < 6 เดือน  ทัง้นี ้เฉพาะกองทนุที่ม ี
  อายโุครงการ > 1 ปี  

 

2 ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1  ตัว๋แลกเงิน B/E หรือ ตัว๋สญัญาใช้เงิน P/N  ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลี่ยน

มือ แต่กองทนุได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสาร
ได้ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทุนสามารถ
ขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

รวมกนัไมเ่กิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอ

ขายตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทนุวา่ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตรา
สารหนีท้ี่ออกใหม)่  

2.3  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 
12 เดือน  

2.4  total SIP ตามข้อ 5 ของสว่นนี ้ 
(ข้อนีไ้มใ่ช้กบัการลงทนุของกองทนุปิด และกองทนุ buy&hold ที่ลงทนุใน
ตัว๋แลกเงิน B/E ตัว๋สญัญาใช้เงิน P/N  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝากที่มีอายไุม่เกินอายุกองทนุหรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการ
ลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดงักล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทนุ) 

3 reverse repo  ไมเ่กิน 25% 

4 securities lending  ไมเ่กิน 25% 

5 total SIP ซึง่ได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในตอนที่ 1.1 : อตัราสว่นการลงทนุ
สําหรับกองทุนทัว่ไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตาม       
ผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้
ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง ศุกูก หรือตราสาร 
Basel III ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1 มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนท่ี 1.1 : 

อตัราสว่นการลงทนุสาํหรับกองทนุทัว่ไป ของสว่นท่ี 1 : อตัราสว่น
การลงทนุท่ีคาํนวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรือคูส่ญัญา (single 
entity limit) 

5.2 มี credit rating อยู่ในระดบัตํ่ากว่า investment grade หรือไม่
มี credit rating 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 
 

6 derivatives ดงันี ้
6.1 การเข้าทาํธุรกรรม derivatives ที่มีวตัถปุระสงค์เพือ่การลดความ

เสีย่ง (hedging) 
ไมเ่กินมลูคา่ความเสีย่งทีม่ีอยู่ 

 

6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที่มิใชเ่พื่อการลดความเสีย่ง (non-hedging) 
6.2.1  กองทนุลงทนุ derivative แบบไมซ่บัซ้อน  

(รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ที่
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด) 

จํากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทนุใน 
derivatives โดยต้องไมเ่กิน 100% ของ NAV 

 

** หมายเหต ุ:  สาํหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทนุไมม่ีข้อกําหนดเก่ียวกบั product limit 
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่ ทกุกองทนุรวมกนัภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการรายเดียวกนั

ต้องมีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกนั < 25% ของจํานวนสิทธิออก
เสยีงทัง้หมดของบริษัทนัน้ 

2 ตราสารหนี ้และตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตราสาร Basel III 
และศกุกู ของผู้ออกรายใดรายหนึง่ (ไมร่วมถึงตราสารหนี ้
ภาครัฐไทย หรือตราสารหนีภ้าครัฐตา่งประเทศ) 

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้ินทางการเงิน (financial liability) 1 
ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ ทัง้นีใ้นกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนีส้ิน
ทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงั
ไม่ปรากฎในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนําข้อมูลหนีส้ินทาง
การเงินดงักลา่วมารวมกบัมลูคา่หนีส้นิทางการเงินตามงบการเงิน
ลา่สดุด้วยก็ได้ โดยข้อมลูหนีส้นิทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมลู
ที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไปและ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มี
หนีส้ินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีลา่สดุ 2   ให้ใช้อตัราสว่นไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูค่า
การออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้เป็นราย
ครัง้  เว้นแตใ่นกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารที่ออก
ใหม่และมี credit rating อยู่ในระดบัตํ่ากว่า investment grade 
หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การ
จดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การ
ออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครัง้  เว้นแต่กรณีที่        
ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) 
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

(อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบคุคล
ดงันี ้
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2.  ธนาคารออมสิน 
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5.  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั 
6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย  
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
7.  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
8.  ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9.  บริษัทหลกัทรัพย์ 
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินต่างประเทศที่มีลกัษณะทํานองเดียวกับ

บคุคลตาม 1. – 9.) 
3 หนว่ย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ -  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้หมดของกองทนุ หรือ

กองทนุ CIS ตา่งประเทศ ที่ออกหนว่ยนัน้  

- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัการลงทนุดงันี ้
(1) การลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วน

ดงันี ้โดยได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 
(1.1) มีขนาดเลก็ 
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 

(2) การลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุอื่นท่ีบริษัทจดัการ
เดียวกนัเป็นผู้ รับผิดชอบในการดาํเนินการ 

4 หนว่ย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra ที่ออก
หน่วยนัน้ เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลกัษณะครบถ้วน
ดงันี ้โดยได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(1) มีขนาดเลก็ 
(2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 

5 หนว่ย property ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทุน 
property ที่ออกหน่วยนัน้ เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทนุที่มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี  ้โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(1) มีขนาดเลก็ 
(2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 

6 หนว่ย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย private equity ทัง้หมดของกองทุน 

private equity 

1  หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีที่ผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จัดทํางบการเงินตาม
มาตรฐานการบญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชีตาม
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กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดบัสากล เช่น International Financial 
Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

2  รวมถึงกรณียงัไมค่รบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 

ทัง้นี ้การคํานวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทนุวา่ด้วยการลงทนุของกองทนุ และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 
ส่วนที่ 5 : การด าเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบตัิหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน 

1.  ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคณุสมบตัิที่เปลี่ยนแปลงไป
จนเป็นเหตใุห้ขาดคณุสมบตัิในการเป็นทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้อีกตอ่ไป บริษัทจดัการต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี  ้

(1)  จดัทํารายงานโดยระบรุายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุและวนัท่ีทรัพย์สนิขาดคณุสมบตัิ และจดัสง่
รายงานต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัที่เกิดกรณีดงักลา่ว ตลอดจนจดัเก็บสําเนารายงานไว้ที่บริษัท
จดัการ 

(2)  จําหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคณุสมบตัิภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญัแต่ต้องไม่เกินกว่า 
90 วนันบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้ขาดคณุสมบตัิระยะเวลา เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 4 ในสว่นนี ้

(3)  เมื่อบริษัทจดัการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคณุสมบตัิ หรือทรัพย์สินที่ขาดคณุสมบตัิมีคณุสมบตัิเปลี่ยนแปลง
ไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัทํารายงานข้อมลูเก่ียวกบัช่ือจํานวน อตัราสว่นการลงทนุใน
ทรัพย์สินดงักลา่ว รวมถึงวนัที่ได้จําหน่ายทรัพย์สินนัน้ออกไปหรือวนัที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบตัิ แล้วแต่กรณี 
และให้จดัสง่รายงานตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีเกิดกรณีดงักลา่ว 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบตัิให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมลูตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตทุี่ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดงักลา่ว และจดัส่งรายงานต่อสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว 

2.  ในกรณีที่ทรัพย์สนิในขณะที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที่กําหนด แต่ต่อมาการลงทนุไม่เป็นไป
ตามอตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  จดัทํารายงานโดยระบรุายละเอียดเก่ียวกับประเภท จํานวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัที่การลงทนุไม่เป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทนุ และจดัสง่รายงานดงักลา่วตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักลา่ว 
ตลอดจนจดัเก็บสาํเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ 

(2)  ไมล่งทนุเพิ่มเติมในทรัพย์สนิที่เกินอตัราสว่นการลงทนุจนกวา่จะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที่กําหนด 

(3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที่กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั แต่
ต้องไมเ่กินระยะเวลาดงันี ้เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 4 ในสว่นนี ้

(ก)  30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที่คํานวณตามประเภททรัพย์สิน 
สาํหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในสว่นท่ี 3 

(ข)  90 วนันบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว สาํหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 



กองทนุเปิดบแีคป โกลบอล เวลท์ 90              41 

(4)  เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูล
เก่ียวกบัช่ือ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่ว รวมถึงวนัที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ แล้วแต่
กรณี และจดัสง่รายงานดงักลา่วต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการ
ลงทนุได้ 

ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที่กําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจดัการต้องจดัทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สาํนกังาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการ
ลงทนุได้ 

(5)  ในกรณีที่กองทนุมีหุ้นของบริษัทใดโดยไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที่คํานวณตามความมีสว่นได้เสียในกิจการที่ลงทนุ 
(concentration limit) ตามที่กําหนดในสว่นที่ 4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏิบตัิตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจดัการต้อง
ดําเนินการดงันีด้้วย 

(ก)  งดเว้นการใช้สทิธิออกเสยีงในหุ้นจํานวนท่ีเกินอตัราสว่นการลงทนุ เว้นแตก่รณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผอ่นผนั
จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(ข)  ลดสดัสว่นการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคมุ หรือยื่นคําขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซือ้  ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็นหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดงักล่าวเป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทนัน้จนถึง
หรือข้ามจดุที่ต้องทําคําเสนอซือ้ 

3.  ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนดแตต่อ่มามีกรณีดงัตอ่ไปนีจ้นเป็นเหตใุห้ไมเ่ป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทนุ ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อ 2 ในสว่นนี ้โดยอนโุลม 

(1) กรณีที่กองทนุมีการลงทนุหรือได้สทิธิจากการเป็นผู้ ถือหลกัทรัพย์ตามสดัสว่นท่ีมีอยูเ่ดิมนัน้ 

(2) กรณีที่กองทนุได้รับทรัพย์สนิมาจากการบริจาค 

4.  ในกรณีที่มีเหตสุดุวิสยัหรือเหตจํุาเป็นอื่นใดทําให้บริษัทจดัการไมส่ามารถดําเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทนุเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจดัการมีความเห็นวา่การดําเนินการดงักลา่วจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สาํคญั และต้องสง่รายงานเก่ียวกบัการดําเนินการของบริษัทจดัการในเร่ืองดงักลา่วตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุและผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว ทัง้นี ้
ในการจดัส่งรายงานดงักลา่วให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการแทนได้ 

ส่วนที่ 6 : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 

1.  ในกรณีที่กองทนุมีสดัสว่นการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ บริษัทจดัการ
ต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1)  จดัทํารายงานเก่ียวกบัการลงทนุท่ีไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ พร้อมทัง้เหตผุลที่ทําให้มีการลงทนุไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทนุ และจดัสง่รายงานต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้จดัสง่ต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 3 วนั
ทําการนบัแตว่นัท่ีไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ ตลอดจนจดัเก็บสาํเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ 
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(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สดัสว่นการลงทนุของกองทนุเป็นไปตามนโยบายการลงทนุ หรือดําเนินการเปลี่ยนแปลงประเภท
ของกองทนุ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ 2 ในสว่นนี ้

2.  ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จดัการดําเนินการแก้ไขสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทนุภายใน 90 วนันบัแต่วนัที่สดัสว่น
การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนให้
เปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมภายในกําหนดเวลาดงักลา่ว 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการต้องจดัให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิม
ในการท่ีจะออกจากกองทุนรวมก่อนท่ีการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ รวมทัง้เมื่อได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุ
รวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนจากผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลง
ดงักลา่วจะมีผลใช้บงัคบั และในกรณีที่ครบกําหนด 90 วนันบัแต่วนัที่สดัสว่นการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ แต่การ
เปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมยงัไมม่ีผลใช้บงัคบั บริษัทจดัการต้องไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนัน้เพิ่มเติม  
 

4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
4.1.  การแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ : ไมม่ี  
 
4.2.  ประเภทการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ : ไมม่ี  
 
4.3.  รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ) : ไมม่ี 

รายละเอียดเพิม่เตมิ :  
 

5.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

5.1.  ช่องทางการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก :  

-  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนกําหนด 
 
5.2.  รายละเอียดการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก :  
บริษัทจดัการจะเสนอขายหนว่ยลงทนุให้แก่ประชาชนทัว่ไปในราคาของหนว่ยลงทนุที่เสนอขายครัง้แรก ตามวนัและเวลาเสนอ
ขายครัง้แรกที่ระบุในหนงัสือชีช้วน โดยเสนอขายผ่านผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  ทัง้นี ้หากยอดรวมการ
สัง่ซือ้มีมลูค่าเท่ากบั หรือเกินกว่าจํานวนเงินทนุของโครงการก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัท
จดัการจะปิดการเสนอขายครัง้แรก และอาจดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทนุรวมก่อนได้ โดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

5.2.1 วิธีการขอรับหนงัสอืชีช้วน ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ และใบคําสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญัที่ผู้ลงทนุควรทราบ และเอกสารที่เก่ียวข้อง
กบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทกุวนัทําการ  สําหรับผู้สนใจ
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สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชีกองทนุ จะต้องเปิดบญัชีกองทนุโดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในใบคําขอ
เปิดบญัชีกองทนุพร้อมแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชีกองทนุ 

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 

1.  กรณีบุคคลธรรมดา 

(ก) สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ สําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นบุคคลต่างประเทศ)  
สาํเนาบตัรประจําตวัคนซึง่ไมม่ีสญัชาติไทยที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

2.  กรณีนิติบุคคลสัญชาติไทย 

(ก)  สําเนาหนงัสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์  ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน / สําเนาหนงัสือแสดงการจดทะเบียน
จากหนว่ยราชการหรือหน่วยงานที่จดทะเบียนนิติบคุคลนัน้ ๆ ที่ออกให้หรือรับรองไม่เกิน 6 เดือน เอกสารที่แสดงช่ือของ          
ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลทกุราย และบตัรประจําตวัผู้ เสยีภาษีอากร (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง โดย 
ผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคล และประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี)  

(ข)  ตวัอยา่งลายมือช่ือผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลที่ได้ลงนามรับรองสาํเนาเอกสารตามข้อ 2 (ก) และเง่ือนไขการลงนาม 

(ค)  สาํเนาบตัรประชาชน / สาํเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นบคุคลตา่งประเทศ) ของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล ที่ได้
ลงนามรับรองสาํเนาเอกสารตามข้อ 2 (ก) ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

(ง)  หนงัสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) และสําเนาบตัรประชาชนของผู้มีอํานาจ และผู้ รับมอบอํานาจ หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัท
จดัการยอมรับ หรือกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

3.  กรณีนิติบุคคลสัญชาติต่างประเทศ  

(ก)  สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตัง้นิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  และ/หรือหนังสือรับรองของนิติบุคคล  
ซึ่งรับรองโดย Notary Public และเอกสารหลกัฐานท่ีแสดงช่ือของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลทุกราย อายไุม่เกิน 6 
เดือน พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง โดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี)  

(ข) สาํเนาหนงัสอืเดินทางของผู้มีอํานาจลงนามที่ได้รับรองสาํเนาเอกสารตามข้อ (3) (ก) ท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนาม
รับรองสาํเนาถกูต้อง 

หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

โดยผู้ลงทนุต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่กําหนดในใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และแบบคําขอ
เปลีย่นแปลงข้อมลู รวมทัง้เง่ือนไขอื่น ๆ ที่บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไป โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุ
ทราบผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือผา่นช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม  

5.2.2 วิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

(1) ผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองกบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และตามความเป็นจริง รวมถึงชําระเงินค่าซือ้
หนว่ยลงทนุเต็มจํานวน ตามวิธีการที่บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนกําหนด  

(2) ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีได้ทําการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอน
การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและขอคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ   
 



กองทนุเปิดบแีคป โกลบอล เวลท์ 90              44 

5.3   การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุ 

(1)   ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถชําระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนภายในระยะเวลาเสนอขายครัง้
แรก โดยชําระเป็นเงินสด คําสัง่หักบญัชีธนาคาร (ถ้ามี) เช็ค ดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกับ
สาํนกังานท่ีรับคําสัง่ซือ้เทา่นัน้ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนกําหนด หลงัจากที่
บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ได้รับชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุแล้ว จะสง่มอบหลกัฐานการรับจองซือ้
หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สนใจลงทนุทัว่ไปเก็บไว้เป็นหลกัฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื่นชําระให้เสร็จสิน้ก่อนเวลาเคลียร่ิงของ
ธนาคารพาณิชย์และสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวนัทําการสดุท้ายที่เปิดเสนอขายหนว่ยลงทนุ โดยในวนัทําการสดุท้าย
ของการเปิดเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะรับชําระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเฉพาะเงินสดหรือเงินโอนเทา่นัน้ 

โดยคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้เรียกเก็บเงินตาม
คําสัง่หกับญัชีธนาคาร (ถ้ามี) เช็ค หรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนแล้ว และสิทธิของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุลงใน
สมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้ 

ในกรณีที่การชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถกูปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ และจะดําเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นัน้คืนให้กับ       
ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุภายใน 15 วนัทําการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก 

(2)  ผู้สัง่ซือ้สามารถชําระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุด้วยบตัรเครดิต หรือบตัรเดบิต หรือบตัรอื่นใดของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ
ของสถาบนัการเงินอื่นใดที่บริษัทจดัการกําหนดอนญุาต โดยการตดัเงินจากบตัรเครดิต หรือบตัรเดบิต หรือบตัรอื่นใด ในวนัที่
ที่สัง่ซือ้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิต หรือบตัรเดบิต หรือบตัรอื่นใด ณ สถานที่ หรือช่วง
ระยะเวลาหรือภายใต้เง่ือนไขอื่นใด ตามที่บริษัทจดัการกําหนด โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ หรือผา่นช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม  

อนึ่ง การชําระเงินด้วยบตัรดงักล่าวข้างต้น ในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนจากการชําระด้วยบตัร
ดงักล่าว หรือจากธนาคารที่ผู้สัง่ซือ้ใช้บญัชีบตัรเครดิต หรือบตัรเดบิต หรือบตัรอื่นใด ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีที่สัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุ บริษัทอาจปฏิเสธการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่ว 

อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดให้บริการรับชําระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนด้วยบตัรเครดิต หรือบตัรเดบิต หรือบตัรอื่นใด บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม การชําระด้วยบัตรเครดิต 
หรือบตัรเดบิต หรือบตัรอื่นใด จะไมม่ีการสะสมคะแนน เว้นแตธ่นาคารจะกําหนดอนญุาตเป็นอยา่งอื่น 
 
5.4   การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ตามคําสัง่ซือ้และได้รับเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจํานวนแล้ว  

ยกเว้นในกรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุมีผลให้จํานวนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเกินกวา่จํานวนหนว่ยลงทนุตามโครงการ
ที่ได้รับอนมุตัิให้จดัตัง้โครงการจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การจดัสรรหน่วยลงทนุให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัท
จดัการโดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” (First Come First Serve) ทัง้นีบ้ริษัทจดัการอาจจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วย
ลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบลว่งหน้า  
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บริษัทจดัการอาจปฏิเสธ และ/หรือ ระงบัการจดัสรรหน่วยลงทนุทัง้หมด หรือบางสว่น  หากบริษัทจดัการได้พิจารณาแล้ว
เห็นวา่การจดัสรรในกรณีดงักลา่ว จะทําให้การถือหนว่ยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจํากดัการถือ
หนว่ยลงทนุ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ เร่ือง หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุ
รวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบตอ่การลงทนุของกองทนุหรือตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือตอ่ช่ือเสยีง หรือตอ่
ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า 
 
5.5   การคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

1. บริษัทจดัการยกเลิกการจัดตัง้ที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานกังาน 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับตัง้แต่วันถัดจากวันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนัน้ และจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนและ
ผลประโยชน์ใด ๆ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ ภายใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้สดุการจดัตัง้กองทนุ 

2. บริษัทจัดการยุติการจัดตัง้กองทุนหากหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกแล้ว ปรากฏว่าบริษัทจัดการไม่
สามารถจําหนา่ยหนว่ยลงทนุให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที่มีการจดัสรรหนว่ยลงทนุไมเ่ป็นไปตาม 

หลกัเกณฑ์ หรือปรากฏวา่ไมส่ามารถหาตราสารที่จะลงทนุได้อยา่งเหมาะสม ตามนโยบายการลงทนุที่กําหนด โดยบริษัท
จดัการจะแจ้งให้สาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัปิดเสนอขายหนว่ยลงทนุดงักลา่ว และจะคืน
เงินค่าซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ ภายใน 1 เดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลา
เสนอขายหนว่ยลงทนุนัน้ตามสดัสว่นของเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุ 

3. ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีข้างต้น 
บริษัทจดัการจะดําเนินการคนืเงินสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรพร้อมผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ ภายใน 1 
เดือนนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก 

หากบริษัทจดัการไมส่ามารถคืนเงิน และผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดงักลา่วได้ อนัเนื่องจากความผิดของบริษัทจดัการ
เอง ให้บริษัทจดัการชําระดอกเบีย้ในอตัราไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 7.50 ตอ่ปีนบัแตว่นัท่ีครบกําหนดเวลานัน้จนถึงวนัท่ีชําระเงินค่า
ซือ้หนว่ยลงทนุจนครบถ้วน 
 
5.6   เง่ือนไขการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมด หรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดงัตอ่ไปนี ้เพื่อประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(1)  ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุกรอกรายละเอียดเอกสารหรือข้อมลูที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้จองซือ้/ผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ ไมถ่กูต้อง หรือไมค่รบถ้วน ตามที่บริษัทจดัการกําหนด 

(2)  ในกรณีที่บริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นวา่คําสัง่ซือ้ใดมผีลกระทบตอ่กองทนุ หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวมหรือทํา
ให้เกิดความเสีย่งทางกฎหมาย หรือความเสีย่งตอ่ช่ือเสยีงของบริษัทจดัการหรือกองทนุ  

(3)  ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นวา่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่วอาจมีลกัษณะเป็นการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง หรืออาจมีลกัษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อ
กฎหมายตา่ง ๆ ของประเทศไทย และหรือตา่งประเทศ 
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(4)  ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นวา่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุอาจมีลกัษณะเพื่อเอือ้ประโยชน์ของแก่บคุคลสหรัฐ และ/หรือบคุคล
ที่สหรัฐกําหนด ตามกฎหมายว่าด้วยการปฎิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบตัิตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ และกฎระเบียบที่
เก่ียวข้อง และ/หรือตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะ
ไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุให้กบับคุคลดงัที่กลา่วมาข้างต้น  

(5)  ในกรณีที่บริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นวา่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในกรณีดงักลา่วอาจก่อให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบ
ทางด้านภาษีตอ่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุหรือกองทนุ หรือมีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ
บริษัทจดัการ ในอนาคต หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการบริหารการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต 
ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุน และช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท
จดัการเป็นหลกั 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนชั่วคราวตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบก่อนการปิดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุชัว่คราวทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่
เหมาะสม 

เง่ือนไขอื่นใด  
1.  การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุและได้ทํารายการขายหน่วยลงทนุแล้วเพื่อให้บริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทนุ และผู้สัง่ซือ้จะไม่สามารถยกเลิกคํา
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
2.  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลีย่นแปลง หลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และหรือกําหนดเวลารับคํา
สัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ หรือผา่นช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 
 
6.  การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  

6.1.  ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

- หกับญัชีเงินฝากแบบถวัเฉลีย่ 

- Internet (ถ้าม)ี 

- ATM (ถ้าม)ี 

- Tele-Bank (ถ้าม)ี 

- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต  
 
6.2.  รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

ผู้สนใจลงทนุสามารถทําการซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ได้ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดย
บริษัทจดัการจะกําหนดวนัเร่ิมทําการขายหนว่ยลงทนุภายใน 30 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทนุรวม
กบัสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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6.2.1 วิธีการขอรับหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุ และเอกสารการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ผู้ สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที่ผู้ ลงทุนควรทราบ และเอกสารที่
เก่ียวข้องกบัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ และ/หรือผู้ สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทกุวนัทําการ  
สาํหรับผู้สนใจสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ียงัไมเ่คยเปิดบญัชีกองทนุ จะต้องเปิดบญัชีกองทนุโดยกรอกรายละเอียดและข้อความ
ตา่ง ๆ ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุพร้อมแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชีกองทนุ 

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 

1.  กรณีบุคคลธรรมดา 

(ก) สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนที่ยงัไมห่มดอาย ุสาํเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุ(กรณีเป็นบคุคลต่างประเทศ)
สาํเนาบตัรประจําตวัคนซึง่ไมม่ีสญัชาติไทยที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

2.  กรณีนิติบุคคลสัญชาติไทย 

(ก)  สําเนาหนงัสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน / สําเนาหนงัสือแสดงการจดทะเบียน
จากหนว่ยราชการหรือหน่วยงานที่จดทะเบียนนิติบคุคลนัน้ ๆ ที่ออกให้หรือรับรองไม่เกิน 6 เดือน เอกสารที่แสดงช่ือของ       
ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลทกุราย และบตัรประจําตวัผู้ เสยีภาษีอากร (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง โดย   
ผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคล และประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

(ข)  ตวัอยา่งลายมือช่ือผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลที่ได้ลงนามรับรองสาํเนาเอกสารตามข้อ 2 (ก) และเง่ือนไขการลงนาม 

(ค)  สาํเนาบตัรประชาชน / สาํเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นบคุคลตา่งประเทศ) ของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล ที่ได้
ลงนามรับรองสาํเนาเอกสารตามข้อ 2 (ก) ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

 (ง) หนงัสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) และสําเนาบตัรประชาชนของผู้มีอํานาจ และผู้ รับมอบอํานาจ หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัท
จดัการยอมรับ หรือกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

3.  กรณีนิติบุคคลสัญชาติต่างประเทศ  

(ก)  สําเนาหนงัสือสําคญัการจัดตัง้นิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ และ/หรือหนงัสือรับรองของนิติบุคคล ซึ่งรับรองโดย 
Notary Public และเอกสารหลกัฐานที่แสดงช่ือของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลทกุราย อายไุม่เกิน 6 เดือน พร้อมลง
นามรับรองสาํเนาถกูต้อง โดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี)  

(ข) สาํเนาหนงัสอืเดินทางของผู้มีอํานาจลงนามที่ได้รับรองสําเนาเอกสารตามข้อ (3) (ก) ที่ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนาม
รับรองสาํเนาถกูต้อง 

หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

โดยผู้ลงทนุต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่กําหนดในใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ และแบบคํา
ขอเปลีย่นแปลงข้อมลู รวมทัง้เง่ือนไขอื่น ๆ ที่บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไป โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้           
ผู้ลงทนุทราบผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือผา่นช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

6.2.2 วิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

(1) ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
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ผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองกบัผู้ สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดย
กรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชดัเจน และตามความเป็นจริง  รวมถึงชําระเงินค่าซือ้
หนว่ยลงทนุเต็มจํานวน ตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนกําหนด  

(2) หกับญัชีเงินฝากแบบถวัเฉลีย่ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจเลอืกสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นประจํา ตามวนัท่ีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุกําหนดไว้ ด้วยการให้บริษัทจดัการหกั
เงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้ระบุไว้ใน “คําขอใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุน
กองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคําขออื่นใดในทํานองเดียวกนั ด้วยจํานวนเงินที่เท่ากนัในแต่ละครัง้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่
ประสงค์จะใช้บริการนี ้สามารถติดต่อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน เพื่อขอใช้บริการ พร้อมแนบเอกสารประกอบการ
สมคัรใช้บริการ อาทิเช่น สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน/สําเนาหนังสือเดินทาง เป็นต้น และนําสมดุบญัชีเงินฝากบญัชี
สะสมทรัพย์/กระแสรายวนั เอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุมาด้วย ซึ่งการให้บริการจดัการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะมีผลบงัคบัใช้ทนัทีและให้คงมีผลบงัคบัใช้ต่อไปจนกว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสัง่ โดยกร อก 
“คําขอยกเลกิการใช้บริการหกับญัชีเงินฝากเพื่อซือ้หนว่ยลงทนุกองทนุเปิดแบบถวัเฉลี่ย” หรือคําขออื่นใดทํานองเดียวกนั
และแจ้งให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนัก่อนถึงวนัท่ีจะมีการหกับญัชี 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องระบช่ืุอกองทนุ และจํานวนเงินท่ีต้องการสัง่ซือ้จะต้องไมต่ํ่ากว่ามลูค่าขัน้ตํ่าของการสัง่ซือ้ โดยบริษัท
จดัการจะหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้และโอนเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุ เพื่อซือ้หน่วยลงทุนตามเง่ือนไขที่ได้
ระบไุว้ใน “คําขอใช้บริการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทนุกองทุนเปิดแบบถวัเฉลี่ย” หรือคําขออื่นใดทํานอง
เดียวกนั ในราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายซึง่จะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีคํานวณได้เมื่อสิน้วนัทํา
การซือ้ขายหนว่ยลงทนุวนันัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ  

การหักบัญชีเงนิฝากดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี ้

1. กรณีวนัท่ีกําหนดหกัเงินบญัชีเงินฝากตรงกบัวนัหยดุทําการหรือวนัหยดุทําการซือ้ขาย บริษัทจดัการจะหกัเงินจากบญัชี
เงินฝาก เพื่อซือ้หนว่ยลงทนุในวนัทําการหรือวนัทําการซือ้ขายถดัไป 

2. กรณีวนัท่ีกําหนดหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก ไมม่ีในเดือนนัน้ เช่น วนัท่ี 31 แตใ่นเดือนนัน้มี 30 วนั บริษัทจดัการจะหกัเงิน
จากบญัชีเงินฝากเพื่อซือ้หนว่ยลงทนุในวนัทําการหรือวนัทําการซือ้ขายสดุท้ายของเดือนนัน้ 

3. กรณีวนัที่กําหนดหกัเงินจากบญัชีเงินฝากเป็นวนัสดุท้ายของเดือนและตรงกบัวนัหยุด เช่น วนัที่ 31 ธันวาคม บริษัท
จดัการจะหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก เพื่อซือ้หนว่ยลงทนุในวนัทําการหรือวนัทําการซือ้ขายสดุท้ายของเดือนนัน้ 

ทัง้นี ้รายการท่ีหกับญัชีเงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วจะปรากฎอยู่ในบญัชีสมดุบญัชีเงินฝาก เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ
นําสมดุบญัชีเงินฝากไปบนัทกึรายการให้เป็นปัจจบุนั 

หากในกรณีที่มีเหตทุี่ยงัไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัที่มีการหกับญัชี บริษัทจดัการจะไม่ดําเนินการหกับญัชีเพื่อซือ้
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้เพื่อซือ้หน่วยลงทุน 
หากเงินในบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้ในงวดใดมีไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหกับญัชีเพื่อซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะ
ไมห่กัเงินในบญัชีเงินฝากในงวดนัน้ ๆ และจะทําการหกับญัชีเงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทนุในงวดถดัไป และจะไม่หกับญัชี
เงินฝากย้อนหลงั สาํหรับงวดบญัชีเงินฝากที่มีเงินไมเ่พียงพอท่ีจะหกัซือ้หนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะซือ้หนว่ยลงทนุมากกว่า 1 กองทนุ (ถ้ามี) และเงินในบญัชีเงินฝากมีไม่เพียงพอที่จะ
ซือ้หนว่ยลงทนุในลาํดบัแรกให้ครบตามที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบไุว้ บริษัทจดัการจะไม่หกับญัชีเพื่อซือ้หน่วยลงทนุในลําดบั
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นัน้ และจะหกับญัชีเงินฝากเพื่อซือ้หนว่ยลงทนุในลาํดบัถดัไปจนครบตามที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบไุว้แตไ่ม่ตํ่ากวา่ข้อกําหนด
ในการซือ้หนว่ยลงทนุขัน้ตํ่าของแตล่ะกองทนุ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการแก้ไข “คําขอใช้บริการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดแบบถวั
เฉลีย่” หรือคําขออื่นใดในทํานองเดียวกนั ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องกรอก “ คําขอเปลี่ยนแปลงข้อมลูการใช้บริการหกัเงินจาก
บญัชีเงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดแบบถวัเฉลี่ย” หรือคําขออื่นใดในทํานองเดียวกนั และแจ้งให้บริษัทจดัการ
และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนทราบลว่งหน้าก่อนวนัท่ีจะมีการหกับญัชี 

บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานที่ปรากฎอยู่กบับริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการ
ทํารายการท่ีสมบรูณ์และใช้อ้างอิงได้ 

ผู้สัง่ซือ้จะไมส่ามารถเพิกถอน หรือขอคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุจากรายการสัง่ซือ้ที่บริษัทจดัการได้ทําการหกับญัชีเงินฝาก
ของผู้สัง่ซือ้เรียบร้อยแล้ว ไมว่า่ในกรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิในการแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและ/หรือเง่ือนไขอ่ืนใดเก่ียวกบัวิธีการหกับญัชีเงิน
ฝากเพื่อซือ้หนว่ยลงทนุได้ รวมถึงในอนาคตหากบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอื่นที่มีการแต่งตัง้
เพิ่มเติมจะเปิดรับคําสัง่ซือ้ผ่านการหกับญัชีเงินฝากให้สามารถทําได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือผา่นช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

(3) ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)  

ทัง้นี ้ก่อนที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับคาํสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ย
ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยบริษัทจัดการจะปรับปรุง
รายละเอียดโครงการ เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นช่องทางดงักลา่ว  

(4) ระบบเอทีเอ็ม (ATM)  

ทัง้นี ้ก่อนที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นระบบเอทีเอ็ม (ATM) บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยบริษัทจดัการจะปรับปรุงรายละเอียด
โครงการ เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นช่องทางดงักลา่ว  

(5) ระบบโทรศพัท์ (Tele-bank)  

ทัง้นี ้ก่อนที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นระบบโทรศพัท์ (Tele-bank) บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยบริษัทจัดการจะปรับปรุง
รายละเอียดโครงการ เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นช่องทางดงักลา่ว  

(6) ช่องทางอื่นใด 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มช่องทางการรับคําสัง่ซื อ้หน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นใด โดยการเพิ่มเติมช่องทาง
ดงักลา่วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ และไม่ขดักบัหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะปรับปรุงรายละเอียดโครงการ เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านช่องทางอื่นใด โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือผา่นช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม ก่อนที่
บริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นช่องทางดงักลา่ว 
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ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่ได้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการ
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุและขอคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ   

6.2.3   การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

(1) ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถชําระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยชําระเป็นเงินสด คําสัง่
หกับญัชีธนาคาร (ถ้ามี) เช็ค ดราฟต์ ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบั สาํนกังานที่รับคําสัง่ซือ้เท่านัน้หรือ
วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนกําหนด หลังจา กที่บริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ได้รับชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุแล้ว จะสง่มอบหลกัฐานการรับจองซือ้หน่วยลงทนุให้แก่
ผู้สนใจลงทนุทัว่ไปเก็บไว้เป็นหลกัฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุชําระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต์ ภายหลงักําหนดเวลารับฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงินภายใน
วนัเดียวกนัของบริษัทจัดการ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้สัง่ซือ้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัทําการซือ้ขายถัดไปในราคาขาย
หน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายถดัไปนัน้ เว้นแต่บริษัทจดัการจะพิจารณาผ่อนผนัตามดลุยพินิจของบริษัท
จดัการ สาํหรับกรณีที่เช็ค ดราฟต์ดงักลา่วไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัที่สัง่ซือ้ไมว่า่ด้วยเหตใุด บริษัทจดัการอาจยกเลิกคํา
สัง่ซือ้ดงักลา่ว 

โดยคําสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้เรียกเก็บเงินตามคําสัง่
หกับญัชีธนาคาร (ถ้ามี) เช็ค หรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนแล้ว และสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
จะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทุนลงในสมดุทะเบียน      
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้ 

ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ แต่บริษัทจัดการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจาก
ธนาคารของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ในวนัที่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ว่าด้วยเหตใุด บริษัทจดัการอาจยกเลิกคําสัง่ซือ้ดงักลา่ว และ
จะดําเนินการสง่เช็คหรือดราฟต์นัน้คืนให้กบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายใน 15 วนัทําการ นบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัที่ส่งคําสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุ 

(2)  ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถชําระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุด้วยบตัรเครดิต หรือบตัรเดบิต หรือบตัรอื่นใดของ บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ หรือของสถาบนัการเงินอื่นใดที่บริษัทจดัการกําหนดอนญุาต โดยการตดัเงินจากบตัรเครดิต หรือบตัรเดบิต หรือบตัร
อื่นใด (ถ้ามี) ในวนัที่ที่สัง่ซือ้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิต หรือบตัรเดบิต หรือบตัรอื่นใด 
ณ สถานที่ หรือช่วงระยะเวลาหรือภายใต้เง่ือนไขอื่นใด ตามที่บริษัทจดัการกําหนด โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบ
ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือผา่นช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

อนึ่ง การชําระเงินด้วยบตัรดงักล่าวข้างต้น ในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนจากการชําระด้วยบตัร
ดงักล่าว หรือจากธนาคารที่ผู้สัง่ซือ้ใช้บญัชีบตัรเครดิต หรือบตัรเดบิต หรือบตัรอื่นใด ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีที่สัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการอาจปฏิเสธการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่ว 

อยา่งไรก็ตาม ก่อนเปิดให้บริการรับชําระคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุด้วยบตัรเครดิต หรือบตัรเดบิต หรือบตัรอื่นใด โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม ทัง้นี ้การชําระด้วย
บตัรเครดิต หรือบตัรเดบิต หรือบตัรอื่นใด (ถ้ามี) จะไมม่ีการสะสมคะแนน เว้นแตธ่นาคารจะกําหนดอนญุาตเป็นอยา่งอื่น 
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(3) กรณีสัง่ซือ้โดยหกับญัชีเงินฝากแบบถวัเฉลีย่ 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยการหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคาร
พาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจดัการจะประกาศให้บริการเพิ่มเติมผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ประสงค์จะ
ใช้บริการนี ้สามารถติดตอ่บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน เพื่อขอใช้บริการโดยกรอก “คําขอใช้บริการ
หกัเงินจากบญัชีเงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุนกองทนุเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคําขออื่นใดในทํานองเดียวกัน ซึ่งการสมคัรใช้
บริการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้จะมีผลใช้บงัคบัทนัที และมีผลใช้บงัคบัต่อไปจนกว่าผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะเพิก
ถอนคําสัง่ โดยกรอก “คําขอยกเลกิบริการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดแบบถวัเฉลี่ย” หรือคําขออื่น
ใดในทํานองเดียวกัน และแจ้งให้บริษัทจัดการ/หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อน
วนัที่จะมีการหกับญัชี ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมการใช้บริการหกับญัชีเงินฝากให้เป็นไปตามที่ธนาคารเจ้าของบญัชีเงินฝากกําหนด 

บริษัทจัดการจะสามารถให้บริการหกับญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้ได้เมื่อธนาคารเจ้าของบญัชีเงินฝากดงักล่าวข้างต้นแจ้งให้
ความยินยอมหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้มายงับริษัทจดัการ และบริษัทจดัการได้แจ้งเร่ิมให้บริการหกับญัชีเงินฝาก
แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทราบ โดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม 

บริษัทจัดการจะหกัเงินจากบญัชีเงินฝากที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้ใน “คําสัง่ซือ้” หรือคําขออื่นใดในทํานองเดียวกนั เพื่อซือ้
หน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซือ้หน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการจะไมห่กัเงินในบญัชีเงินฝากและอาจปฏิเสธการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่ว 

กรณีผู้สัง่ซือ้มี “คําขอยกเลิกบริการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดแบบถวัเฉลี่ย” หรือคําขออื่นใดใน
ทํานองเดียวกนัมายงับริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะมีผลให้ “คําสัง่ซือ้” หรือคําขออื่นใดในทํานอง
เดียวกนัจะถกูยกเลกิทนัที 

(4) กรณีสัง่ซือ้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)  

ทัง้นี ้ก่อนที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับชําระคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยบริษัทจัดการจะปรับปรุง
รายละเอียดโครงการ เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการรับชําระคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นช่องทางดงักลา่ว  

(5) กรณีสัง่ซือ้ผา่นระบบเอทีเอ็ม (ATM)  

ทัง้นี ้ก่อนที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับชําระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบเอทีเอ็ม (ATM) บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยบริษัทจัดการจะปรับปรุง
รายละเอียดโครงการ เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการรับชําระคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นช่องทางดงักลา่ว  

(6) กรณีสัง่ซือ้ผา่นระบบโทรศพัท์ (Tele-bank)  

ทัง้นี ้ก่อนที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับชําระคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผ่านระบบโทรศพัท์ (Tele-bank) บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยบริษัทจัดการจะปรับปรุง
รายละเอียดโครงการ เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการรับชําระคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นช่องทางดงักลา่ว  

(7) กรณีสัง่ซือ้ผา่นช่องทางอื่น ๆ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเพิ่มช่องทางการรับชําระคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นช่องทางอื่นใด โดยการเพิ่มเติมชอ่งทาง
ดงักลา่วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ และไม่ขดักับหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะปรับปรุงรายละเอียดโครงการ เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการรับชําระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านช่องทาง
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อื่นใด ให้ผู้ลงทนุทราบผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือผา่นช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม ก่อนที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับ
ชําระคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นช่องทางดงักลา่ว  

6.2.4   การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ตามคําสัง่ซือ้และได้รับเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจํานวนแล้ว  

ยกเว้นในกรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุมีผลให้จํานวนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเกินกวา่จํานวนหนว่ยลงทนุตามโครงการ
ทีไ่ด้รับอนมุตัิให้จดัตัง้โครงการจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การจดัสรรหน่วยลงทนุให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัท
จดัการโดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” (First Come First Serve) ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วย
ลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบลว่งหน้า  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงบัการจดัสรรหน่วยลงทนุทัง้หมด หรือบางสว่น  หากบริษัทจดัการได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าการจดัสรรในกรณีดงักลา่ว จะทําให้การถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกิน
ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ เร่ือง หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วย
ลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบตอ่การลงทนุของกองทนุหรือตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือต่อ
ช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนทราบ
ลว่งหน้า 

การเพิ่มหนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้ว จะทําในวนัทําการถดัจากวนัทําการซือ้ขายหนว่ยลงทนุจํานวนนัน้ 

6.2.5   การคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะดําเนินการคืนคา่ซือ้หนว่ยลงทนุที่ไมไ่ด้รับการจดัสรรพร้อมผลประโยชน์ใด ๆ  ที่เกิดขึน้ (ถ้ามี) โดยการชําระเป็นการ
โอนเงินเข้าบญัชี หรือเป็นเช็คขีดคร่อม เฉพาะสัง่จ่ายในนามของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามที่อยู่ที่ผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทนุระบไุว้ในคํา
ขอเปิดบญัชี ภายใน 15 วนันบัจากวนัที่บริษัทไมส่ามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุ   

6.2.6  วนัและเวลาทําการขายหนว่ยลงทนุ :  

บริษัทจดัการจะเปิดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายหลงัระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกภายใน  30 วนัทําการหลงัจากปิดการ
เสนอขายครัง้แรก 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ที่ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ตามวันและเวลาทําการของ
ธนาคารพาณิชย์หรือเวลาอื่นใดที่บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนกําหนด โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
ผู้ลงทนุทราบผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม ทัง้นี ้วนัและเวลาทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
เป็นไปตามที่ระบใุนหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสาํคญั 

6.2.7   เง่ือนไขการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมด หรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดงัตอ่ไปนี ้เพื่อประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(1)  ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุกรอกรายละเอียดเอกสารหรือข้อมลูที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้จองซือ้/ผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ ไมถ่กูต้อง หรือไมค่รบถ้วน ตามที่บริษัทจดัการกําหนด 

(2)  ในกรณีที่บริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นวา่คําสัง่ซือ้ใดมผีลกระทบตอ่กองทนุ หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวมหรือทํา
ให้เกิดความเสีย่งทางกฎหมาย หรือความเสีย่งตอ่ช่ือเสยีงของบริษัทจดัการหรือกองทนุ  
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(3)  ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นวา่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่วอาจมีลกัษณะเป็นการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสงู หรืออาจมีลกัษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อ
กฎหมายตา่ง ๆ ของประเทศไทย และหรือตา่งประเทศ 

(4)  ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจมีลกัษณะเพื่อเอือ้ประโยชน์แก่บคุคลสหรัฐ และ/หรือบคุคลที่
สหรัฐกําหนด ตามกฎหมายว่าด้วยการปฎิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ และกฎระเบียบที่
เก่ียวข้อง และ/หรือตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะ
ไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุให้กบับคุคลดงัที่กลา่วมาข้างต้น  

(5)  ในกรณีที่บริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นวา่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในกรณีดงักลา่วอาจก่อให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบ
ทางด้านภาษีต่อผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือกองทุน หรือมีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท
จดัการในอนาคต หรือมีผลกระทบต่อการบริหารการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต ทัง้นี ้เพื่อเป็นการ
รักษาผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และช่ือเสยีงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการเป็นหลกั 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนชั่วคราวตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบก่อนการปิดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุชัว่คราวทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่
เหมาะสม 

เง่ือนไขอื่นใด 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลีย่นแปลง หลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และหรือกําหนดเวลารับคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทุนได้ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จดัการ หรือผา่นช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 
 
6.3   การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ : 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ : ไมต้่องแจ้งลว่งหน้า 

 
7.  การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

7.1.  ช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ :  

-  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

- Internet (ถ้ามี) 

- ATM (ถ้ามี) 

- Tele-bank (ถ้าม)ี  

- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต 
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7.2  รายละเอียดช่องทางการรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุเพิม่เตมิ :  

(1) ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองกบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยกรอกรายละเอียด
ในใบคําสัง่ขายหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และตามความเป็นจริง ตามวิธีการที่บริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนกําหนด 

(2) ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)   

ทัง้นี ้ก่อนที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับคาํสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ย
ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยบริษัทจัดการจะปรับปรุง
รายละเอียดโครงการ เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่นช่องทางดงักลา่ว 

(3) ระบบเอทีเอ็ม (ATM) 

ทัง้นี ้ก่อนที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นระบบเอทีเอ็ม (ATM) บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยบริษัทจดัการจะปรับปรุงรายละเอียด
โครงการ เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่นช่องทางดงักลา่ว 

(4) ระบบโทรศพัท์ (Tele-bank)  

ทัง้นี ้ก่อนที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นระบบโทรศพัท์ (Tele-bank) บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยบริษัทจัดการจะปรับปรุง
รายละเอียดโครงการ เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่นช่องทางดงักลา่ว 

(5) ช่องทางอื่น ๆ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นใด โดยการเพิ่มเติมช่องทาง
ดงักลา่วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ และไม่ขดักับหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี ้
บริษัทจดัการจะปรับปรุงรายละเอียดโครงการ เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่านช่องทางอื่นใด ให้ 
ผู้ลงทนุทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม  ก่อนที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุผา่นช่องทางดงักลา่ว 
 
7.3.  วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ :  
- แบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ 
 
7.4.  รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม :  

(1) วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุด้วยตนเองได้ที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุที่บริษัทจัดการกําหนด ในราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดย
ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนให้ถกูต้อง ครบถ้วน 
ชดัเจน และตามความเป็นจริง พร้อมทัง้ระบจํุานวนหนว่ยลงทนุที่จะขายคืนหรือจํานวนเงินที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการได้รับจาก
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การขายคืนหนว่ยลงทนุ พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบ  (ถ้ามี) ตามที่บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืนกําหนด และยื่นตอ่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพือ่ทําการขายคืนหนว่ยลงทนุ 

โดยคําสัง่ขายคืนจะสมบรูณ์ตอ่เมื่อบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทํารายการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแล้ว 
ผู้สัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไมส่ามารถยกเลกิคําสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุสง่คําสัง่ขายคืนภายหลงัจากวนัหรือเวลาที่บริษัทจดัการกําหนด บริษัทจดัการจะถือเป็นคําสัง่
ขายคืนของวนัทําการถดัไปและได้รับราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของวนัทําการถดัไป 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ซึง่สง่ผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจได้รับเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุไมเ่ทา่กบัจํานวนเงินที่ระบใุนคําสัง่ขายคืนได้ 

สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในการขายคืนหนว่ยลงทนุ จะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนได้บนัทึกข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้  

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนในใบคําสัง่ขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ใน
รายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่า
หน่วยลงทุนหกัด้วยค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดที่ปรากฏอยู่ใน
รายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าที่
ปรากฏอยูใ่นรายการที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ยื่นคําสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตอ่บริษัทจดัการ และบริษัทจดัการยงัไม่สามารถรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจดัการตามหวัข้อการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืน
หนว่ยลงทนุ หวัข้อการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายหน่วยลงทนุ และหวัข้อ
การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ใน
ระหวา่งวนัทําการซือ้ขายหนว่ยลงทนุที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ยื่นคําสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้การยกเลกิคําสัง่ขายคืนจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อได้รับการอนมุตัิจากบริษัทจดัการก่อน 

 (2) การชําระเงินคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิด
บญัชีกองทนุเปิดให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุ
ทําการในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือ
ช่องทางอื่นท่ีเหมาะสม โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เปิดไว้กบั บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคาร
อื่นใดที่บริษัทจดัการอาจกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต หรือจ่ายเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นใดที่บริษัทจดัการ
อาจกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผู้ ถือหนว่ยลงทนุและจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  

บริษัทจดัการอาจเปลีย่นแปลง ปรับปรุง วิธีการชําระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ในอนาคต ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่
บริษัทจดัการกําหนด โดยที่ไมข่ดักบัหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุ
ทราบผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือผา่นช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 
 
7.5.  ระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  ทกุวนัทําการ  
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7.6.  รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  

บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุภายหลงัระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกภายใน  30 วนัทําการหลงัจากปิดการ
เสนอขายครัง้แรก 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถส่งคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ที่ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ตามวนัและเวลาทําการของ
ธนาคารพาณิชย์หรือเวลาอื่นใดที่บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนกําหนด โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
ผู้ลงทนุทราบผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม ทัง้นี ้วนัและเวลาทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
เป็นไปตามที่ระบใุนหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสาํคญั 
 
7.7.  การขายคืนหนว่ยลงทนุ : ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ไมต้่องแจ้งลว่งหน้า  
 
7.8.  รายละเอียดการขายคืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเตมิ :  
 
7.9.  รายละเอียดเพิม่เตมิ :  

เง่ือนไขการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงบัคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมด หรือบางสว่นในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดงัตอ่ไปนี ้เพื่อประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(1)  ในกรณีที่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุกรอกรายละเอียดเอกสารหรือข้อมลูที่บริษัทจดัการได้รับจากผู้ ขายคืนหน่วยลงทนุ ไม่
ถกูต้อง หรือไมค่รบถ้วน ตามที่บริษัทจดัการกําหนด 

(2)  ในกรณีที่บริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคําสัง่ขายคืนใดมีผลกระทบต่อกองทนุ หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม
หรือทําให้เกิดความเสีย่งทางกฎหมาย หรือความเสีย่งตอ่ช่ือเสยีงของบริษัทจดัการหรือกองทนุ  

(3)  ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นวา่การสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุดงักลา่วอาจมีลกัษณะเป็นการกระทําความผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุที่มีอานุภาพทําลายล้างสงู หรืออาจมีลกัษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขดัแย้งต่อ
กฎหมายตา่ง ๆ ของประเทศไทย และหรือตา่งประเทศ 

(4)  ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาหรือ
ผลกระทบทางด้านภาษีตอ่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุหรือกองทนุ หรือมีผลกระทบตอ่ช่ือเสยีงหรือตอ่ความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ในอนาคตของบริษัทจดัการ ในอนาคต หรือมีผลกระทบในอนาคตตอ่การบริหารการลงทนุของกองทนุหรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ในอนาคต ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจดัการเป็นหลกั 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปิดรับคําสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุชัว่คราวตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบก่อนการปิดรับคําสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุชัว่คราวทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือผ่านช่องทางอื่น
ใดที่เหมาะสม 
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เง่ือนไขอื่นใด 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และหรือ กําหนดเวลารับคําสัง่
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ หรือผา่นช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

 
8.  การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

8.1.  ช่องทางการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ :  

-  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

- Internet (ถ้าม)ี 

- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต 
 
8.2.  รายละเอียดการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม :  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านัน้ โดยติดต่อ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจดัการกําหนดไว้แล้ว 

การสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุหนึ่ง (กองทนุต้นทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทนุอีกกองทนุหนึง่ (กองทนุปลายทาง) ตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีระบใุนรายละเอียดโครงการ 

ทัง้นี ้การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุกองทนุเปิดดงักลา่ว จะไมร่วมถึงกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ และกองทนุรวมหุ้นระยะยาว 

ช่องทางในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

(1) ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ประสงค์จะใช้บริการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ สามารถติดตอ่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ต้องการทํารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ให้กรอกรายละเอียดในคําขอสบัเปลี่ยนกองทนุให้ครบถ้วน โดย
ระบเุป็นจํานวนหนว่ยที่จะออกจากกองทนุต้นทางเท่านัน้ และระบช่ืุอกองทนุปลายทางที่ต้องการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และ
นําไปยื่นกบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนกําหนด 
ซึง่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐานการรับคําขอสบัเปลีย่นกองทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไว้หากในอนาคตจะเปิดให้บริการรับคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนเงินให้
สามารถทําได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตาม
ความเหมาะสม 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ทํารายการคําขอสบัเปลี่ยนกองทนุเรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนคําขอสบัเปลี่ยนกองทนุไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทัง้สิน้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุต้น
ทาง และการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะถือหลกัฐานที่
ปรากฎอยูก่บัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการทํารายการที่สมบรูณ์และใช้อ้างอิงได้ 
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ในกรณีที่จํานวนหน่วยลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในใบคําขอสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุนัน้มากกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฎอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่ปรากฎอยู่ใน
รายการที่บนัทกึ โดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 

อย่างไรก็ตาม กรณี หากจํานวนเงินที่คํานวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไม่เพียงพอที่จะนําไปซือ้หน่วยลงทุนขัน้ตํ่าตาม
ข้อกําหนดของกองทนุปลายทาง บริษัทจดัการจะไมน่ําเงินไปซือ้หนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ โดยจะชําระเป็นเงินคา่ขายคืนหน่วย
ลงทนุให้แก่ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตามวิธีการที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชีกองทนุ ภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่
วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ
ธนาคารอื่นซึ่งอาจเปิดให้บริการต่อไป โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ
ธนาคารอื่นท่ีอาจเพิ่มเติมในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุและจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

(2) ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) 

ทัง้นี ้ก่อนที่บริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) บริษัทจดัการจะแจ้งให้       
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือผา่นช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยบริษัทจดัการจะปรับปรุง
รายละเอียดโครงการ เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  

(3) ช่องทางอื่นใด  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มช่องทางการรับคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นใด โดยการเพิ่มเติม
ช่องทางดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน และไม่ขัดกับหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะปรับปรุงรายละเอียดโครงการ เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการรับคําสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ
ผ่านช่องทางอื่นใด ให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม ก่อนที่บริษัท
จดัการจะเร่ิมรับคําสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุผา่นช่องทางดงักลา่ว 

8.3  การกําหนดเวลา และราคาขาย หรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ กรณี การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

(1)  การกําหนดเวลาในการรับคําสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะเปิดรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุภายหลงัระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกภายใน  30 วนัทําการหลงัจากปิด
การเสนอขายครัง้แรก 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสง่คําสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ตามวนัและเวลาทําการของ
ธนาคารพาณิชย์หรือเวลาอื่นใดที่บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนกําหนด โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
ผู้ลงทนุทราบผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม ทัง้นี ้วนัและเวลาทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
เป็นไปตามที่ระบใุนหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสาํคญั 

(2)  การกําหนดราคาขาย และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ กรณี สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

(ก)  กรณี กองทนุต้นทาง : ใช้ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขาย 
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(ข)  กรณี กองทนุปลายทาง : ใช้ราคาขายหนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายที่บริษัทจดัการจะกําหนดขึน้เป็นการทัว่ไป 
ทัง้นี ้วนัทําการซือ้ขายหนว่ยลงทนุดงักลา่วจะต้องไมเ่กินวนัทําการท่ีกองทนุได้รับเงินจากกองทนุต้นทาง โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ โดยประกาศที่เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) หรือผา่นช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม 

ทัง้นี ้ราคาขายหรือราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุดงักลา่ว เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

8.4  เง่ือนไขการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงบัคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทัง้หมด หรือบางส่วนในกรณีใดกรณี
หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(1)  ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนสง่คําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุกรอกรายละเอียดเอกสารหรือข้อมลูที่บริษัทจัดการได้รับ
จากผู้สง่คําสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ไมถ่กูต้อง หรือไมค่รบถ้วน ตามที่บริษัทจดัการกําหนด 

(2)  ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคําสัง่สบัเปลี่ยนใดมีผลกระทบต่อกองทุน หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน
โดยรวมหรือทําให้เกิดความเสีย่งทางกฎหมาย หรือความเสีย่งตอ่ช่ือเสยีงของบริษัทจดัการหรือกองทนุ  

(3)  ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการสง่คําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักลา่วอาจมีลกัษณะเป็นการกระทําความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนบัสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุที่มีอานุภาพทําลายล้างสงู หรืออาจมีลกัษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมาย
หรือขดัแย้งตอ่กฎหมายตา่ง ๆ ของประเทศไทย และหรือตา่งประเทศ 

(4)  ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่าการสง่คําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอาจมีลกัษณะเพื่อเอือ้ประโยชน์แก่บคุคลสหรัฐ และ/
หรือบุคคลที่สหรัฐกําหนด ตามกฎหมายว่าด้วยการปฎิบตัิการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ และ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และ/หรือตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) บริษัทจดัการจึงขอสงวน
สทิธิในการที่จะไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุให้กบับคุคลดงัที่กลา่วมาข้างต้น  

(5)  ในกรณีที่บริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสง่คําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในกรณีดงักลา่วอาจก่อให้เกิดปัญหา
หรือผลกระทบทางด้านภาษีต่อผู้สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุหรือกองทนุ หรือมีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจดัการในอนาคต หรือมีผลกระทบต่อการบริหารการลงทนุของกองทนุหรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต 
ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท
จดัการเป็นหลกั 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราวตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบก่อนการปิดรับคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุชัว่คราวทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือผ่าน
ช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม 

เง่ือนไขอื่นใด 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และหรือ กําหนดเวลารับคําสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบผา่นทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ หรือผา่นช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 
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 9.  การช าระค่ารับซือ้คนื สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงนิ :  

ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้
ต่อเมื่อบริษัทจัดการกองทนุรวมได้กําหนดกรณีที่เป็นเง่ือนไขการชําระและขัน้ตอนการดําเนินการไว้อย่างชัดเจนในข้อ
ผกูพนั โดยขัน้ตอนท่ีกําหนดดงักลา่วต้องสามารถปฏิบตัิได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิดนัน้
ทกุราย ทัง้นี ้กรณีที่เป็นเง่ือนไขมีได้เฉพาะกรณีใดกรณีหนึง่หรือหลายกรณี ดงัตอ่ไปนี ้

(1) กองทนุรวมเปิดกําหนดวิธีการชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้สามารถชําระเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินไว้
เป็นการทัว่ไป 

(2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุนําหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนัน้ไป
ชําระเป็นคา่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอื่นที่บริษัทจดัการกองทนุรวมเดียวกนัเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ 

(3) บริษัทจดัการกองทนุรวมไมส่ามารถชําระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน 

(4) ผู้ ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการ
กองทนุรวมได้รับมติพิเศษให้ชําระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงินได้ 
 

10.  การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  

10.1  บริษัทจดัการอาจเลือ่นกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ที่ได้มีคําสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด
ได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเช่ือโดยสจุริต และสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดงัต่อไปนี ้โดย
ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

(ก)  มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหนา่ย จ่ายโอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือ 

(ข)  มีเหตทุี่ทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 

(2)  มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่วไม่
ถกูต้องตา่งจากราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต ่1 สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงาน
การชดเชยราคา 
 
10.2  กรณีการเลือ่นกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามข้อ 10.1 (1) หรือ (2) ให้บริษัท
จดัการปฏิบตัิตามเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  บริษัทจดัการอาจเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วนัทําการนบัแต่วนัที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุนัน้ เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2)  บริษัทจดัการจะแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่มีคําสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขาย
คืนหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

(3)  บริษัทจดัการแจ้งการเลือ่นกําหนดชําระคา่ขายคืน พร้อมทัง้จดัทํารายงานที่แสดงเหตผุลของการเลือ่น และหลกัฐาน
การได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(2) 
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ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการ
ดงักลา่วแทนก็ได้ 

(4)  ในระหว่างที่บริษัทจัดการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา
ดงักลา่ว บริษัทจัดการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยจะชําระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัที่สง่คําสัง่ขายคืน
ก่อนหลงั 
 

11.  การไม่ขายไม่รับซือ้คนืไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :  

11.1  บริษัทจดัการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุ
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ 

(2)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี ้โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(ก)  มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหนา่ย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล  

(ข) ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 

(ค) มีเหตจํุาเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือจะหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ใน
กรณีนีไ้ด้ไมเ่กิน 1 วนัทําการ เว้นแต่จะได้รับผอ่นผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3)  กองทุนรวมได้ลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสาํคญั 

(ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่กองทนุ
รวมลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(ข)  มีเหตุการณ์ที่ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค)  มีเหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

(4)  บริษัทจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุแก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําดงัตอ่ไปนี ้

(1) การกระทําที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฏหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฏหมายไทยหรือกฏหมายตา่งประเทศ หรือ 

(2) การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
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(3) การกระทําที่เป็นการปฏิบตัิตามคําสัง่เก่ียวกบัการยดึทรัพย์หรืออายดัทรัพย์สนิโดยบคุคลผู้มีอํานาจตามกฏหมาย 

(ข) บริษัทจดัการไมส่ามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระสาํคญั  

(5) อยูใ่นระหวา่งดําเนินการเปลีย่นให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอื่นเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้การจดัการ
ของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทนุรวม การจดัการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการจดัจําหน่าย
หลกัทรัพย์ที่เป็นหนว่ยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ให้กระทําได้ ไมเ่กิน 3 วนัทําการ 

(6) อยูใ่นระหวา่งดําเนินการเพื่อเลกิกองทนุรวมตามเง่ือนไขในข้อผกูพนั ข้อ 22.1.1 (3) 
 
11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจดัการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

(1) แจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับ
ซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย 
(2) รายงานการไมข่าย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนัน้ให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

(3) ในกรณีที่บริษัทจดัการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัทําการ ให้บริษัทจัดการดําเนินการดงัต่อไปนี ้ก่อนการ
เปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  

(ก)  รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุ
เปิด ณ วนัทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับ
คําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

(ข)  แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิด
ขายหรือรับซือ้คืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึง
การเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืน หรือไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการ
อาจหยดุคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนก็ได้ 
 
11.3  บริษัทจดัการจะหยดุการขายหนว่ยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับคํา
สัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง โดยราคาขาย
หนว่ยลงทนุที่ไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจากราคาขายหนว่ยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต ่1 สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงาน
การชดเชยราคา ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่มีคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการ
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หยดุการขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปทราบถึงการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
 
11.4  กรณีที่วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุตรงกบัวนัที่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ประกาศกําหนดให้เป็น
วนัหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ บริษัทจัดการจะหยุดรับคําสัง่ซือ้และคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับวัน
ดงักลา่ว และจะประกาศแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 5 วนัทําการก่อนถึงวนัหยดุทําการเป็นกรณีพิเศษนัน้ 
โดยจะปิดประกาศไว้ที่ทําการของบริษัทจัดการ ผู้ สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศบนเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ 
 

12.  การหยุดขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคําสั่งซือ้ หรือคําสั่งขายคืน หรือคําสั่ง
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุของกองทนุเป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ซึ่งไม่เกิน 20 วนัทํา
การติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน 
หรือคําสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้  
 

13.  เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

13.1 การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

1.  ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะได้รับจดัสรรหน่วยลงทนุตามที่สัง่ซือ้หลงัจากที่ได้ชําระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจํานวน 

ทัง้นี ้หากการจดัสรรหนว่ยลงทนุดงักลา่ว จะทําให้บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้ทัง้หมดตาม
คําสัง่จองซือ้ แตจ่ะจดัสรรให้เทา่ที่ไมเ่กินสดัสว่นหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด เว้นแต่เป็น
กรณียกเว้นตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

2.  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุของกองทนุกบัหรือเพื่อประโยชน์ของ บคุคลสหรัฐ และ/หรื่อบคุคล
ทีส่หรัฐกําหนด ตามกฎหมายวา่ด้วยการปฏิบตัิการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัรัฐบาลแห่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฎิบตัิตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ และกฎระเบียบที่
เก่ียวข้อง และ/หรือตามกฎหมาย Foreign Tax Compliance Act (FATCA) โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้า 

3.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใด ๆ หากการจัดสรรหน่วยลงทนุดงักล่าว จะทําให้
บริษัทจดัการไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกนัและการปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุที่มีอานภุาพ
ทําลายล้างสงู  

13.2   การโอนหนว่ยลงทนุ 

เป็นไปตามสว่นข้อผกูพนั หวัข้อ “13.3 สทิธิในการโอนหนว่ยลงทนุ” และ “13.4 ข้อจํากดัการโอนหนว่ยลงทนุ” 
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14.  การจ่ายเงนิปันผล :  

14.1.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไมจ่า่ย   
 
14.2.  หลกัเกณฑ์การจา่ยเงินปันผล :  ไมม่ ี
 
14.3.  กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ :  ไมม่ี 
 

15.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน :  

15.1.  คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) :  

รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

รายละเอยีด/จํานวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

คา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการโฆษณา 
(แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.6 ข้อ 2(ก)) เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่สามารถประมาณการได้ เช่น ค่าธรรมเนียมและ
คา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี คา่จดัทําเอกสารตา่ง ๆ  ของกองทนุ เช่น หนงัสอืชีช้วน หนงัสอืบอกกลา่วตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ประกาศ 
รวมถึงคา่จดัสง่เอกสารดงักลา่ว เมื่อรวมกนัแล้วประมาณค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุ ไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม (รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมดดงักลา่วข้างต้นเป็นการประมาณการ อาจเปลีย่นแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม ขึน้อยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น โดยจะไม่เกินกว่าเพดาน
คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายแตล่ะรายการที่มีการปรับเพิ่มขึน้หรือเปลีย่นแปลงไป ตามที่ระบใุนโครงการ โดยการปรับเพิ่มขึน้หรือ
เปลีย่นแปลงดงักลา่วเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

15.2.  คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยทีเ่รียกเก็บจากกองทนุรวม :  

15.2.1.  คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.605 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมดหกัด้วยมลูค่า
หนีส้ินทัง้หมด ก่อนหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทนุ หรือคา่ธรรมเนียมอื่น ๆ ท่ีมีการคํานวณในลกัษณะเดียวกนักบัคา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น เช่น คา่ธรรมเนียมการ
ใช้ดชันีอ้างอิง เป็นต้น ณ วนัที่คํานวณ ทัง้นีค้่าธรรมเนียมการจัดการข้างต้นได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการในกรณีที่
กองทนุมีการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการแล้ว  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  



กองทนุเปิดบแีคป โกลบอล เวลท์ 90              65 

ในกรณีที่กองทนุลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ (กองทนุปลายทาง) บริษัทจดัการจะไม่
เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการจดัการของกองทนุต้นทางซํา้ซ้อนกบักองทนุปลายทาง ยกตวัอยา่ง เช่น 

กองทนุต้นทางมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 1,000 ล้านบาท คิดค่าธรรมเนียมการจดัการ ร้อยละ 1.00 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุต้นทาง มีการจดัสรรการลงทนุไปยงักองทนุปลายทาง A จํานวน 100 ล้านบาท ซึ่งคิดค่าธรรมเนียมการจดัการ 
ร้อยละ 0.70 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุปลายทาง A นอกจากนี ้กองทนุต้นทางมีการจดัสรรการลงทนุไปยงัใน
กองทนุปลายทาง B จํานวน 100 ล้านบาท ซึ่งคิดค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้อยละ 1.80 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทุนปลายทาง B ทัง้นี ้เงินส่วนที่เหลือที่กองทุนต้นทางได้รับจากการระดมทุน บริษัทจัดการจะลงทุนในทรัพย์สิน
ประเภทอื่น ๆ ตามกรอบนโยบายการลงทนุ 

บริษัทจดัการมีวิธีการคิดคา่ธรรมเนียมการจดัการจากมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุต้นทาง ดงันี ้  

1.  ในสว่นของเงินลงทนุในกองทนุปลายทาง A จํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจดัการจะคิดค่าธรรมเนียมการจดัการจาก
กองทนุต้นทางในอตัราร้อยละ 0.30 ของจํานวน 100 ล้านบาท (ร้อยละ 0.30 คํานวณจากสว่นต่างระหว่างค่าธรรมเนียม
การจดัการของกองทนุต้นทาง (ร้อยละ 1.00) กบักองทนุปลายทาง A (ร้อยละ 0.70)) 

2.  ในสว่นของเงินลงทนุในกองทนุปลายทาง B จํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจดัการจะจ่ายเงินให้กบักองทนุต้นทางใน
อตัราร้อยละ0.80 ของจํานวน 100 ล้านบาท (ร้อยละ 0.80 คํานวณจากส่วนต่างระหว่างค่าธรรมเนียมการจัดการของ
กองทนุต้นทาง (ร้อยละ 1.00)  กบักองทนุปลายทาง B (ร้อยละ 1.80))  

3.  ในสว่นของเงินลงทนุในทรัพย์สนิประเภทอื่น ๆ จํานวน 800 ล้านบาท บริษัทจดัการจะคิดคา่ธรรมเนียมการจดัการจาก
กองทนุต้นทางในอตัราร้อยละ 1.00 ของจํานวน 800 ล้านบาท 

15.2.2.  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมดหกั
ด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม
นายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น เช่น 
คา่ธรรมเนียมการใช้ดชันีอ้างอิง เป็นต้น ณ วนัที่คํานวณ  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

15.2.3.  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุรายปี :  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.13375 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมดหกั
ด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมด ก่อนหกัค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มีการคํานวณในลกัษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น  เช่น ค่าธรรมเนียม
การใช้ดชันีอ้างอิง เป็นต้น ณ วนัที่คํานวณ  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

15.2.4.  คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทนุ : ไมม่ ี 

รายละเอียดเพิม่เตมิ :  
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15.2.5.  คา่ธรรมเนียมการจดัจําหนา่ย : ไมม่ ี 

รายละเอียดเพิม่เตมิ :  

15.2.6.  คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่น ๆ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.75 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกับกองทุน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้

(1)  ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครัง้แรกจะจ่ายตามจํานวนที่จ่ายจริงโดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็น
คา่ใช้จ่ายของกองทนุเฉลีย่เทา่กนัทกุวนั เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่  

(ก)  คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์กองทนุเพื่อการเสนอขายหนว่ยลงทนุ ซึง่รวมถึงคา่ใช้จ่ายในการจดัสมัมนาเผยแพร่ข้อมลู
เก่ียวกบักองทนุรวม คา่ใช้จ่ายในการลงนามในสญัญาต่าง ๆ อนัเก่ียวเนื่องกบักองทนุ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื่น ๆ 
ตามที่จ่ายจริง แตร่วมกนัจะไมเ่กิน 2,000,000 บาท  

(ข)  ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องในการจัดตัง้กองทุน ค่าจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่าย
ตา่ง ๆ  ที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ค)  คา่ใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขายครัง้แรก   

(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดําเนินงานของกองทนุที่เรียกเก็บตามจํานวนที่จ่ายจริง โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาตดัจ่ายทัง้
จํานวนหรือทยอยตดัจ่าย ตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของคา่ใช้จ่ายนัน้ ได้แก่  

(ก)  คา่ใช้จ่ายในการจดัทําโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การจดัอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด 
ตลอดจนการสมัมนาแนะนํากองทนุ ตามที่จ่ายจริง แตไ่มเ่กินร้อยละ 1.07 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

(ข)  ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามคําสัง่ หรือตามกฎหมาย 
หรือประกาศของสมาคม 

(ค)  คา่จดัทํา จดัพิมพ์และจดัสง่ใบแจ้งผลการจดัสรรหน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายในการจดัทําและจดัพิมพ์ใบคําขอเปิดบญัชี
กองทนุ บตัรกองทนุ ใบคําสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ใบคําสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ เอกสารที่เก่ียวข้อง คา่จดัทํา จดัพิมพ์ และจดัสง่
หนงัสอืบอกกลา่วรายงานตา่ง ๆ สาส์นถึงผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ง)  คา่จดัทํา จดัพิมพ์ และจดัสง่เอกสารที่เก่ียวกบัการแก้ไขเปลีย่นแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนงัสือพิมพ์ 
การจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุ คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ  ที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.และหรือ ประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. 

(จ)  ค่าจดัทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนงัสือชีช้วน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปีถึงผู้ ถือหน่วยลงทุน ซึ่ง
รวมถึงการลงประกาศตา่ง ๆ  ในหนงัสอืพิมพ์รายวนั รายงานต่าง ๆ หรือข่าวสารถึงผู้ ถือหน่วยลงทนุและบคุคลอื่นที่เก่ียวข้องกบั
กองทุนที่บริษัทจัดการจัดทํา หรือมีหน้าที่จัดทําขึน้ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
หรือกฎหมายกําหนด 

(ฉ)  คา่แปลเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของกองทนุเป็นภาษาตา่งประเทศ 

(ช)  ค่าธรรมเนียมการใช้ดชันีอ้างอิง ตามที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึน้จากการใช้ข้อมูลจาก
แหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ เพื่อนํามาใช้ในการคํานวณตวัแปรตา่ง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องกบักองทนุ ตามที่จ่ายจริง 



กองทนุเปิดบแีคป โกลบอล เวลท์ 90              67 

(ซ)  คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มเติม จํานวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม  

(ฌ)  คา่เอกสารทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ คา่เอกสารการลงบญัชีกองทนุ 

(ญ)  คา่ใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้กบับริษัทจัดการปฏิบตัิหน้าที่ หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับคําสัง่จากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คา่ใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื่อรักษาสทิธิของกองทนุ คา่ใช้จ่ายในการติดตามหนีข้องกองทนุ 

(ฎ)  ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนีเ้ป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชําระหนีด้้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ้ค่าธรรมเนียมศาล 
ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าจดัพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรือ
คา่ธรรมเนียมอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัทางราชการ คา่ใช้จ่ายอนัเกิดจากการรับชําระหนีเ้ป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชําระหนีด้้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ้ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภยัดูแล และเก็บรักษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจําหน่าย
จ่ายโอนทรัพยสนิดงักลา่ว 

(ฏ)  คา่ใช้จ่ายในการรับชําระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

(ฐ)  ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนงัสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารโต้ตอบโดยวิธีอื่นที่มิใช่ทาง
ไปรษณีย์ 

(ฑ)  ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ เป็นไปตามอตัราที่ธนาคารพาณิชย์
กําหนด ตามที่จ่ายจริง 

(ฒ)  คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ  ในการชําระบญัชีและเลกิกองทนุ 

(ณ)  คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนีใ้ดของกองทนุรวม  

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีที่กําหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่ง
ประเทศไทย 

(3)  คา่ธรรมเนียมที่เก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ได้แก่  

(ก)  คา่อากรแสตมป์ 

(ข)  คา่ธรรมเนียมหรือคา่นายหน้าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

(ค)  คา่ใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) 

(4)  ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการจดัการกองทนุซึ่งมิได้ระบไุว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากกองทนุ
ตามจํานวนเงินและเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนัน้จริง ทัง้นี ้การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดงักลา่วจะไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบสว่นที่เกินกวา่อตัราที่กําหนดในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายตาม
ข้อ (4) บริษัทจดัการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชดัเจนในหนงัสือชีช้วนฉบบัข้อมลูสําคญัที่ผู้ลงทนุควรทราบ และใน
รายงานประจําปี ซึง่บริษัทจดัการจดัทําเมื่อสิน้รอบระยะเวลาบญัชีแตล่ะปี  

คา่ใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถกูเปิดเผยเป็นยอดรวมของคา่ใช้จ่าย ปรากฎในรายการคา่ใช้จ่าย การดําเนินงานในงบกําไร
ขาดทนุของกองทนุซึง่เป็นสว่นหนึง่ของรายงานประจําปี 

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทัง้หมดของกองทนุรวมข้างต้นได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 
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อยา่งไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกนั บริษัทจดัการจะ
เปลีย่นแปลงการรับรู้ภาษีตา่ง ๆ ดงักลา่ว   
 
15.3.  คา่ธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ :  

15.3.1.  คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end Fee) : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.07 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 

รายละเอียดเพิม่เตมิ :  

ทัง้นี ้หากกองทนุ (กองทุนต้นทาง) ลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมภายใต้การจดัการเดียวกนั (กองทุนปลายทาง) 
บริษัทจดัการจะไมเ่รียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายซํา้ซ้อนกบักองทนุปลายทาง เช่น หากกองทนุต้นทางมีมลูค่าทรัพย์สิน
สุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมการขายจากเงินลงทนุ 1,000 ล้านบาท ในอตัราที่กองทนุต้นทางกําหนดเท่านัน้ โดยกองทนุปลายทางจะไม่
มีการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุจากกองทนุต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น 

บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุจากผู้ลงทนุแต่ละกลุม่ในอตัราที่ไม่เท่ากนั โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งรายละเอียดไว้ในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสาํคญั 

บริษัทจัดการจะแก้ไข ยกเลิก หรือเพิ่มเติมการคิดค่าธรรมเนียมการขายข้างต้นได้ในภายหลงั โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทราบผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือผา่นช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม  

 
15.3.2.  คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Back-end Fee) : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.07 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

สาํหรับหนว่ยลงทนุที่ถือน้อยกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วนลงทนุในอตัรา
ไมเ่กินร้อยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทนุที่รับซือ้คืน ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ถือหน่วยลงทนุติดต่อกนัมากกว่า 1 ปี บริษัท
จดัการจะไมเ่รียกเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะหกัคา่ธรรมเนียมดงักลา่วออกจากมลูคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุที่บริษัทจดัการจะต้องจ่ายให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กองทนุลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ (กองทนุปลายทาง) บริษัทจดัการ 
จะไมเ่รียกเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุต้นทางซํา้ซ้อนกบักองทนุปลายทาง เช่น หากกองทนุต้นทางมี
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 1,000 ล้านบาท และจดัสรรการลงทนุไปยงักองทนุปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจดัการจะเรียก
เก็บคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ จากเงินลงทนุ 1,000 ล้านบาท ในอตัราที่กองทนุต้นทางกําหนดเท่านัน้ โดยกองทนุ
ปลายทางจะไมม่ีการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจากกองทนุต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น 

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มในอตัราที่ไม่เท่ากัน โดยบริษัท
จดัการจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบไว้ในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสาํคญั  

บริษัทจัดการจะแก้ไข ยกเลิก หรือเพิ่มเติมการคิดค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนข้างต้นได้ในภายหลงั โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทราบผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือผา่นช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม 
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15.3.3.  คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (Switching Fee) :  

15.3.3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า (Switching In) : ไมม่ี 

รายละเอียดเพิม่เตมิ : 

หมายเหต ุ: การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ กรณีเป็นกองทนุปลายทาง ใช้ราคาขายหนว่ยลงทนุ ซึง่จะมีคา่ธรรมเนียมการขาย
คํานวณอยูใ่นราคาดงักลา่วแล้ว  

15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก (Switching Out) : ไมม่ี 

รายละเอียดเพิม่เตมิ : 

หมายเหต ุ: การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ กรณีเป็นกองทนุต้นทาง ใช้ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ซึง่จะมีคา่ธรรมเนียมการรับ
ซือ้คืนคาํนวณอยูใ่นราคาดงักลา่วแล้ว 

15.3.4.  คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ : ม ี  

ผู้โอนจะต้องเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุในอตัรา 50 บาทตอ่หนว่ยลงทนุ 1,000 หนว่ย หรือเศษของ 1,000 
หนว่ย ในวนัท่ียื่นคาํขอโอนหนว่ยลงทนุ 

รายละเอียดเพิม่เตมิ :  

โดยจะเรียกเก็บ ณ วนัทํารายการ  

15.3.5.  คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ : ม ี ตามที่นายทะเบยีนเรียกเก็บ  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

15.3.6.  คา่ปรับกรณีขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ี  
รายละเอียดเพิม่เตมิ : 

15.3.7.  คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ : ม ี 

ตามทีจ่่ายจริง 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

- คา่ธรรมเนียมการทํารายการซือ้ขายหนว่ยลงทนุตามอตัราที่ธนาคารพาณิชย์กําหนด 

- คา่ธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซือ้หนว่ยลงทนุหรือการโอนเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุตามอตัราที่ธนาคารพาณิชย์กําหนด 

- ค่าธรรมเนียมจากการโอนหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวนั เพื่อซือ้หน่วยลงทุนตาม
อตัราที่ธนาคารพาณิชย์กําหนด 

บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ  จากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ขอให้บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้
ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทกุราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการโอนหน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากบันายทะเบียน  ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อมลูในทะเบียนตามอตัราที่นายทะเบียนกําหนด 
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15.4.  วิธีการคํานวณและตดัจ่ายคา่ธรรมเนียม :  

1. บริษัทจดัการจะคํานวณคา่ธรรมเนียมทกุวนัที่มีการกําหนดมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ โดยใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุใน
แตล่ะวนัที่คํานวณนัน้ เป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียมโดยค่าธรรมเนียมดังกลา่วจะบวกด้วยภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) ทัง้นีก้ารตดัจ่ายและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักลา่วอาจปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสมโดยถือประโยชน์ของกองทนุเป็นสาํคญั   
2.  บริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากกองทนุตามจํานวนจริงและตามระยะเวลาที่เหมาะสมโดยถือประโยชน์ของกองทนุเป็นสาํคญั 

ทัง้นี ้การตดัคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่กําหนด โดยสภาวิชาชีพบญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่ง
ประเทศไทย และหากมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จดัการจะเปลีย่นแปลงการรับรู้ภาษีตา่ง ๆ ดงักลา่ว  
 
15.5.  การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  

15.5.1  กรณีที่บริษัทจัดการได้ดําเนินการลดค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะ
เปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัที่มีการลดค่าธรรมเนียมและ/
หรือค่าใช้จ่ายดงักลา่ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ซึ่งบริษัทจดัการจะประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการให้        
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบตอ่ไป 

15.5.2  กรณีที่บริษัทจดัการได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่ได้ระบไุว้ในโครงการ บริษัท
จดัการจะเปิดเผยข้อมลูการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว โดยบริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการ
ก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่ายดงักลา่วเพิ่มขึน้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ซึ่งบริษัทจดัการ
จะประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบตอ่ไป 

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ตามที่ระบุไว้ในโครงการ 
บริษัทจัดการกองทุนต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลกูค้าเป็นสําคญั โดยบริษัท
จดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นตามความเหมาะสม ตาม
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ไม่เกินกว่าอตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่
ระบไุว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนการ
เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ 

(2) ในกรณีที่การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้เกินกวา่อตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุ
ไว้อยา่งชดัเจนในโครงการแล้ววา่บริษัทจดัการสามารถกระทําการดงักลา่วได้ ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปีนบัตัง้แต่วนัที่
บริษัทจดัการประสงค์จะขึน้คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้สูงดังกล่าว ให้บริษัท
จดัการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนัก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ที่เพิ่มขึน้ดงักลา่ว 

(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้เกินกว่าอตัราร้อยละ 5 ของอตัราขัน้สงูดงักลา่ว บริษัทจดัการต้อง
ได้รับมติพิเศษ 
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ในการเปิดเผยข้อมลูตามวรรคหนึง่ มิให้นํามาใช้กบักรณีที่บริษัทจดัการได้รับมติพิเศษ 

ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.5.1 และข้อ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานกังานทราบ
ภายใน 15 วนันบัแตว่นัเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย 

15.5.3  กรณีที่สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ คณะกรรมการ ก.ล.ต.  สํานกังาน  หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง มีการเปลี่ยนแปลง
หลกัเกณฑ์ในการคิดคา่ธรรมเนียม  หรือคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมตามที่ระบใุนข้อ 15.1  ข้อ 15.2  และข้อ 15.3  เป็นอย่างอื่นใน
อนาคต บริษัทจดัการจะเปลีย่นแปลงวิธีการคิดคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่ายตามหลกัเกณฑ์ที่บงัคบัใช้ใหม่ 
 
15.6.  หมายเหต ุ: 
 

16.  วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

16.1.  วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทนุ:  ในประเทศ  
 
16.2.  เง่ือนไขพิเศษ :  

1.  บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที่สํานกังานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

ในกรณีที่ทรัพย์สนิของกองทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ การคํานวณมลูค่ายตุิธรรมของทรัพย์สินดงักลา่ว 
บริษัทจดัการจะใช้หลกัการคํานวณมลูค่ายตุิธรรมของหลกัทรัพย์ หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยเทียบเคียง
กบัประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทนุซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. โดยใช้ข้อมลูที่มีการเผยแพร่ข้อมลูสู่
สาธารณชนและสามารถใช้อ้างอิงได้ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

2.  บริษัทจดัการจะคํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสาํนกังาน ก.ล.ต. ให้แก้ไข
เปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่น 

(2.1)  คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุทกุสิน้วนัทําการ ภายใน 2 วนัทําการถดัไป  

เว้นแตก่รณีที่กองทนุปลายทางไมไ่ด้ประกาศ และหรือนําสง่ข้อมลูมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุให้กบับริษัทจดัการ และ/
หรือกองทนุปลายทางมีวนัหยดุทําการตรงกบัวนัทําการของบริษัทจดัการ และ/หรือมีวนัหยดุทําการตอ่เนื่องกนัจนเป็นเหตุ
ให้บริษัทจดัการไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่หนว่ยลงทนุทกุสิน้วนัทําการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ภายใน 
2 วนัทําการได้ บริษัทจดัการจะคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่หนว่ยลงทนุโดยไมช่กัช้า ทัง้นี ้ภายในวนัทําการถดั
จากวนัท่ีบริษัทจดัการได้รับมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุปลายทาง 

(2.2)  คํานวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุทกุสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ภายใน 2 วนัทํา
การถดัไป ทัง้นี ้ให้ใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุของสิน้วนัทําการซือ้ขายหนว่ยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดงักลา่ว 

เว้นแตก่รณีที่กองทนุปลายทางไมไ่ด้ประกาศ และหรือนําสง่ข้อมลูมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุให้กบับริษัทจดัการ และ/
หรือกองทนุปลายทางมีวนัหยดุทําการตรงกบัวนัทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวนัหยดุทําการตอ่เนื่องกนัจนเป็นเหตุ
ให้บริษัทจดัการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วย
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ลงทนุ ภายใน 2 วนัทําการได้ บริษัทจดัการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยไม่ชกัช้า 
ทัง้นี ้ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้รับมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุปลายทาง 

(2.3)  ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายใน 3 
วนัทําการถดัไป  

เว้นแตก่รณีที่กองทนุปลายทางไมไ่ด้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมลูมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุให้กบับริษัทจดัการ และ/
หรือกองทนุปลายทางมีวนัหยดุทําการตรงกบัวนัทําการของบริษัทจดัการ และ/หรือมีวนัหยดุทําการตอ่เนื่องกนัจนเป็นเหตุ
ให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ภายใน 3 วนัทําการได้ บริษัทจัดการจะ
ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุโดยไมช่กัช้า ทัง้นี ้ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการคํานวณราคา
ขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

(2.4)  ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ ภายใน 3 
วนัทําการถดัไป  

เว้นแตก่รณีที่กองทนุปลายทางไมไ่ด้ประกาศ และหรือนําสง่ข้อมลูมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุให้กบับริษัทจดัการ และ/
หรือกองทนุปลายทางมีวนัหยดุทําการตรงกบัวนัทําการของบริษัทจดัการ และ/หรือมีวนัหยดุทําการตอ่เนื่องกนัจนเป็นเหตุ
ให้บริษัทจดัการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ภายใน 3 วนัทําการได้ บริษัท
จดัการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยไม่ชักช้า ทัง้นี ้ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่
บริษัทจดัการคํานวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

ประกาศมลูคา่และราคาตามข้อ (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ใช้ตวัเลขทศนิยมตามที่กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

(2)  ดําเนินการประกาศทางเว็บไซต์ หรือดําเนินการด้วยวิธีใด ๆ ผ่านช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนงัสือพิมพ์ 
เป็นต้น เพื่อให้ผู้ลงทนุทราบข้อมลูดงักลา่วภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้  

(3)  จดัให้มีข้อมลูดงักลา่วไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการกองทนุรวม และสถานที่ทกุแห่งที่ผู้ สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุใช้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว้นแต่ในกรณีของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั บริษัทจดัการ
กองทนุรวมจะจดัให้มีข้อมลูดงักลา่วด้วยหรือไมก็่ได้ 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดเมื่อสิน้วนัทําการที่
คํานวณนัน้ 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ประกาศข้างต้น ต้องได้รับ
การรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ในกรณีที่มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ จํานวนหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดไมถ่กูต้อง บริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

บริษัทจดัการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมในกรณีที่ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศที่กองทนุรวมได้ไปลงทนุในหลกัทรัพยที่ซือ้ขายใน
ตลาดดงักลา่วเกินกว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติหรือเหตอุื่นใด
ตามที่ได้รับการผอ่นผนัจากสาํนกังาน ก.ล.ต.  
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เมื่อเกิดเหตกุารณ์ข้างต้น บริษัทจดัการจะประกาศการหยดุคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายและ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ ที่ทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และบริษัทจดัการจะรายงาน
การหยดุคํานวณมูลค่าดงักล่าว พร้อมทัง้แสดงเหตผุลและรายงานแผนการณ์ดําเนินงานของกองทนุรวมให้สํานกังาน ก.ล.ต. 
ทราบโดยพลนั 

3.  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือ
จํานวนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(3.1)  คํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล 

(3.2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
สาํหรับมลูคา่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหนว่ยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมตําแหนง่ที่ 4 ขึน้ สว่นมลูค่าหน่วย
ลงทนุเพื่อใช้ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะตดัทศนิยมตําแหนง่ที่ 5 ทิง้ 

(3.3)  ประกาศมลูคา่หนว่ยลงทนุตามที่คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหนง่ โดยตดัทศนิยมตําแหน่ง
ที่ 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทุนตามที่คํานวณได้ใน (3.2) 

(3.4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่
จะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหนง่โดยตดัทศนิยมตําแหนง่ที่ 5 ทิง้   

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็น 
ทรัพย์สนิของกองทนุเปิด 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะขอผ่อนผนัการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนีต้่อสํานกังาน 
ก.ล.ต. ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีไมส่ามารถคํานวณและประกาศได้ 

4.  ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมได้รับยกเว้นไมต้่องปฏิบตัิตามข้อ 2. เมื่อมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้

(4.1)  เมื่อบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซื อ้หรือคําสัง่ชายคืนหน่วยลงทนุ 
โดยให้ได้รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 

(4.2)  เมื่อมีเหตทุี่บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องเลกิกองทนุรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัท่ีปรากฎเหตดุงักลา่ว 

(4.3) เมื่อเป็นวนัหยดุทําการซือ้ขายของกองทนุ และ/หรือกองทนุหลกั และ/หรือตวัแทนขายของกองทนุ 

เมื่อปรากฎเหตตุามข้อ (4.1) และ/หรือ (4.2) บริษัทจดัการจะประกาศการหยดุคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วย
ลงทนุ และราคาขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ณ ที่ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
และบริษัทจดัการจะรายงานการหยดุคํานวณมลูคา่ดงักลา่ว พร้อมทัง้แสดงเหตผุลและรายงานแผนการณ์ดําเนินงานของ
กองทนุรวมให้สาํนกังาน ก.ล.ต. ทรายโดยพลนั 

ประกาศราคาขายหนว่ยลงทนุ และ/หรือราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของวนัทําการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุภายใน 3 วนัทําการ 
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16.3.  แหลง่ข้อมลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ :  
บริษัทจดัการจะประกาศทางเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ลงทนุทราบข้อมลูดงักล่าวภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ บริษัทอาจพิจารณาประกาศทาง
ช่องทางอื่นท่ีเหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางหนงัสอืพิมพ์ เป็นต้น 
 
16.4.  หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที่มลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง :  

16.4.1  ในกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง ให้บริษัทจดัการกองทนุ
รวมดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทจดัการจะจดัทําและสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัที่
พบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกต้อง และจดัให้มีสําเนารายงานดงักลา่วไว้ ณ ที่ทําการของบริษัทจดัการเพื่อให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)  ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 

(ข)  ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(ค)  สาเหตทุี่ทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง 

(ง)  มาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง ทัง้นี ้เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุา
จากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง  

(2) ในกรณีที่เหตขุองความผิดพลาด ซึ่งทําให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการคํานวณ
ราคาหน่วยลงทนุครัง้ต่อไป เช่น การกําหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้
ถกูต้องนบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย 

16.4.2  ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็น
อตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที่ถูกต้อง บริษัทจดัการจะคํานวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงันบัแต่วนัที่
พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้องจนถึงวนัที่ราคาหน่วยลงทนุถกูต้อง และดําเนินการดงัต่อไปนีเ้ฉพาะวนัที่ราคาหน่วย
ลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราสว่นตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(1)  จดัทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่พบว่า
ราคาหนว่ยลงทนุนัน้ไม่ถกูต้อง และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่คํานวณราคา
หนว่ยลงทนุเสร็จสิน้ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัทําการถดัจากวนัที่บริษัทจดัการ
สง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี  ้ 

(ก)  ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 

(ข)  ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(ค)  สาเหตทุี่ทําให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง 
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(ง)  การดําเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 

(2)  แก้ไขราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องภายในวนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุสามารถรับทราบช่ือกองทนุรวมที่มีการแก้ไขราคาหน่วยลงทนุและวนั 
เดือน ปี ที่มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานดงักลา่ว  

(4)  ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จ และแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซือ้หรือขายคืนหน่วย
ลงทนุในช่วงระยะเวลาที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทําการนบั
แตว่นัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าว พร้อมทัง้สําเนา
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัทําตาม (1) ให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 
วนัทําการนบัแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา
นัน้ เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้ บริษัทจดัการจะไม่สง่
รายงานมาตรการป้องกนัให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะสง่สําเนาเอกสารที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองว่าการที่
ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้แทน  

16.4.3  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  กรณีราคาหนว่ยลงทนุที่ไมถ่กูต้องตํ่ากวา่ราคาหนว่ยลงทนุที่ถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้ 

(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซือ้หน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทนุท่ีถูกต้อง หากปรากฏว่าผู้ซือ้หน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทนุเหลอือยู ่หรือมีหนว่ยลงทนุเหลอือยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทนุที่จะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการ
เองเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเอง
เป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่แล้วแตก่รณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแตก่ารที่ราคาหน่วยลงทนุไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว 

(ข)  กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวน
ซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็น
จํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่มี
หนว่ยลงทนุเหลอือยู ่บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่
ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ  

(2) กรณีราคาหนว่ยลงทนุที่ไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหนว่ยลงทนุที่ถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้ 
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(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึ่งมีมูลค่า
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุที่ถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเท่ากบั
สว่นตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ 

(ข)  กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึ่งมี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุที่ถกูต้อง 

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่
จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจํานวน
หนว่ยลงทนุท่ีเหลอือยูน่ัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่แล้วแตก่รณี เพื่อ
ชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแตก่ารที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได้ 
เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่
ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

ในกรณีที่บริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมูลค่าไม่ ถึงหนึ่ง
ร้อยบาท บริษัทจดัการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ แต่ถ้าบุคคล
ดงักลา่วไม่มีสถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัที่
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การจ่ายเงินของกองทนุเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผู้ซือ้หนว่ยลงทนุตาม 2 (ก) บริษัท
จดัการอาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้ 

16.4.4  บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 (3) ในหนงัสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้
หนว่ยลงทนุและขายคืนหนว่ยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่
ไมอ่าจควบคมุได้  
 

17.  ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :  

17.1.  ช่ือบริษัทจดัการ :  

ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ บางกอกแคปปิตอล จํากดั  
 
17.2.  ช่ือผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

ช่ือ : ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  
 
17.3.  ช่ือผู้ประกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) : ไมม่ี 

 
17.4.  ช่ือของผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource) :  

ช่ือ :  
สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

 



กองทนุเปิดบแีคป โกลบอล เวลท์ 90              77 

17.5.  ที่ปรึกษา :  

17.5.1.  ช่ือที่ปรึกษาการลงทนุ :  

ช่ือ :  

17.5.2.  ช่ือที่ปรึกษากองทนุ :  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการแตง่ตัง้ที่ปรึกษากองทนุเพิ่มเติม หรือยกเลิกการแต่งตัง้ที่ปรึกษากองทนุในภายหลงั โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งการแตง่ตัง้หรือยกเลกิให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครัง้  
 
17.6.  ผู้สอบบญัชี :  

ช่ือ : นางสาวซูซาน  เอี่ยมวณิชชา  

ช่ือ : นายสชุาติ  พานิชย์เจริญ 

ช่ือ : นางสาวช่ืนตา  ชมเมิน  

ช่ือ : นางสาววนัดี  เอีย่มวณิชชา  

ช่ือ : นายเกียรติศกัดิ์  วานชิย์หานนท์ 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :  

บริษัท เอส พี ออดิท จํากดั อาคาร เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A)  
เลขที่ 503/21 ถนนศรีอยธุยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท์ : 02-642-6172-4  โทรสาร : 02-642-6253 
E-mail : spaudit@spaudit.co.th 

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 
17.7.  การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  
 
17.8 Prime Broker :  
 

18.  รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี : วนัท่ี     เดือน  
 
18.2. วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : วนัท่ี  
 
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

วนัที่สิน้สดุรอบบญัชี : ประมาณ 1 ปี นบัตัง้แต่วันถัดจากวันที่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 

mailto:spaudit@spaudit.co.th
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วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : ประมาณ 1 ปี นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 

 
19.  การขอมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  

19.1 บริษัทจดัการอาจขอให้สํานกังานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุก็ได้ ทัง้นี ้สํานกังานอาจกําหนด
เง่ือนไขให้บริษัทจดัการปฏิบตัิเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้ 

(1) การเปลีย่นแปลงข้อกําหนดเก่ียวกบัการขายและการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

(2) การเพิ่มชนิดหนว่ยลงทนุท่ีไมท่ําให้สทิธิที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีอยูเ่ดิมด้อยลง 

(3) การเปลีย่นแปลงประเภททรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมลงทนุหรืออตัราสว่นการลงทุนท่ีสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุ 

(4) การคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรือราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ แล้วแตก่รณี 

(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4) 

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่ทําให้ผลตอบแทน
และความเสีย่งของกองทนุเปลีย่นแปลงไปอยา่งมีนยัสาํคญั หรือเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 

19.2 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานกังาน นอกเหนือจากข้อ 19.5 ให้บริษัทจดัการยื่นคําขอเป็น
หนงัสอืพร้อมทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบคําขอที่ถกูต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน และชําระค่าธรรมเนียมต่อ
สํานกังาน เมื่อสํานกังานได้รับคําขอพร้อมทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบคําขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือประชาชนแล้ว 
ทัง้นีอ้ตัราคา่ธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการ
กําหนดคา่ธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมลู การจดทะเบียน และการยื่นคําขอตา่งๆ 

เมื่อสาํนกังานได้รับคําขอและเอกสารหลกัฐานที่ถกูต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแล้ว สํานกังานจะดําเนินการพิจารณาให้
แล้วเสร็จภายใน 30 วนั   

19.3 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วธีิการขอมตผิู้ ถือหนว่ยลงทนุ หากปรากฎวา่มติเสยีงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวน
ไมเ่กินร้อยละ 55 หรือไมเ่กินร้อยละ 80 หรือในกรณีที่เป็นกองทนุรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ หากปรากฎว่ามติเสียง
ข้างมากหรือมติพิเศษเมื่อคํานวณเฉพาะหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิด มีจํานวนไมเ่กินร้อยละ 55 หรือไมเ่กินร้อยละ 80 ให้บริษัท
จดัการสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 

19.4 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจดัการให้กระทําโดยการขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทุน ซึ่งจะดําเนินการโดย
การจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือการสง่หนงัสอืขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุก็ได้ 

บริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการให้สํานกังานทราบ รวมทัง้แจ้งไปยงั          
ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลกัษณะที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนทั่วไปสามารถเข้าตรวจดูได้ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท
จดัการ ทัง้นี ้ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีมีมติให้แก้ไข 

19.5 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือว่าสํานกังานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเร่ือง
ดงักลา่ว 

(1) การแก้ไขเพิ่มเติมซึง่มีผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวงได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึน้ในกรณีดงันี ้
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(ก) การลดมลูคา่ขัน้ตํ่าในการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

(ค) การเพิ่มจํานวนผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

(ง) การเพิ่มความถ่ีของการสง่คําสัง่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุในแตล่ะช่วงเวลา ซึง่ไมก่ระทบตอ่สถานะการลงทนุของกองทนุรวม
อยา่งมีนยัสาํคญั 

(จ) การลดเวลาสง่คําสัง่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุลว่งหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

(2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสัง่ที่ออกโดยอาศยัอํานาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว 

(3) การแก้ไขเพิ่มเติมช่ือและรายละเอียดของบคุคลให้ถกูต้อง 

(4) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ เมื่อได้รับอนญุาตจากสาํนกังานแล้ว 

(5) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดคา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทนุรวมเปิดให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ 

(6) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่ทําให้ผลตอบแทนความเสี่ยงของกองทุน
เปลีย่นแปลงไปอยา่งมีนยัสาํคญั หรือเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 

19.6 การใช้สทิธิออกเสยีงกรณีกองทนุลงทนุในกองทนุรวมภายใต้การจดัการเดยีวกนั : ห้ามมิให้กองทนุต้นทางลงมติให้
กองทนุปลายทาง อยา่งไรก็ดี ในกรณีที่กองทนุปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื่อขอมติได้ เนื่องจากติดข้อจํากดัห้ามมิ
ให้กองทนุต้นทางลงมติให้กองทนุปลายทาง บริษัทจดัการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสาํนกังานได้ หากได้รับมติเกิน
กึ่งหนึง่ของผู้ ถือหนว่ยของกองทนุปลายทางในสว่นที่เหลือ ยกเว้นกรณีกองทุนปลายทางเป็นกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
และกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ให้กองทนุต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทางได้สงูสดุไม่เกิน หนึ่งในสาม ของจํา นวน
หนว่ยลงทนุของกองทนุปลายทาง 

หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมตขิองผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักลา่ว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทัง้นี ้การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3  แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  

 
20.  ข้อก าหนดอื่น ๆ :  

 
20.1  ข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุ 

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวม เว้นแตบ่คุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ ว่า
ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ  

ทัง้นี ้เง่ือนไขเก่ียวกับสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนกรณีถือหน่วยลงทุนเกินกว่าข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการตลาดทนุกําหนด 
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20.2  การทําธุรกรรมเพื่อกองทนุกบับคุคลที่เก่ียวข้อง (Affiliated Transactions) 
บริษัทจดัการอาจทําธุรกรรมเพื่อกองทนุกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องได้ โดยจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรือ ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มีอยูใ่นปัจจบุนัและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต  
 
20.3  การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการท่ีกองทนุใช้บริการบคุคลอื่น (Soft commission) 

บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทนุจากบคุคลที่เป็นผู้ให้บริการ อนัเนื่องมาจากการใช้บริการของบคุคล
ดงักลา่วในการจดัการกองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจ และต้องเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของ
ความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 

(2)  ต้องไมม่ีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นวา่บริษัทจดัการใช้บริการของบคุคลนัน้บอ่ยครัง้เกินความจําเป็น เพื่อให้กองทนุได้รับ
ผลประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (churning)  

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทนุที่อยู่ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการต้อง
กระทําด้วยความเป็นธรรมและคํานงึถึงลกัษณะและประเภทของหลกัทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย  

บริษัทจดัการไมส่ามารถรับ soft commission เพื่อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามที่โดยกฎ หรือโดยวิชาชีพ
เป็นเร่ืองที่ไมพ่งึกระทํา เว้นแตเ่ป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ ให้บริการจดัให้แก่บริษัทจดัการ หรือพนกังานของบริษัทจดัการ
ตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยม ตามแนวปฏิบตัิที่บริษัทจดัการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจจะขอดู
แนวทางนีไ้ด้ที่ www.bcap.co.th  
 
20.4  การกู้ยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน   

บริษัทจัดการอาจกู้ ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด ดงัตอ่ไปนี ้ 

1.   กู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนได้เฉพาะเพื่อบริหารสภาพคลอ่งของกองทนุ 

2.   เงินท่ีได้จากการกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนต้องนํามาชําระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นค่าขาย
คืนหนว่ยลงทนุ 

3.  จํานวนเงินกู้ยืมเมื่อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน ต้องไมเ่กินร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
เว้นแต่ในกรณีจําเป็นและสมควรเพื่อคุ้มครองประโยชน์ผู้ ถือหน่วยลงทนุอนัเนื่องจากปัญหาความผนัผวน ( fluctuation) 
ของตลาดเงินและตลาดทนุในวงกว้างสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผนัอตัราดงักลา่วได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

4.  คู่สัญญาในการกู้ ยืมเงินเมื่อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือ้คืนต้องเป็นผู้ ลงทุนสถาบันและไม่เป็นผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุนัน้ ทัง้นี ้ในกรณีที่คูส่ญัญาเป็นกองทนุสว่นบคุคลหรือกองทนุรวมกองทนุสว่นบคุคลหรือกองทนุ
รวมนัน้จะต้องไมอ่ยูภ่ายใต้การจดัการของบริษัทจดัการนัน้เอง 

5.  จัดทํารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนและส่งให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุ ภายใน 3 วนัทําการ นบัแตว่นัทําสญัญากู้ยืมหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน  

การกู้ยืมดงักล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเช่ือไว้ลว่งหน้า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละ
ครัง้ ต้องมีระยะเวลาตามสญัญากู้ยืมเงินแตล่ะสญัญาไมเ่กิน 90 วนั 

http://www.bcap.co.th/
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นอกจากนี ้การทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น  ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที่
กําหนดโดยศูนย์ซือ้ขายตราสารหนีไ้ทย หรือบริษัทหลกัทรัพย์เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์ จํากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สญัญา
มาตรฐานตามที่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องมีอายสุญัญาไมเ่กิน 90 วนั 

ทัง้นี ้ให้บริษัทจดัการจดัทําและจดัสง่รายงานการกู้ยืมเงิน หรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนตามหลกัเกณฑ์ 
และวิธีการท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  
 
20.5   การควบรวมกองทนุ :  

ในการควบรวมกองทนุ บริษัทจดัการสามารถกระทําได้ ตอ่เมื่อได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ประกาศ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด   
 
20.6   บริษัทจดัการอาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควรในกรณีที่
สว่นราชการตา่ง ๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่ม/ลดประกาศกําหนด เห็นชอบ สัง่การ ผ่อน
ผนัในเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกบัวงเงินรับอนญุาต และ/หรือ วงเงินรับอนญุาตคงเหลือ และ/หรือ หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการ
จดัตัง้ จดัการ และ/หรือ วิธีการบริหารจดัการกองทนุ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบตัิ เง่ือนไข 
หรือรายละเอียดตา่ง ๆ ฯลฯ ทัง้นี ้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว อาทิเช่น เร่ืองที่เก่ียวกบัการ
เพิ่ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนญุาต การแต่งตัง้ผู้จัดการกองทุนรวม การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ ราคาขาย 
ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ การเพิ่มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุ และการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ การกําหนดเหตุ
เพิ่มเติมกรณีไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ และการหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทัง้นี ้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดงักลา่ว จะต้องเป็นไปตามที่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด ผอ่นผนั สัง่การ ให้สามารถกระทําได้  
 
20.7   การทําความรู้จกัตวัตนของลกูค้า (Know Your Client : KYC) และการพิสจูน์ทราบลกูค้า (Client Due Diligence : CDD) 
บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนท่ีบริษัทจัดการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลกัฐาน 
เพิ่มเติมจากผู้สนใจสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุ หรือบคุคลที่เก่ียวข้องกบัผู้ลงทนุตามคําจํากดัความของ
กฎหมาย หรือตามที่หน่วยงานท่ีมีอํานาจกําหนด ทัง้ก่อนหรือภายหลงัการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทัง้นีเ้พื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เก่ียวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง
ปฏิบตัิ หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานผู้มีอํานาจ ทัง้นี ้บริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
มีหน้าที่ต้องทําความรู้จกัตวัตนของลกูค้า (Know Your Client : KYC) และการพิสจูน์ทราบลกูค้า (Client Due Diligence : 
CDD) โดยผู้ลงทุน หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเก่ียวกบัการรู้จกัตวัตนของลกูค้า 
(KYC) และการพิสจูน์ทราบลกูค้า (CDD) ให้บริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนทราบ โดยตามแนวทาง
ปฏิบตัิของกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการฟอกเงินดงักล่าว บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการ หรือรับซือ้คืน จําเป็นต้อง
ดําเนินการตามกฎหมายครอบคลมุทัง้การเปิดบญัชี เพื่อใช้บริการใหม่ การทําธุรกรรมของลกูค้าเดิม และการทบทวนข้อมลู
ลกูค้าให้เป็นปัจจบุนัเป็นระยะ ๆ รวมทัง้การดําเนินการอื่น ๆ ตามที่หนว่ยงานผู้มีอํานาจกําหนดแนวทาง  
 
20.8  ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า 
FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกําหนดให้สถาบนัการเงินที่ไม่ใช่สญัชาติ
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อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของบคุคลที่อยู่ใน
บงัคบัต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สญัชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมี ถ่ินที่อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึง่มีถ่ินที่อยูท่างภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฏด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลงัดําเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกําหนด และหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ายคลงึกบั FATCA (ซึ่ง
ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง”)  

กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถกูกําหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกันและบุคคลที่มี
ลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA กําหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลกูค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของลูกค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกําหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัทําเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่สําคญัใน
สองกรณี คือ  

(1)  ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30% ของเงินที่กองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงิน
ลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุกับ
สถาบนัการเงินอื่น ๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้
สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและ
สถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ) มีหน้าที่ดําเนินการหกัเงิน 
ณ ที่จ่ายดงักลา่วก่อนชําระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ที่เข้าร่วมผกูพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการทํา
ธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ่งอาจทําให้กองทนุรวมไม่สามารถ
ดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอ าจทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่
สามารถทํารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

เพื่อมิให้บริษัทจดัการ และกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพนัภายใต้
ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึง่รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบั
การปฎิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขาย และรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) 
จึงขอสงวนสทิธิในการดําเนินการดงันี ้ 

(2.1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่เข้าขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการนําสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ที่อยู่ เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มี
อยู่ในบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้กับบริษัทจดัการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง  
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(2.2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุนําสง่ข้อมลู เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความเก่ียวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกัน หรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กําหนดไว้ใน
แบบฟอร์มของหนว่ยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเมื่อข้อมลูที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง 
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลกัฐานเพื่อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลกูค้า
สถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดงักลา่ว  

(2.3)  ดําเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง  

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทุนหรือผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการดําเนินการที่สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 
ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุปฏิเสธการดําเนินการหรือไมแ่สดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการกําหนด บริษัท
จดัการขอสงวนสทิธิในการดําเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจําเป็นและความเหมาะสม 
โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวรับทราบการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือ  ได้ดําเนินการตาม
ข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชี  

1.   ไมรั่บคําสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว  

2.   ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 

3.  ดําเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชําระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหน่วย
ลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย  

4.   ดําเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์
เพิ่มขึน้ หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น  

การดําเนินการดงักล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจดัการและกองทนุมีการดําเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้องอนัจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหกั ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติ
บริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคล
ตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องกําหนด) เทา่นัน้  

ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจดัการ (รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ข้อมลู
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุไปยงัหนว่ยงาน หรือดําเนินการอื่นใดที่ราชการกําหนด โดยไมจํ่าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
20.9 ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่
ของบริษัทจดัการเป็นภมูิลาํเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์  
  

21.  การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได้ตามที่ประกาศก าหนด :  

ในกรณีทีบ่ริษัทจดัการไมส่ามารถดํารงเงินกองทนุได้ตามที่ประกาศกําหนด บริษัทจดัการจะดําเนินการตามกรณีตา่ง ๆ ดงันี ้

(1.1) กรณีไมส่ามารถดํารงเงินกองทนุเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบตัิงานได้ 

1.  ไมใ่ห้บริการแก่ลกูค้ารายใหม่ 
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2.  ไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่ยงัมิได้มีการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก 

(1.2) กรณีไมส่ามารถดํารงเงินกองทนุเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจหรือเงินกองทนุขัน้ต้น หรือไม่สามารถกลบัมาดํารง
เงินกองทนุส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบตัิงานงานได้ตามระยะเวลาที่กําหนดในแผนหรือแนวทาง หรือ
ระยะเวลาทีไ่ด้รับการผอ่นผนั 

1.  ระงบัการประกอบธุรกิจจนกว่าจะจะกลบัมาดํารงเงินกองทนุได้และได้รับอนญุาตจากสํานกังาน ก.ล.ต.  ให้สามารถ
กลบัมาประกอบธุรกิจได้ตามปกติ ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้ตามปกติ 

2.  ไมใ่ห้บริการแก่ลกูค้ารายใหม่รวมทัง้ไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุเพิ่มเติมผา่นทกุช่องทางการซือ้ขาย 

3.  เปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารง
เงินกองทนุได้ ทัง้นี ้หากมีเหตจํุาเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้สาํนกังานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดย
การคดัเลือกบริษัทจดัการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญัและต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมก่อน และในกรณีทีม่ีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปลี่ยนบริษัทจดัการ บริษัท
จดัการรายเดิมจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว โดยบริษัทจดัการรายเดิมจะทําหน้าทีบ่ริหารจดัการกองทนุรวมตอ่ไป
เพื่อรักษาสทิธิและประโยชน์เพื่อไมใ่ห้กองทนุเสียหาย ทัง้นี ้ในช่วงที่มีการดําเนินการเพื่อเปลี่ยนให้บริษัทจดัการรายใหม่
เข้าบริหารแทน บริษัทจดัการรายเดิมอาจจะไมข่ายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้สงูสดุไมเ่กิน 3 วนัทําการ 

อนึ่ง ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนในวนัที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการ
กองทนุรวมสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้โดยไมเ่สยีคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุในชว่งระยะเวลา 30 วนันบัแต่
วนัทีบ่ริษัทจดัการกองทนุรวมรายอื่นเข้าบริหารจดัการกองทนุรวม  

หากบริษัทจดัการไมส่ามารถดําเนินการภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด บริษัทจดัการจะดําเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 
 
22.  ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จดัการกองทนุรวม และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ที่ออกโดยอาศยั
อํานาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อกําหนดในโครงการขดัหรือแย้งกับหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ 
หรือคําสัง่ดงักลา่ว หากบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง่นัน้ ให้ถือว่า
บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 

บริษัทจัดการกองทนุรวมจะแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การลงนามใน
ข้อผกูพนัของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบ ให้ถือวา่ผกูพนัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 

การที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วยอมรับที่จะผูกพนัตามข้อกําหนดในโครงการจัดการ
กองทนุรวมและข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ
กองทนุรวม ถือเป็นสว่นหนึง่ของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 
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1. บริษัทจดัการ :  
 
ที่อยู ่(ภาษาไทย) : 
ช่ือ  :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ บางกอกแคปปิตอล จ ากดั  
ที่อยู ่ :  191 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24 ห้องเลขที่ A-B  
ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท์  :  0-2618-1599   โทรสาร : 0-2618-1597 
เว็บไซต์  :  www.bcap.co.th  
 
ที่อยู ่(ภาษาองักฤษ) :  

Bangkok Capital Asset Management Co., Ltd.  
191 Silom Complex Off.Bldg., 24/F Room A-B, Silom Road,  
Silom Sub-district, Bangrak District, Bangkok 10500  
Website : www.bcap.co.th 

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

(1) การบริหารกองทุน 

1. ยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุรวมต่อส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุต่อประชาชนครัง้แรก และด าเนินการ
เพิ่มจ านวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ ตามวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

2. น าเงินของกองทนุไปลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่ง ๆ และซือ้ขาย จ าหนา่ย สัง่โอน เปลีย่นแปลงเพิ่มเติมหลกัทรัพย์ที่ลงทนุ
ไว้นัน้ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควรโดยจะจดัการกองทนุรวมให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนมุตัิ ตลอดจนข้อผกูพนั
ระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์อยา่งเคร่งครัด ทัง้นี ้โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นหลกั 

3. แยกทรัพย์สนิของกองทนุรวมไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจดัการ รวมทัง้จดัให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ได้จาก
การน าทรัพย์สนิของกองทนุไปลงทนุ และน าทรัพย์สนิและผลประโยชน์ดงักลา่วของกองทนุฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 

4. เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที่จ าเป็น ทัง้นี ้เพื่อ
รักษาประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี)   

5. ด าเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและด าเนินคดี หรือด าเนินการอื่นใดแทนกองทนุกบัผู้ออกหลกัทรัพย์ที่กองทนุลงทนุหรือ
มีไว้เพื่อให้ได้รับการช าระหนี ้หรือได้มาซึ่งสิทธิในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่กองทุนพึงจะได้รับการลงทุน หรือมีไว้ซึ่ง
หลกัทรัพย์ดงักลา่ว 

6. รับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุและขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขาย
คืนหนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ยกเว้นกรณีการสงวนสทิธิในการจดัสรรหนว่ยลงทนุการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือการปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามเง่ือนไขที่ระบใุนรายละเอียดสว่นข้อมลูโครงการข้อ 6. “การ
เสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืน

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

http://www.bcap.co.th/
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หน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในรายละเอียดสว่นข้อมูล
โครงการข้อ 11. “การไมข่ายไมรั่บซือ้คืนไมส่บัเปลีย่นหนว่ยลงทุนตามสัง่”  

7. เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการตามหวัข้อ "วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม
หรือแก้ไขวิธีจดัการ"  

8. ชีแ้จงข้อมลูให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือผู้ที่สนใจจะลงทนุทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตกุารณ์ที่
มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการ
เปลีย่นแปลงในราคาของหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 

9. ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่หนว่ยลงทนุตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

10. จดัท างบการเงินของกองทนุให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีส าหรับกิจการท่ีมีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทนุ และตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

11. เลือ่นก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุ
ตามเง่ือนไขที่ระบใุนข้อ 10. “การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” 

12. ในกรณีที่บริษัทจดัการมีพนัธสญัญา หรือข้อตกลงกบัรัฐตา่งประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความ
จ าเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น 
ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริการเป็นต้น ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ได้รับทราบ และตกลงยินยอมให้สทิธิแก่บริษัทจดัการ ที่จะปฏิบตัิการและด าเนินการตา่ง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามพนัธสญัญา 
หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐตา่งประเทศนัน้ ซึง่รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูตา่ง ๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ การหกัภาษี ณ 
ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตลอดจนมีสทิธิด าเนินการอื่นใดเทา่ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิตามพนัธสญัญา หรือ
ข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ 

13. ด าเนินการฟ้องร้อง บงัคบัคดี หรือกระท าการอื่นใดอนัเก่ียวเนื่องกบักฎหมาย เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

14. แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัท ารายงานในเร่ืองดงักล่าวพร้อมทัง้แสดงเหตผุล
และหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัท
จดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักลา่วแทนก็ได้ 

15. รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้วหรือการ
หยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุรวมให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั รายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและรายงาน
ฐานะการลงทนุของกองทนุรวม ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน
วนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน รวมทัง้แจ้งการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบในทนัทีที่สามารถกระท าได้ 

16. จดัท ารายงานตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และสง่รายงานดงักลา่วแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวิธีที่ก าหนด  

17. ปฏิบตัิการอื่น ๆ เพื่อให้ถึงซึง่วตัถปุระสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
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18. ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ทัง้ในปัจจบุนัและที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมที่ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

(2) การรับและจ่ายเงนิของกองทุน  
1. สัง่จ่ายคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ตามอตัราที่ระบไุว้ในรายละเอียดสว่นข้อมลูโครงการ ข้อ 15 “คา่ธรรมเนียม
และคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมและผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ”  

2. ได้รับคา่ตอบแทนในการจดัการโครงการ ตามอตัราที่ระบไุว้ในรายละเอียดสว่นข้อมลูโครงการ ข้อ 15 “คา่ธรรมเนียม
และคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมและผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ”  

(3) การแต่งตัง้บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุน  

1.   จัดให้มีผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติ ตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. เร่ืองคุณสมบัติของผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม รวมถึงการเปลี่ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุ และแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตาม
เง่ือนไขในการเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ ทัง้นี ้โดยได้รับอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ก่อน 

2.   แตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

3.   จดัให้มีผู้สอบบญัชีทรัพย์สนิของกองทนุที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี 

4.   แตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชีกองทนุ เมื่อยตุิหรือเลกิกองทนุ ทัง้นี ้โดยได้รับความเห็นชอบของส านกังาน ก.ล.ต. ก่อน 

5.   แตง่ตัง้นายทะเบียนของกองทนุตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก าหนดในข้อผกูพนั
หรือโครงการจดัการกองทนุรวมขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่ดงักลา่ว หากบริษัทจดัการกองทนุ
ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่นัน้ ให้ถือว่าบริษัทจดัการกองทนุได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อผกูพนั
หรือโครงการจดัการกองทนุรวมแล้ว    

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :                                          

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสัง่ของส านักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้บริษัทจดัการกองทนุ
รวมรายใหมเ่ข้าท าหน้าที่ตอ่ไปได้ ซึง่รวมถึงการสง่มอบเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ ให้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่ 

2.  ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ช่ือ :  ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

ที่อยู ่:  ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรัพย์ (ธล.) ชัน้ 19 
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ  
แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพมหานคร 10140  
โทรศพัท์ : 0-2273-2997, 0-2470-3207  
โทรสาร : 0-2470-1995-7   
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หรือผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมท่ีม่ีคณุสมบตัเิป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

2.1 สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

1. สิทธิในการกระท าการใด ๆ ตลอดจนลงนามในหนงัสือหรือเอกสารต่าง ๆ เพื่อและในนามของกองทุนตามที่ได้รับ
มอบอ านาจจากบริษัทจดัการ เพื่อให้การปฏิบตัิหน้าที่ผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นไปตามสญัญาที่ท ากบับริษัทจดัการ  

2. ได้รับคา่ตอบแทนจากการท าหน้าที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ ตามอตัราที่ก าหนดไว้ในสญัญาที่ท ากบับริษัทจดัการ 

3. บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญา ทัง้นี ้โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4. บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาดงักล่าว  ทัง้นี ้โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

2.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์          

1. ดแูลให้บริษัทจัดการปฏิบตัิหน้าที่ตลอดจนภาระผกูพนัตามที่ก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวม และข้อผกูพนั
ระหวา่งบริษัทจดัการและผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมถึงปฏิบตัิตามมาตรา 125 มาตรา 126 มาตรา 129 และมาตรา 130 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศที่เก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และแจ้งให้บริษัทจดัการทราบถึงกรณีที่บริษัทจดัการไมป่ฏิบตัิตามหน้าที่
หรือภาระผกูพนั 

2. รับฝากทรัพย์สินของกองทุน โดยแยกทรัพย์สินทัง้ปวงของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ทรัพย์สินของผู้อื่นโดยเด็ดขาด และจะไม่น าทรัพย์สินของกองทนุไปก่อให้เกิดสิทธิยึดหน่วง จ านอง จ าน า ข้อผูกมดัหรือ
ภาระผกูพนัใด ๆ ทัง้สิน้ อีกทัง้จะไม่ให้ผู้ ใดยืม หรืออนญุาตให้ผู้ ใดครอบครอง เอกสารใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือหลกัฐาน
เก่ียวกบัการลงทนุใด ๆ โดยไมไ่ด้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษัทจดัการก่อน 
3. เก็บรักษาทรัพย์สนิของกองทนุไว้อย่างปลอดภยั ณ ส านกังานของผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั หรือตวัแทนเก็บรักษาทรัพย์สนิ โดยระบวุา่หลกัทรัพย์ดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์ของกองทนุ 

4. ดแูลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุรวมเป็นไปตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม และจดัท าบญัชีแสดง
การรับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

5. รับรองความถกูต้องในมูลค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทนุ ที่ค านวณโดยบริษัทจัดการ ซึ่ง
ถกูต้องตามโครงการจดัการกองทนุรวมและกฎหมาย 

6. จดัท ารายงานเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนันบัจากวนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุารณ์
ในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุ หรือในกรณีที่บริษัทจดัการ
ไมป่ฏิบตัิหน้าที่ตามมาตรา 125 หรือภาระผกูพนั  

7. ด าเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจดัการ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือเมื่อได้รับค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

8. ดแูลและตรวจสอบให้ผู้ช าระบญัชีปฏิบตัิตามกฎหมาย หากผู้ช าระบญัชีไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ผู้ดแูลผลประโยชน์จะ
รายงานให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และดแูลทรัพย์สนิของกองทนุจนกวา่กระบวนการช าระบญัชีจะแล้วเสร็จ  
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9. แสดงความเห็นในรายงานประจ าปีของกองทนุเก่ียวกบัการจดัการและการด าเนินงานของกองทนุในระหว่างปีที่ผ่าน
มาตามกฎหมาย  

10. จดัท าบญัชีของกองทนุและดแูลรักษาทรัพย์สินของกองทนุ รวมถึงจดัท าเอกสารหลกัฐานต่าง  ๆ ที่จ าเป็นเพื่อแสดง
รายการธุรกรรมทัง้หมดที่ผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าขึน้ในการปฏิบตัิตามหน้าที่และภาระผกูพนัตามสญัญา เพื่อให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายและโครงการจัดการกองทุนรวมก าหนด รวมทัง้เก็บรักษาบญัชีและเอกสารหลกัฐานต่าง  ๆ ของกองทุน
เพื่อให้บริษัทจดัการสามารถเผยแพร่รายงานประจ าปีและบญัชีของกองทนุตามที่กฎหมายก าหนด 

11.   เก็บรักษา จดัท า และจดัสง่ใบรับรอง เช็ค รายงานการเงิน ค าบอกกลา่วและเอกสารอื่น ๆ  ที่บริษัทจดัการหรือกองทนุ
ต้องจดัท าหรือจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือตามค าสัง่ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

12.  เปิดบัญชีทรัพย์สินส าหรับสินทรัพย์ที่กองทุนรับมา ฝากไว้ หรือโอนให้กับผู้ ดูแลผลประโยชน์ หรือที่ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ได้มาเพื่อบญัชีของกองทนุ และเปิดบญัชีเงินฝากเพื่อฝากเงินสดในสกุลเงินตราต่าง  ๆ ที่ผู้ดแูลผลประโยชน์
ยอมรับและได้รับมาเพื่อบญัชีของกองทนุในนามของกองทนุ และผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิหกัเงินสดที่ได้มีการช าระและ
หลกัทรัพย์ที่ได้มีการสง่มอบทัง้หมดออกจากบญัชีของกองทนุ และมีสทิธิหกัจ านวนเงินที่ถึงก าหนดช าระออกจากบญัชีเงินฝาก 

13.  ดแูล รับฝาก และเก็บรักษาเงินสดและทรัพย์สินที่ได้รับไว้ในนามของกองทุน โดยชีแ้จงไว้ในเอกสารหลกัฐานของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยชดัแจ้งวา่ทรัพย์สนินัน้เป็นของกองทนุและแยกไว้ตา่งหากจากทรัพย์สนิของผู้ดแูลผลประโยชน์ และ
ของลกูค้าของผู้ดูแลผลประโยชน์ หากผู้ดูแลผลประโยชน์มอบหมายหน้าที่รับฝากทรัพย์สินบางส่วนหรือทัง้หมดให้แก่
ตวัแทนเก็บรักษาทรัพย์สนิ ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องด าเนินการให้ตวัแทนเก็บรักษาทรัพย์สนิปฏิบตัิเช่นเดียวกนั 

14.  ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ผู้ ดูแลผลประโยชน์จะต้องมอบหมายให้ตวัแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน  
ในต่างประเทศเป็นผู้ เก็บรักษาทรัพย์สินที่อยู่นอกประเทศไทยที่กองทุนได้มีการลงทุน โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ มีหน้าที่
คดัเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติของตวัแทนเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศว่า เป็นผู้ รับฝากทรัพย์สินได้โดยชอบ 
ด้วยกฎหมายของประเทศที่ได้มีการรับฝากทรัพย์สินนัน้ พร้อมทัง้มีความเช่ียวชาญ และมีความเหมาะสมเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ตามได้รับมอบหมายในการรับฝากทรัพย์สนิ  

15.  ด าเนินการสง่มอบหรือรับมอบทรัพย์สนิเพื่อบญัชีของกองทนุตามที่ได้รับค าสัง่  

16.  เรียกเก็บ และรับช าระเงินในสว่นท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สนิเพื่อบญัชีของกองทุน ตลอดจนลงนามในเอกสารแสดงสิทธิหรือ
เอกสารรับรองอื่น ๆ ในนามของกองทนุท่ีจ าเป็นในการรับช าระท่ีเก่ียวเนื่องกบัทรัพย์สนิ 

17.  ไม่ใช้สิทธิออกเสียง เข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการอื่นใดอนัเก่ียวเนื่องกับหลกัทรัพย์ เว้นแต่เท่าที่ได้รับค าสัง่จาก
บริษัทจัดการ หากบริษัทจัดการร้องขอ ผู้ดแูลผลประโยชน์จะจดัส่งแบบใบมอบฉันทะและหนงัสือออกเสียงลงคะแนน
ให้แก่บริษัทจดัการหรือบคุคลอื่นตามที่บริษัทจดัการจะสัง่การ เพื่อให้บริษัทจดัการสามารถใช้สทิธิดงักลา่วได้ 

18.  แจ้งให้บริษัทจดัการทราบถึงการขอไถ่ถอน การให้หรือการสิน้สดุอายขุองสทิธิแปลงสภาพ การให้หรือการสิน้สดุอายุ
ของสิทธิจองซือ้ การควบกิจการ ค าเสนอ การรวมกิจการ การปรับโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างเงินทุนหรือการ
ด าเนินการอื่น ๆ หรือการด าเนินการในเร่ืองของการบริหารจดัการหรือการควบคมุดแูลอนัมีผลกระทบตอ่หลกัทรัพย์  

19.  ด าเนินการให้ได้รับค าสัง่จากบริษัทจัดการในการด าเนินการเก่ียวกับกรณีที่เจ้าของหลกัทรัพย์ได้รับสิทธิ หรือ
ผลประโยชน์จากการออกหุ้นใหมต่ามสดัสว่นผู้ ถือหุ้นเดิม การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น การแตกหุ้น หรือจากการกระท าอื่น ๆ 
ที่คล้ายคลงึกนั ซึง่มีก าหนดระยะเวลาการใช้สทิธิ และเจ้าของหลกัทรัพย์ต้องใช้การตดัสนิใจด้วยตวัเอง 
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20.  จดัท าบญัชีและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ แสดงรายการทรัพย์สินที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ถือไว้ รวมทัง้รายการธุรกรรมที่
ผู้ดแูลผลประโยชน์ท าในนามของกองทนุ ตามรอบระยะเวลาที่ได้ตกลงกบับริษัทจดัการ และเมื่อบริษัทจดัการร้องขอเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งอาจจัดท ารายงานเก่ียวกบัฐานะทรัพย์สินในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และส่งให้บริษัทจัดการทาง
อีเมล์ตามที่อยูท่ี่บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ตกลงกนั  

21.  รับผิดต่อความเสียหาย ความรับผิด หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้กับบริษัทจัดการ กองทุน และผู้ ถือหน่วยลงทุน อัน
เนื่องมาจากการท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์จงใจ หรือประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรง หรือปฏิบตัิหน้าที่ไม่เป็นไปตามสญัญาหรือ
กฎหมาย 

22.  ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์มีความเห็นว่าค าสัง่ของบริษัทจดัการขดัหรือแย้งต่อสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
หรือกฎหมาย หรือมีเหตใุห้เช่ือว่าค าสัง่นัน้มิชอบหรือไม่ใช่ค าสัง่ที่ถกูต้องแท้จริง หรือเห็นว่าหากปฏิบตัิตามจะท าให้หรือ
อาจท าให้ผู้ดแูลผลประโยชน์เกิดความเสยีหายหรือต้องรับผิดต่อบคุคลอื่น ผู้ดแูลผลประโยชน์อาจปฏิเสธที่จะปฏิบตัิตาม
ค าสัง่ ทัง้นี ้ผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องแจ้งให้บริษัทจดัการทราบทนัทีหากผู้ดแูลผลประโยชน์ปฏิเสธที่จะปฏิบตัิตามค าสัง่
ตามข้อนี ้
23.  ให้ความเห็นชอบข้อก าหนดที่แสดงว่า การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลกัษณะดงัต่อไปนี ้ให้มีผลผูกพนัเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยไมต้่องได้รับมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ก)   เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัให้มีสาระส าคญัสอดคล้องกบัโครงการจดัการกองทนุรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับ
มติโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน หรือ 

(ข) ผู้ดแูลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่า การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพนันัน้เหมาะสม มีความจ าเป็นหรือสมควร และไม่
กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั 

24.  จ่ายเงินตามค าสัง่ของผู้ช าระบญัชีให้นายทะเบียนหลกัทรัพย์เพื่อคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

25.  แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงรายละเอียดของสทิธิในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น การรับ
เงินปันผล และ/หรือดอกเบีย้ การจองหุ้นเพิ่มทนุ การเปลี่ยน แปลงมลูค่าหุ้นและการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือ
ครองหลกัทรัพย์ของกองทนุโดยทนัทีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้รับขา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย และ/หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

26.  ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในกรณีดงันี ้

(ก) บริษัทจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ของกองทุน เนื่องจากมีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่ายจ่ายโอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่าง
สมเหตสุมผล 

(ข) บริษัทจดัการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุที่ได้รับไว้แล้ว  หรือหยดุ
รับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ หากเห็นว่ามีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่ายจ่ายโอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของ
กองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสมหรือมี
เหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

27.  พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจดัการในการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นแทนการช าระหนีต้ามตราสารแห่งหนี ้
ตามวิธีที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด 
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28. ให้ความเห็นเก่ียวกบัการจดัการกองทนุของบริษัทจดัการเพื่อประกอบกบัข้อมลูอื่น ๆ ที่บริษัทจดัการเป็นผู้จดัหาใน
การจดัท ารายงานทกุรอบปีบญัชี และสง่ให้บริษัทจดัการภายใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้ปีบญัชีนัน้ และทกุรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนของปีบญัชี และสง่ให้บริษัทจดัการภายใน 30 วนันบัแตว่นัสิน้รอบนัน้ 

29.  รับรองผลการนบัมติ ในกรณีที่มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุเก่ียวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการไม่เกินร้อยละ  55 ของ
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้ว ทัง้หมดของโครงการ 

30.  รับรองความถกูต้องในการค านวณจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้จากการออกหน่วยลงทนุแก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตาม
จ านวนเงินท่ีบริษัทจดัการโอนเข้าบญัชีของกองทนุ และจ านวนหน่วยลงทนุที่ยกเลิกจากการขายคืนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ในแตล่ะวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ 

31.  ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจดัการเพื่อช าระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ของ
บริษัทจดัการ และ/หรือ ช าระผลประโยชน์หรือทรัพย์สนิอี่น ๆ ของกองทนุตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ 

32.  รับเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ลงทนุจากบริษัทจดัการเพื่อเข้าบญัชีของกองทนุ 

33. เมื่อสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์สิน้สดุลง ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องสง่มอบหรือด าเนินการให้มีการส่งมอบเงินสด
ทัง้หมดที่อยูใ่นบญัชีเงินฝากและสินทรัพย์ทัง้หมดที่เป็นของกองทนุให้แก่บริษัทจดัการหรือตามที่บริษัทจดัการจะสัง่การโดย
ทนัที และผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องปิดบญัชีทัง้หมดเมื่อได้สง่มอบสนิทรัพย์ให้แก่บริษัทจดัการหรือตามที่บริษัทจดัการจะสัง่การ 

34.  ในกรณีการเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์สิน้สดุลง ผู้ดแูลผลประโยชน์จะยงัคงปฏิบตัิหน้าที่ต่อไปจนกว่าบริษัทจดัการจะ
แต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนตามที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีสทิธิได้รับค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ตามสดัสว่นของระยะเวลาที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ปฏิบตัิหน้าที่
จนถึงวนัท่ีสิน้สดุการท าหน้าที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ 

35.  ในกรณีที่มีการเลิกกองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์จะส่งมอบบญัชีและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ของกองทุนรวมให้แก่
ผู้ ช าระบญัชีภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัเลกิกองทนุ รวมทัง้รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุจากผู้ช าระบญัชี โดยผู้ช าระบญัชี
เป็นผู้สัง่รับและจ่ายทรัพย์สนิรวมทัง้เงินดงักลา่ว 

36.  ด าเนินการในนามของกองทนุ ตามที่จ าเป็นหรือสมควรกระท าเพื่อให้สามารถปฏิบตัิตามค าสัง่หรือปฏิบตัิตามหน้าที่
ตลอดจนใช้สิทธิของผู้ดแูลผลประโยชน์ ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 5252  
และ/หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหน้าที่ต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ใน
สญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมและ
ตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดแูลรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ
เมื่อมีการเปลีย่นแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ดแูลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
รายใหมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ตอ่ไปได้ ซึง่การด าเนินการดงักลา่วรวมถึงการลงลายมือช่ือในหนงัสือเพื่อรับรองความถกูต้องและ
ครบถ้วนของสิง่ที่สง่มอบให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลีย่นแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าการ งดเว้นกระท าการ หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหน้าที่ ในการดแูลรักษาประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผู้ดแูลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวงได้ 
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ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่ว่าการกระท านัน้
จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดแูลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการท าหน้าที่เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลกัษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมลูให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้วโดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ได้ทราบข้อมลูดงักลา่วมิได้แสดงการคดัค้าน 

ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมติ ให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้  

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :       

บริษัทจดัการจะเปลี่ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อปรากฏเหตุข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อดงัต่อไปนี ้ทัง้นีโ้ดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1. ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ โดยจะต้องบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 3 เดือน  

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ตกลงไว้ในสญัญา
แตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ และไม่ด าเนินการแก้ไขภายในเวลา 30 วนันบัจากวนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการได้สง่ค า
บอกกลา่วให้มีการแก้ไขการผิดสญัญานัน้ ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์
โดยการบอกกลา่วได้ทนัที หรือโดยมีผลเป็นการสิน้สดุสญัญาในภายหลงั 

แต่ถ้าเป็นกรณีบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ในส่วนท่ี
เก่ียวกบัการช าระหนีเ้งิน ผู้ดแูลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยการบอกกลา่ว
ได้ทนัที หรือโดยมีผลเป็นการสิน้สดุสญัญาในภายหลงั    

3. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการจดัการกองทนุรวม หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย อนัจะมีผลให้เป็นการเพิ่ม
ภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดงักล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์ มีสิทธิบอกเลิก
สญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยการบอกกลา่วได้ทนัที หรือโดยมีผลเป็นการสิน้สดุสญัญาในภายหลงั  

4. ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือครองหน่วยลงทนุคิดเป็นจ านวนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหนา่ยได้ทัง้สิน้เรียกร้องให้มีการเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ 

5. ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์น าข้อมลูต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัการจดัการกองทนุ หรือข้อมลูที่เ ก่ียวข้องไปเปิดแผย หรือใช้
ในทางที่ก่อ หรืออาจจะก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่กองทนุ หรือเกิดประโยชน์ตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการมีสทิธิ
บอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยการบอกกลา่วได้ทนัที หรือโดยมีผลเป็นการสิน้สดุสญัญาในภายหลงั 

6. ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคุณสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องแจ้งเป็นหนงัสือให้ส านกังาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจดัการทราบ พร้อมทัง้เหตผุล ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ไม่สามารถด ารงคณุสมบตัินัน้ หาก
เป็นกรณีที่บริษัทจดัการตรวจพบว่าผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบตัิดังกล่าว โดยที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ด าเนินการแก้ไขให้
ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบ หรือหากเป็นกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ตรวจสอบพบว่าผู้ ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติ โดยที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์ไม่ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในก าหนด
ระยะเวลาที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการขออนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เพื่อเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้เมื่อได้รับอนญุาตแล้ว บริษัทจดัการจะต้องแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อื่นแทนโดยพลนั 
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เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมจะต้องสง่มอบทรัพย์สินและเอกสารที่เก่ียวข้องใน
การเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมท่ี่บริษัทจดัการจดัให้มีโดยพลนั 

7. ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ประสงค์จะเลิกการประกอบธุรกิจเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องแจ้ง
เป็นหนงัสอืให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบก่อนวนัเลกิประกอบธุรกิจเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ในกรณีการเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์สิน้สดุลง ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการโอนหรือสง่มอบเงินสดทัง้หมดที่อยู่ในบญัชีเงินฝาก
และทรัพย์สนิทัง้หมดที่เป็นของกองทนุให้แก่บริษัทจดัการ หรือตามที่บริษัทจดัการจะสัง่การโดยทนัที และผู้ดแูลผลประโยชน์
ต้องปิดบัญชีทัง้หมดเมื่อได้ส่งมอบทรัพย์สินให้แก่บริษัทจัดการหรือตามที่บริษัทจัดการจะสัง่การแล้ว รวมตลอดถึงการ
ด าเนินการงานอื่นใดที่จ าเป็น เพื่อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานทัง้หมดเป็นไปโดยเรียบร้อย
ฉบัพลนั เพื่อผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถท างานได้อยา่งตอ่เนื่อง 

อนึ่ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิน้สุดลง ผู้ดูแลผลประโยชน์จะยังคงปฏิบตัิหน้าที่ของตนตามสญัญานีต้่อไปตาม
ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบไุว้ในสญัญา โดยผู้ดแูลผลประโยชน์มีสทิธิได้รับคา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ตามที่ระบใุน
สญัญาและตามสดัส่วนของระยะเวลาที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์ได้ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่สิน้สุดการท าหน้าที่เป็นผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ ทัง้นี ้จนกวา่บริษัทจดัการจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมแ่ทนตามที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในกรณีผู้ ดูแลผลประโยชน์กระท าการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้า
ข้อยกเว้นให้กระท าได้ หากเป็นกรณีที่มีนยัส าคญัและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมมีอ านาจ
บอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้  

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สนิกองทุนรวม :  

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู ่: ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรัพย์ (ธล.) ชัน้ 19  
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ  
แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพมหานคร 10140  
โทรศพัท์ : 0-2273-2997, 0-2470-3207 
โทรสาร : 0-2470-1995-7 

และ/หรือที่บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรือที่ตวัแทนเก็บรักษาทรัพย์สินที่ผู้ดแูลผลประโยชน์
ได้แตง่ตัง้ และ/หรือผู้ รับฝากทรัพย์สนิใด ๆ 

 
3.  ผู้สอบบัญชี :  

ช่ือ  :  นางสาวซซูาน  เอี่ยมวณิชชา 

ที่อยู ่ :  บริษัท เอส พี ออดิท จ ากดั  
อาคาร เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A)  
เลขที่ 503/21 ถนนศรีอยธุยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์ :  0-2642-6172-4   โทรสาร : 0-2642-6253  
E-mail  :  spaudit@spaudit.co.th 

mailto:spaudit@spaudit.co.th
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ช่ือ  :  นายสชุาติ  พานิชย์เจริญ 

ที่อยู ่ :  บริษัท เอส พี ออดิท จ ากดั  
อาคาร เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A)  
เลขที่ 503/21 ถนนศรีอยธุยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  

โทรศพัท์  :  0-2642-6172-4   โทรสาร : 0-2642-6253  
E-mail  :  spaudit@spaudit.co.th 
 
ช่ือ  :  นางสาวช่ืนตา  ชมเมิน 

ที่อยู ่ :  บริษัท เอส พี ออดิท จ ากดั  
อาคาร เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A)  
เลขที่ 503/21 ถนนศรีอยธุยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์  :  0-2642-6172-4   โทรสาร : 0-2642-6253  
E-mail  :  spaudit@spaudit.co.th 
 
ช่ือ  :  นางสาววนัดี  เอี่ยมวณิชชา 

ที่อยู ่ :  บริษัท เอส พี ออดิท จ ากดั  
อาคาร เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A)  
เลขที่ 503/21 ถนนศรีอยธุยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์  :  0-2642-6172-4   โทรสาร : 0-2642-6253 
E-mail  :  spaudit@spaudit.co.th 
 
ช่ือ  :  นายเกียรตศิกัดิ์  วานิชย์หานนท์ 

ที่อยู ่ :  บริษัท เอส พี ออดิท จ ากดั  
อาคาร เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A)  
เลขที่ 503/21 ถนนศรีอยธุยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์  :  0-2642-6172-4   โทรสาร : 0-2642-6253 
E-mail  :  spaudit@spaudit.co.th 

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินประจ ารอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุตามมาตรฐานการสอบบญัชีที่รับรองทัว่ไป  
 
4.  นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ช่ือ  :  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ทีอ่ยู ่ :  เลขที่ 333 ถนนสลีม  แขวงสลีม   

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท์  :  0-2230-1784   

หรือบคุคลอื่นท่ีได้รับอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

mailto:spaudit@spaudit.co.th
mailto:spaudit@spaudit.co.th
mailto:spaudit@spaudit.co.th


กองทนุเปิดบแีคป โกลบอล เวลท์ 90  11 

5.  ผู้จัดจ าหน่าย :  
ช่ือ :  
ที่อยู ่:  

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
 

6.  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน :  

ชื่อ  :  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
ที่อยู ่ :  ส านกังานใหญ่  
  เลขที่ 333 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
  และสาขาตา่ง ๆ ทัว่ประเทศ 
โทรศพัท์  :  1333  หรือ  0-2230-1306 

ชื่อ   : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 
ที่อยู ่       : เลขที่ 191 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 10, 12, 19, 23 และ 29 - 32  

ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท์ : 0-2231-3777, 0-2618-1000 
 
บริษัทจดัการอาจแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติม หรือยกเลกิการแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุในภายหลงั โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการแตง่ตัง้หรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทุนให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครัง้ ในกรณีของการแต่งตัง้ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุเพิ่มเติม ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนดงักลา่วอาจเป็นบคุคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทนุ โดย
ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตัง้จะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีปฏิบตัิหน้าที่อยูก่่อนแล้ว 
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

1. ได้รับค่าตอบแทนจากการท าหน้าที่เป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ตามอตัราที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีท ากบับริษัทจดัการ   
2. บอกเลิกการเป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้ตามเง่ือนไขและข้อก าหนดใน สญัญาแต่งตัง้ผู้สนบัสนุน
การขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  

 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

1. แจกจ่ายหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุ หนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ร้องขอ และ/

หรือเอกสารอื่นใด (ถ้ามี) ตามที่ได้รับจากบริษัทจดัการให้แก่ประชาชนผู้สนใจหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

2. แจกจ่ายแบบฟอร์ม ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามที่ได้รับจากบริษัทจดัการให้แก่ประชาชนผู้สนใจหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

ตลอดจนรับค าขอหรือค าสัง่ดงักลา่วเพื่อสง่มอบให้แก่บริษัทจดัการ 
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3. จดัวางเอกสารเผยเพร่เก่ียวกับกองทนุ ณ ส านกังานใหญ่และสาขาของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

รวมทัง้ด าเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจัดการในการเผยแเพร่ข้อมูลรายละเอียดในเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกับ

กองทนุ และเอกสารอนัจ าเป็นอื่นใดตามที่กฎหมาย 

4. บนัทกึข้อมลู และตรวจสอบความครบถ้วนถกูต้องของการท ารายการรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ เพื่อสง่ให้แก่บริษัทจดัการ 

5. รับช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ตามที่ได้รับจากบริษัทจดัการให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

6. ด าเนินการให้ผู้จองซือ้หนว่ยลงทนุช าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุครัง้เดียวเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ พร้อมกบัการ

จองซือ้หนว่ยลงทนุ และต้องน าเงินคา่จองซือ้หนว่ยทัง้หมดฝากเข้าบญัชีที่บริษัทจดัการก าหนด  

7. ด าเนินการจดัสง่สรุปรายการจองซือ้ไปยงับริษัทจดัการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือโทรสาร หรือโดยวิธีอื่นใด

ตามที่คูส่ญัญาตกลงกนั ภายในเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด 

8. คืนเงินคา่จองซือ้หรือคา่ซือ้หนว่ยลงทนุตามที่ได้รับจากบริษัทจดัการให้แก่ผู้จองซือ้ที่ไมไ่ด้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

9. ด าเนินการรู้จกัตวัตนของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (KNOW YOUR CUSTOMER) ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของผู้ ถือ

หนว่ยลงทนุ (CUSTOMER DUE DILIGENCE) เมื่อมีการเปิดบญัชีหรือท าธุรกรรมครัง้แรก และปรับปรุงข้อมลูให้

เป็นปัจจุบนัอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาที่ยงัมีความสมัพนัธ์กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนประเมินและจัด

ระดับความเสี่ยงของผู้ ถือหน่วยลงทุน รวมตลอดถึงด าเนินการอื่น  ๆ ตามแนวทางที่ส านักงานป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินก าหนด และแนวปฏิบตัิที่หนว่ยงานราชการท่ีก ากบัดแูลธนาคารก าหนด 

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือข้อบงัคบัอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือ

รับซือ้คืน 

11. ในกรณีที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนมีการให้บริการนายหน้าซือ้ขายหนว่ยลงทนุแบบไมเ่ปิดเผยรายช่ือผู้ ถือ

หนว่ยลงทนุ (Omnibus Account) ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนืจะต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) จดัให้มีระบบในการปฏิบตัิงานที่เหมาะสมและและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน เก่ียวกบัการจดัท าบญัชี

รายช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ การแยกทรัพย์สนิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุออกจากทรัพย์สนิของผู้สนบัสนนุการขายหรือ

รับซือ้คืน รวมทัง้การดแูลรักษาทรัพย์สินของผู้ ถือหน่วยลงทนุ นอกจากนี ้ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน

จะต้องจัดท ารายงานทรัพย์สินของผู้ ถือหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบนั พร้อมทัง้จัดส่ง

รายงานดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบเก่ียวกบัเร่ืองที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับการปฏิบตัิ ซึ่งมีผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ

ได้รับเง่ือนไขหรือสิทธิประโยชน์แตกต่างจากผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ใช้บริการจากบริษัทจัดการ รวมทัง้จัดให้มี

หลกัฐานท่ีแสดงได้ว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขการให้บริการที่แตกต่างดงักลา่ว ทัง้นี ้

การปฏิบตัิดงักล่าวต้องไม่ขดัหรือแย้งกับข้อก าหนดที่บริษัทจัดการต้องปฏิบตัิเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย 

และต้องไมท่ าให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเสยีสทิธิความเป็นเจ้าของหรือเสยีผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้บริการ 

(ค)  ไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจนเป็นเหตใุห้มีการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดั

การถือหนว่ยลงทนุ  
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(ง)  ตรวจสอบ หรือด าเนินการให้มีการตรวจสอบว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ใดถือหน่วยลงทุนของ

กองทนุเกินกวา่อตัราที่ก าหนด 

(จ) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนรู้หรือควรรู้  

วา่บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดในบญัชีนัน้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุเกินกว่าอตัราที่ก าหนด พร้อมทัง้

แสดงแนวทางการแก้ไขเพื่อให้การถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ในกรณีที่

บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัดงักลา่วเป็นบคุคลที่ได้รับการยกเว้นให้ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุเกินกว่า

อตัราที่ก าหนด ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะต้องระบุด้วยว่าบุคคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกันดงักลา่ว

เป็นบคุคลที่ได้รับยกเว้นตามกรณีใด 

(ฉ) แจ้งให้บริษัทจดัการทราบเมื่อบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ถือหน่วยลงทนุของกองทนุเกินกว่าอตัรา

ที่ก าหนดมีการลดสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุจนเป็นไปตามอตัราที่ก าหนดแล้ว 

(ช) ไมน่บัคะแนนเสยีงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัในสว่นท่ีต้องห้ามมิให้นบัรวมจ านวนเสียงในการขอมติ

จากผู้ ถือหนว่ยลงทนุในบญัชีดงักลา่ว 

(ซ) ไม่จ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันในส่วนที่ต้องห้าม  และยกเงินปันผลส่วน

ดงักลา่วให้เป็นรายได้ของแผ่นดินส าหรับกรณีการเกินสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

ตามที่ระบไุว้ในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการอาจแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการ

ขายหรือรับซือ้คืนในภายหลงั โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ในกรณีของการแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ

ซือ้คืนเพิ่มเติม ผู้สนบัสนุนดงักล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความ

เหน็ชอบเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สนบัสนนุของกองทนุ โดยผู้สนบัสนนุที่ได้รับการแต่งตัง้จะต้องปฏิบตัิงานได้ภายใต้ระบบงาน

เดียวกนักบัผู้สนบัสนนุท่ีปฏิบตัิหน้าที่อยูก่่อนแล้ว 

 
7.  ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไมม่ ี
 
8.  ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :  

ช่ือ :  
ที่อยู ่:  

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

9.  ที่ปรึกษา :  

9.1.  ที่ปรึกษาการลงทนุ :  

ช่ือ :  
ที่อยู ่:  

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
หมายเหต ุ(ที่ปรึกษาการลงทนุ) :  
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9.2. ทีป่รึกษากองทนุ :  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการแตง่ตัง้ที่ปรึกษากองทนุเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้ที่ปรึกษากองทนุในภายหลงั โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งการแตง่ตัง้หรือยกเลกิให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครัง้  

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
หมายเหต ุ(ที่ปรึกษากองทนุ) :  

 
10.  ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไมม่ี 
 

11.  ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ช่ือ :  
ที่อยู ่:  

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
หมายเหต ุ(ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ) :  
 

12.  คณะตัวแทนผู้ถอืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  
สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 
 

13.  สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถอืหน่วยลงทุน : 

13.1.  สทิธิในการขายคืนหนว่ยลงทนุ :  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในรายละเอียดสว่นข้อมลูโครงการ  

 
13.2.  สทิธิในการรับเงินปันผล :  
ไมม่ี 

 
13.3.  สทิธิในการโอนหนว่ยลงทนุ :  

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน 

ผู้โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ในกรณีที่ผู้ รับโอนยงั
ไม่เคยมีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการมาก่อน ผู้ รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชีกองทุนและยื่นต่อ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนพร้อมกบัค าขอโอนหนว่ยลงทนุ 

หลงัจากที่ได้รับคา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุจากผู้โอนแล้ว ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐานการ
รับค าขอโอนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน 

 
13.4.  ข้อจ ากดัการโอนหนว่ยลงทนุ :  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถโอนเปลีย่นมือหนว่ยลงทนุได้เฉพาะกรณี ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  การโอนหนว่ยลงทนุให้บิดา มารดา บตุรและคูส่มรสของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(2)  การโอนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ศาลหรือโดยผลของกฎหมาย 
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(3)  การโอนหนว่ยลงทนุในกรณีพิเศษอื่น ๆ ท่ีนายทะเบียนเห็นสมควรและอนมุตัิให้โอนได้ 

นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะบนัทกึข้อมลูการโอนหนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการจะออกใบยืนยนัการโอนหน่วยลงทนุให้แก่     
ผู้ โอนหนว่ยลงทนุและผู้ รับโอนหนว่ยลงทนุภายใน 6 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้รับค าขอโอน
หนว่ยลงทนุ สทิธิในการขายคืนหนว่ยลงทนุของผู้ รับโอนจะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูการ
โอนหนว่ยลงทนุแล้ว 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่การถือหน่วยลงทนุของบคุคลใด
หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
 
13.5.  สทิธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ :  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิลงมติเพื่อท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจดัการ โดยบริษัทจดัการจะท าการแก้ไข เพิ่มเติม
โครงการจดัการกองทนุรวมได้ ตอ่เมื่อได้รับมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจ านวนหน่วย ลงทนุรวมกนั
เกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ทัง้นี ้เป็นไปตามหวัข้อ "การขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ
วิธีการแก้ไข โครงการจดัการกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีจดัการ" ของสว่นที่ 1 รายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวม  

ในกรณีที่บคุคลใด หรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด บริษัทจดัการหรือบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบญัชีแบบไมเ่ปิดเผยช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) ต้อง
ไมน่บัคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมด ทัง้นี ้เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนดเป็นอย่างอื่น หรืออนุมตัิเห็นชอบ 
ยกเว้นหรือผอ่นผนัให้ด าเนินการเป็นอยา่งอื่นได้ 
 
13.6.  สทิธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลกิโครงการ :  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิที่จะได้รับหลกัทรัพย์หรือเงินคืนหากกองทนุรวมต้องเลกิไป โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีผู้ช าระบญัชี 
ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ช าระบญัชีโดยจะได้ด าเนินการให้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินของโครงการ 
ช าระภาระหนีส้นิของโครงการ และแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีการที่ระบไุว้ภายใต้หวัข้อ 23 “การช าระ
บญัชีเมื่อเลกิกองทนุ” ในสว่นท่ี 2 ของข้อผกูพนั  
 
13.7.  สทิธิประโยชน์อื่น ๆ :  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
13.8.  อื่น ๆ :  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีความรับผิดจ ากดัเพียงไมเ่กินคา่หนว่ยลงทนุท่ียงัสง่ใช้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมไมค่รบ 

การที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า         
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วยอมรับที่จะผกูพนัตามข้อก าหนดในข้อผกูพนัซึ่งลงนามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตัง้จาก
บริษัทจดัการกองทนุรวมโดยชอบ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิเรียกให้บริษัทจดัการกองทนุรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทนุได้ไม่เกินไปกว่าสว่นของ
ทนุของกองทนุรวมที่ตนถือ ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการแบง่ชนิดของหนว่ยลงทนุ สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืน
เงินทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ด้วย 
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14.  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

14.1.  รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ :  

- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

- ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 

- อื่น ๆ 
 

14.2.  เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  

ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้ตัง้แต ่2 คนขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 4 คนสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุเหลา่นัน้
เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และในสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ หรือเอกสารแสดงสิทธิ
อื่นใด โดยจะถือเอาบุคคลที่มีช่ือในค าขอเปิดบัญชีกองทุนคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่าตามที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนแจ้งความ
ประสงค์ไว้เป็นผู้ใช้สทิธิในฐานะผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และผู้ รับเงิน ที่ได้จากการขายคืนหนว่ยลงทนุ  

บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะออกสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ หรือเอกสารแสดงสิทธิ
อื่นใด ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัสิน้สดุ ระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก หรือภายในวนัท าการซือ้
ขายหนว่ยลงทนุ กรณีที่สัง่ซือ้ภายหลงัปิดการเสนอขายครัง้แรก  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏช่ือในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิอื่นใด จะต้องมารับสมุดบญัชี
แสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ หรือเอกสารแสดงสทิธิอื่นใด (ถ้ามี) ด้วยตนเอง ณ ส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาของบริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนนุฯ ที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเปิดบญัชีกองทนุ  

อนึ่ง ส าหรับเอกสารแสดงสิทธิที่เป็นสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีหน้าที่ ที่จะต้องน าสมดุบญัชี
แสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุมาบนัทกึรายการให้เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถน าสมดุบญัชีแสดงสทิธิใน
หนว่ยลงทนุมาบนัทกึรายการให้เป็น ปัจจบุนัได้ตัง้แตว่นัท าการถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุไมน่ าสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุมาบนัทกึรายการให้เป็นปัจจบุนั ให้ถือเอารายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียน
หนว่ยลงทนุเป็นรายการท่ีถกูต้อง 

ส าหรับการสัง่ซือ้ผ่านระบบ (Internet) ก าหนดให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุใช้เอกสารหน้าที่แสดงรายการเคลื่อนไหวบญัชีกองทนุรวม 
เพือ่เป็นหลกัฐานยืนยนัการท ารายการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ รวมถึงเปลีย่นแปลง และ/หรือเพิ่มเติมรูปแบบเอกสารแสดงสทิธิ 
และหรือเง่ือนไข และระยะเวลาสง่มอบเอกสารแสดงสทิธิให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ 

ส าหรับกรณีสัง่ซือ้ผา่นระบบ Fund Connext ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 
(Scripless) โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุบันทึกช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้รับการจดัสรร
หน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชีกองทุน
และ/หรือค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ เมื่อผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุครบถ้วนแล้ว 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ เพื่อเป็นหลกัฐานยืนยนัการท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุ รวมถึงเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมรูปแบบเอกสาร
แสดงสทิธิ และ/หรือเง่ือนไข และระยะเวลาสง่มอบเอกสารแสดงสทิธิให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถ
ใช้อ้างอิงตอ่บริษัทจดัการกองทนุรวมและบคุคลอื่นได้ 
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ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุจ าเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องจดัท าใบหน่วยลงทนุมอบให้แก่         
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 

15.  ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :   
ไมม่ี 
 

16.  วิธีการช าระเงนิหรือทรัพย์สนิอื่นให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  

หากมีการผิดนดัช าระหนีห้รือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวม จะไม่
สามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกันและมิใช่หลกัประกนั เพื่อกองทนุรวม
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวม ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือ
ลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้ดงันี ้ 

16.1  กรณีที่บริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์ 

16.1.1  เมื่อมีการบนัทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายที่มีช่ืออยู่ในทะเบียน         
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีบริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนี ้ 

16.1.2  เมื่อได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการจะไมน่ าทรัพย์สนิดงักลา่วและเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่
ได้จากการรับช าระหนี ้มารวมค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม และจะจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระ
หนีใ้นโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญัเว้นแตก่รณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ี
มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีต้กลงรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักล่าวแทนเงิน ทัง้นี  ้ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างที่บริษัทจัดการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินนัน้ได้ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินส ารอง รายได้หรือ
ผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สนินัน้  

16.1.3  เมื่อมีเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิที่ได้จากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะเฉลี่ยเงินได้สทุธิ
จากทรัพย์สนิที่ได้จากการรับช าระหนีค้ืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่มีสทิธิในเงินได้สทุธินัน้ ภายใน 45 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่
มีเงินได้สทุธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการ
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่บริษัทจดัการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลาการเฉลี่ยเงิน
คืนเป็นอยา่งอื่น  

ในการเฉลีย่เงินคืนแตล่ะครัง้ หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้รับช าระหนีไ้ม่คุ้มกบัภาระ
คา่ใช้จ่ายในการเฉลีย่เงินคืนให้แก้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการอาจน าเงินได้สทุธิดงักลา่วไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ย
เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้นี ้หากได้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีด้้วย
ทรัพย์สนิอื่นจนครบถ้วนแล้วและปรากฏว่าเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีน้ัน้ไม่คุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายในการ
เฉลี่ยเงินคืน บริษัทจดัการอาจน าเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีด้งักลา่วมารวมค านวณเป็นมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวมก็ได้ 
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16.1.4  เมื่อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทนุรวมได้รับช าระหนีต้าม
ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนโุลม  

16.2  กรณีที่บริษัทจดัการไมไ่ด้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  

16.2.1  ก่อนการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลกัประกันในแต่ละครัง้ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามมติพิเศษ 

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุรายละเอียดเก่ียวกับ
ทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมจะได้รับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น มลูคา่ของทรัพย์สนิ ประมาณการคา่ใช้จ่าย เช่น คา่ใช้จ่ายในการ
ได้มาซึง่ทรัพย์สนิ คา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ และคา่ใช้จ่ายในการจ าหนา่ยทรัพย์สนิ เป็นต้น พร้อมเหตผุลและความ
จ าเป็นในการรับช าระหนี ้

 16.2.2  เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจัดการจะน าทรัพย์สินดงักล่าวมารวมค านวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรัพย์สินนัน้เพื่อใช้ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และจะด าเนินการกบัทรัพย์สนิดงักลา่วดงันี ้

(1)  กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทที่กองทนุรวมสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไป
เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้  

(2)  กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทนุรวมไม่สามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการจะจ าหน่ายทรัพย์สินดงักลา่ว
ในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั และในระหว่างที่บริษัทจดัการยงั
ไมส่ามารถจ าหนา่ยทรัพย์สนิดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่ว 

 ในกรณีที่มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม  
 
16.3  ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัท
จดัการกองทนุรวมจะด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยทกุรายที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จาก
การรับช าระหนีก็้ได้ ทัง้นี ้ในการด าเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการไม่ต้องน าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้มารวม
ค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  

เงื่อนไขเพิ่มเติม :  

ในการเฉลีย่เงินคืนแต่ละครัง้ตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จาก
การรับช าระหนีไ้มคุ่้มกบัภาระคา่ใช้จ่ายในการเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการอาจน าเงินได้สทุธิดงักลา่ว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะคุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้นี ้หากได้มีการจ าหน่าย
ทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับช าระหนีจ้น ครบถ้วนแล้ว และปรากฏวา่เงินได้สทุธินัน้ไมคุ่้มกบัภาระคา่ใช้จา่ยในการเฉลีย่เงินคนื 
บริษัทจดัการอาจน าเงินได้สทุธิดงักลา่วมารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมก็ได้  

การช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะช าระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ปรากฏช่ือ
ตามทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ เวลาที่ก าหนดเทา่นัน้ 
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17.  การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  

ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทนุถกูต้อง และการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้การให้สิทธิหรือการจ ากดัสิทธิ
ใด ๆ แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากได้กระท าตามข้อก าหนดในข้อผกูพนัหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว 

บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหนว่ยลงทนุ ในกรณีดงันี ้

(ก)  การโอนหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่การถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือ หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 

(ข)  การโอนหนว่ยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทนุที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทนุจะท าให้         
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมเ่ป็นผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ลงทนุรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทนุสงู ตามที่ก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวม 
เว้นแตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

(ค)  การโอนหรือการจ าน าหนว่ยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพหรือกองทนุรวมหุ้นระยะยาว  
 
18.  ข้อจ ากัดการถอืหน่วยลงทุน :  

บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือหนว่ยลงทนุได้ไมเ่กินหนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ วา่ด้วยหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

 
19.  หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุน :  

การด าเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน หากบริษัท
จดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการไปตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง
เห็นชอบให้ด าเนินการดงักลา่วและมีผลผกูพนัตามมติ 

มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ให้ด าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมาย ให้ถือวา่มตินัน้เสยีไป 

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยัส าคญั ต้องได้รับมติ
พิเศษของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีคะแนนเสยีงได้ไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมด
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุซึง่สง่หนงัสอืแจ้งมติและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) เว้นแตก่รณีที่กองทนุรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ การขอมติ  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุนอกจากจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ก าหนดไว้ในข้อ
ผกูพนั หรือที่ก าหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่ก าหนดในประกาศนีแ้ล้ว ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
เพิ่มเติมดงัตอ่ไปนีด้้วย 

(1)  ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุชนิด โดยแตล่ะชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ไมเ่ทา่กนั ต้องได้รับมติเสยีงข้างมากหรือมติพิเศษของจ านวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแตก่รณี 

(2)  ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษของจ านวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแตก่รณี 
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(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุชนิดใดชนิดหนึง่ ต้องได้รับมติเสยีงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จ านวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแตก่รณี 

 
20.  วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :  

การแก้ไขเพิ่มเติมสว่นใดสว่นหนึง่ของข้อผกูพนัท่ีเป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ในข้อผกูพนั และมีสาระส าคญัที่เป็นไปตาม
และไม่ขดัหรือแย้งกบัพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ที่ออกโดยอาศยั
อ านาจของกฎหมายดงักลา่ว ให้ถือวา่ข้อผกูพนัสว่นท่ีแก้ไขเพิ่มเติมนัน้มีผลผกูพนัคูส่ญัญา 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยัส าคญัต้องได้รับมติพิเศษของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ ทัง้นี ้เร่ืองที่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั ให้รวมถึง 

(ก) ข้อก าหนดเก่ียวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

(ข) ข้อก าหนดเก่ียวกบัการช าระค่าชายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 19/2554 

(ค) ข้อก าหนดเก่ียวกบัการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น 

(ง) ข้อก าหนดเก่ียวกับการประกนั ตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที่ ทน.19/2554 กรณีกองทนุรวมมี
ประกนั และข้อก าหนดเก่ียวกบัการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาประกนัในเร่ืองใดๆ อนัมีผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเสยีผลประโยชน์ 

(จ) เร่ืองที่ผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวา่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ให้มีผลผกูพนัเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับ
มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัให้มีสาระส าคญัสอดคล้องกบัโครงการจดัการกองทนุรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับมติโดย
เสยีงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน แล้วแตก่รณี หรือ 
(ข) ผู้ดแูลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนันัน้เหมาะสม มีความจ าเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัไม่ว่ากรณีใด ต้องกระท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือโดยบคุคลผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทจดัการ
กองทนุรวมและผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัให้มีข้อผกูพนัเปิดเผยไว้ ณ ที่ท าการและเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวมเพื่อให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุสามารถตรวจดไูด้ รวมทัง้จดัสง่สรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัพร้อมทัง้เหตผุลและความจ าเป็นให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุพร้อม
กบัการสง่รายงานประจ าปีของกองทนุรวม  
 

21.  การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1.  การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ : มี    
 
21.2.  รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ในกรณีที่บริษัทจดัการปฏิบตัิไมเ่ป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุรวมนี ้และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้องอนัมีผลให้เกิดความเสยีหายแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุ
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รวม ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถน าข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  
 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1.  เง่ือนไขในการเลกิกองทนุ :  

22.1.1.  บริษัทจดัการจะด าเนินการเลกิกองทนุรวมเมื่อปรากฏกรณีอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี  ้

(1)  เมื่อจ านวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกวา่ 35 รายในวนัท าการใด 

(2)  มลูคา่หนว่ยลงทนุที่ขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทนุ ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท 
ในวนัท าการใดและบริษัทจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุเปิดนัน้ 

(3)  ในกรณีที่มีการขายคืนหนว่ยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  มีการขายคืนหนว่ยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งเกินกวา่สองในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด   

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจ านวน
เกินกวา่สองในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด   

ความใน (3) วรรคหนึ่ง บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเลิกกองทนุหรือไม่เลิกกองทนุก็ได้ หากบริษัท
จัดการพิจารณาแล้วว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ และกองทุนรวมยงัคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที่มีคณุภาพและมีสภาพคลอ่งอย่างเพียงพอ และผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจาก
การขายคืนนัน้  

ความใน (3) วรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสาม มิให้น ามาใช้บงัคบักับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน 
กองทนุรวมฟีดเดอร์ กองทนุรวมดชันี และกองทนุรวมอีทีเอฟ 

22.1.2.  เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจัดการเลิกกองทนุรวมในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเว้น
กระท าการจนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทนุรวม หรือไมป่ฏิบตัิตามหน้าที่ของตน 

22.1.3.  เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสยีงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

22.1.4. ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทนุ หากปรากฎเหตดุงัตอ่ไปนี ้

(1)  มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวมที่ขดัหรือ
แย้งกบักฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมาย
ดงักลา่ว 

(2)  มีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจดัการกองทุนรวมมิได้ปฏิบตัิหรือดูแลให้มีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ ลงทุนทั่วไปตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ในการจดัสง่หรือแจกจ่ายหนงัสอืชีช้วนและการเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

(3)  ในกรณีที่เป็นกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นบคุคล
อื่นใดที่มิใช่ผู้ลงทนุประเภทสถาบนัตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม 

(4)  บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ปฏิบตัิหรือไม่สามารถด าเนินการตามค าสัง่ของส านกังานตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
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22.1.5.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถน าเงินไปลงทนุในหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามที่ระบุไว้ในโครงการ และหรือกรณีกองทนุมีขนาดกองทนุลดลง
เหลอืน้อยจนไมเ่หมาะสมกบัคา่ใช้จ่ายในการบริหารกองทนุตอ่ไป และบริษัทจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุเปิดนัน้ 

22.1.6.  เมื่อส านกังานมีค าสัง่เลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อส านกังานมีค าสัง่เพิกถอนการอนมุตัิจดัตัง้กองทนุรวม
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัตัง้และจดัการกองทนุ 
 
22.2.  การด าเนินการของบริษัทจดัการ เมื่อเลกิกองทนุรวม :  
เว้นแต่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านักงาน ก.ล.ต. จะก าหนดเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการเพื่อเลกิกองทนุดงัตอ่ไปนี ้

1.  ยตุิการรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตัง้แตว่ันท าการท่ีปรากฎเหตตุามข้อ 22.1.1.  

2.  แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทัง้แจ้งเป็นหนงัสอื
ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทัง้นี ้ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท าการที่ปรากฏเหตุ
ตามข้อ 22.1.1.  

3.  จ าหนา่ยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิที่เหลืออยู่ของกองทนุรวมดงักลา่วภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท าการที่ปรากฏเหตุ
ตามข้อ 22.1.1. เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระท าได้และช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนโดย
อตัโนมตัิ 

4.  ช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนเงินท่ีรวบรวมได้ตาม 3. ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 
10 วนัท าการนบัแตว่นัท าการท่ีปรากฎเหตตุามข้อ 22.1.1. และเมื่อได้ด าเนินการช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแล้วให้ถือว่า
เป็นการเลกิกองทนุรวมนัน้ 

เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ 1. ถึง 4. แล้ว หากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการด าเนินการตามข้อ  3. บริษัท
จดัการจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการช าระบญัชีของกองทนุรวม 
 

23.  การช าระบัญชีเมื่อเลกิกองทุน :  

บริษัทจดัการจะจัดให้มีการช าระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผู้ช าระบญัชีที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อท า
หน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการช าระหนีส้ินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมทัง้ท าการ
อย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด ส าหรับคา่ใช้จ่ายและเงินคา่ตอบแทนในการช าระบญัชีของกองทนุรวมจะหกัจ่ายจากทรัพย์สินของกองทนุรวม
และผู้ช าระบญัชีจะด าเนินการเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสดัสว่นจ านวน
หนว่ยลงทนุที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุถืออยูต่ามหลกัฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัเลกิโครงการ 

เมื่อได้ช าระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช าระบญัชีจะท าการจดทะเบียนเลกิกองทนุรวมกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และภายหลงัจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ ช าระบัญชีจัดการโอน
ทรัพย์สนิดงักลา่วให้ตกเป็นกรรมสทิธ์ิของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมตัิจากส านกังาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ถือเป็น
สว่นหนึง่ของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 



Bangkok Capital Asset Management Company Limited
  191 Silom Complex Off. Bldg. 24/F Room A-C, Silom Road,

Bangrak, Bangkok 10500


