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หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
กองทุนเปิดบีแคป เอ็มเอสซีไอไทยแลนด์ หุ้นระยะยาว 

การลงทุนใน LTF ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถน ามาลดหย่อนภาษีได้ 

สรุปข้อมลูกองทุนรวม 

1. ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) กองทุนเปิดบีแคป เอ็มเอสซีไอไทยแลนด์ หุ้นระยะยาว 
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) BCAP MSCI Thailand LTF 
ชื่อย่อ BCAP-MSCITH LTF 
ประเภทโครงการ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) 
อายุโครงการ ไม่กาํหนดอายุโครงการ 
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสาร

ทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมอีทีเอฟที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน หรือ
ทรัพย์สินอื่นใดที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ 
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียง
กับผลตอบแทนของดัชนี MSCI Thailand ex Foreign Board ให้มากที่สุด  
สําหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลืออาจลงทุนในตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหน้ีอื่นๆ และ/หรือ เงินฝาก
ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยการ
ลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นดังกล่าวน้ัน จะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมี net exposure ในหุ้นหรือ
ตราสารทุนตามวรรคหน่ึง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
กองทุนอาจจะเข้าทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ   ทั้งน้ี กองทุนจะไม่ลงทุน
ในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่
ไม่มีการซ้ือขายในตลาด (Unlisted Securities) ตราสารหน้ีที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(Unrated Securities) และตราสารหน้ีที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ํากว่าที่สามารถลงทุนได้ ( Non - 
Investment Grade) อย่างไรก็ตามกองทุนอาจมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซ้ือขายในตลาด(Unlisted 
Securities) และ/หรือตราสารหน้ีที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ํากว่าที่สามารถลงทุนได้เฉพาะกรณีที่
หลักทรัพย์น้ันมีการซ้ือขายในตลาด และ/หรือตราสารหน้ีน้ันได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถ
ลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุน รวมถึงกองทุนอาจเข้าทําธุรกกรรมประเภทการซ้ือโดย
มีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ 
(Feeder Fund ) หรือ กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมที่
มีการลงทุนโดยตรงในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน หรือตราสารทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งน้ี การ
เปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนจะไม่ทําให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน  
(Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น รวมทั้งประเภทและลักษณะพิเศษที่เปลี่ยนแปลงน้ันจะเป็นไปตามดุลยพินิจ
ของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะน้ัน และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ      
ผู้ถือหน่วยลงทุน อน่ึง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน  
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.bcap.co.th และหรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม ก่อน
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว 
ทั้งน้ี อัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที่ปกติ ซ่ึงอาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทุน
ให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กําหนดไว้อันเน่ืองมาจากการเกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น 
เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงาน
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การไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กําหนดไว้ในโครงการตามประกาศแก่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเร่ืองการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วง
ระหว่างรอการลงทุน ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 
รวมถึงช่วงเวลาก่อนเลิกกองทุน ซ่ึงมีระยะเวลา 10 วันก่อนการเลิกกองทุนรวม และรวมถึงช่วงระยะเวลาที่
ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุน เน่ืองจากได้รับคําสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ซ่ึงต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ ทั้งน้ี โดยต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ 
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซ่ึงอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่
เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด ทั้งน้ี กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) และ
กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้ บริษัทจัดการเดียวกันอีก (cascade 
investment) ทั้งน้ี การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซ่ึงอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
น้ัน จะไม่ทําให้กองทุนรวมมี net exposure ในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 65 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
ข้อมูลและรายละเอียดของดัชนี MSCI Thailand ex Foreign Board  
ดัชนี MSCI Thailand ex Foreign Board คํานวณและเผยแพร่โดย MSCI Inc. โดยดัชนีดังกล่าวถูก
ออกแบบเพื่อสะท้อนความเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ขนาดใหญ่และขนาดกลาง ( ตามนิยามที่ MSCI 
Inc. กําหนด) ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ 
ไอ และไม่อยู่ในกระดานต่างประเทศ (Foreign Board) โดยดัชนี MSCI Thailand ex Foreign 
Board เริ่มเผยแพร่อย่างเป็น ทางการเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559  
ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนไป
ใช้ดัชนีอื่นใดแทน ในกรณีที่ดัชนีดังกล่าวถูกยกเลิกหรือไม่มีการคํานวณ โดยดัชนีที่ใช้อ้างอิงจะต้อง
เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลตอบแทนการลงทุนหลักทรัพย์ตามวัตถุประสงค์และกรอบนโยบายการลงทุนของ
กองทุนที่กําหนดไว้  โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งน้ี  บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิงในการ
สร้างผลตอบแทไม่น้อยกว่า 30 วัน และจะดําเนินการแสดงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบผลการดําเนินการ
ของกองทุนควบคู่ไปกับตัวชี้วัดที่ปลี่ยนแปลงน้ันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
2.  
2.  

2. ลักษณะท่ีส าคัญของกองทุน 
 กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในหุ้นของ

บริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมอีทีเอฟที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับ
ผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน หรือทรัพย์สินอื่นใดที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้
ความเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  เพื่อสร้างผลตอบแทนให้
ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI Thailand ex Foreign Board ให้มากที่สุด 

 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) 
 

3. การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 
กองทุนน้ีเป็นกองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนทั่วไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 
 

4. ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน 
 กําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น (Capital Gain) ในกรณีที่ราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนมีการปรับตัวสูงขึ้น 
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5. จ านวนเงินทุนโครงการล่าสุด  
 จํานวนเงินทุนโครงการน้ีเท่ากับ 3,000 ล้านบาท   
 ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการสามารถเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการที่จะทะเบียนไว้กับ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 

6. รอบระยะเวลาบัญช ี
 วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี 

 
7. ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

 การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์หรือราคาหุ้นที่กองทุนนําเงินไปลงทุนซ่ึงส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนมีการเปลี่ยนแปลง อาจทําให้
ลูกค้ามีกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุน โดยการเปลี่ยนแปลงของราคาดังกล่าว อาจเน่ืองมาจากผลการดําเนินงานของบริษัทหรือการ
เคลื่อนไหวของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

 
8. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุน 

ดัชนี MSCI Thailand ex Foreign Board สัดส่วน (%) : 100.00 
หมายเหต ุ: 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซ่ึงอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการ
ลงทุนที่กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบาย
เกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้  
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/
หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การ
เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัท
บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้ 

 
9. ดัชนีราคาหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมนี้อ้างอิง และองค์ประกอบดัชนดีังกล่าว 

กองทุนรวมน้ีใช้ดัชนี MSCI Thailand ex Foreign Board เป็นดัชนีอ้างอิง ซ่ึงมีสรุปสาระสําคัญของดัชนีดังกล่าว ดังต่อไปน้ี 

(1)  ข้อมูลท่ัวไป 
ดัชนี MSCI Thailand ex Foreign Board คํานวณและเผยแพร่โดย MSCI Inc. โดยดัชนีดังกล่าวถูกออกแบบเพื่อสะท้อนความเคลื่อนไหวของ
หลักทรัพย์ขนาดใหญ่และขนาดกลาง (ตามนิยามที่ MSCI Inc. กําหนด) ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และไม่อยู่ในกระดานต่างประเทศ (Foreign Board) โดยดัชนี MSCI Thailand ex Foreign Board เร่ิมเผยแพร่อย่าง
เป็น ทางการเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559  

(2)  วิธีการค านวณดชัน ี  
MSCI Thailand ex Foreign Board Index เป็น Standard Index ของตลาดตราสารทุนไทยที่ได้รับการปรับปรุง ซ่ึงใช้วิธีการคํานวณเดียวกับ
การคํานวณ MSCI Global Investable Market Indexes (GIMI) โดยใช้การคํานวณแบบถ่วงนํ้าหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดปรับ
ด้วย Free Float และจะมีการทบทวนการคํานวณดัชนีเป็นรายไตรมาสใน เดือนกุมภาพันธ์, พฤษภาคม, สิงหาคม และพฤศจิกายน โดยมีการ
คํานวณดัชนีทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที่ ใช้ในการคํานวณ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงจํานวนหลักทรัพย์ที่เป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การเพิ่มทนุ การจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท เป็นต้น 

(3)  รายชื่อหลักทรัพย์ท่ีเป็นส่วนประกอบของดัชนี MSCI Thailand ex Foreign Board Index ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

ล าดับ หลักทรัพย ์ ชื่อบริษัท หมวดธุรกิจ กลุ่มอุตสาหกรรม น้ าหนักการลงทุน 
1 CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) พาณิชย ์ บริการ 7.93% 
2 PTT บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค ทรัพยากร 6.94% 
3 AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ขนส่งและโลจิสติกส ์ บริการ 6.71% 
4 BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด(มหาชน) การแพทย ์ บริการ 6.53% 
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ล าดับ หลักทรัพย ์ ชื่อบริษัท หมวดธุรกิจ กลุ่มอุตสาหกรรม น้ าหนักการลงทุน 
5 SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด(มหาชน) วัสดุก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 5.47% 
6 PTTEP บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค ทรัพยากร 5.45% 
7 ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เทคโนโลยี 4.69% 
8 DELTA บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส ์ เทคโนโลยี 4.38% 
9 EA บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค ทรัพยากร 3.39% 
10 GULF บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค ทรัพยากร 3.25% 
11 CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 3.06% 
12 BH บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) การแพทย ์ บริการ 2.83% 
13 PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ สินค้าอุตสาหกรรม 2.26% 
14 MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) อาหารและเครื่องดื่ม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 2.03% 
15 CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) อาหารและเครื่องดื่ม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 1.93% 
16 SCB บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จํากัด (มหาชน) ธนาคาร ธุรกิจการเงิน 1.85% 
17 HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) พาณิชย ์ บริการ 1.82% 
18 KBANK ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร ธุรกิจการเงิน 1.79% 
19 INTUCH บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เทคโนโลยี 1.73% 
20 LH บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 1.68% 
21 CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) พาณิชย ์ บริการ 1.63% 
22 OR บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค ทรัพยากร 1.53% 
23 IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ สินค้าอุตสาหกรรม 1.49% 
24 BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ขนส่งและโลจิสติกส ์ บริการ 1.49% 
25 SCGP บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) บรรจุภัณฑ์ สินค้าอุตสาหกรรม 1.49% 
26 TOP บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค ทรัพยากร 1.41% 
27 BTS บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) ขนส่งและโลจิสติกส ์ บริการ 1.39% 
28 KTB ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร ธุรกิจการเงิน 1.28% 
29 TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เทคโนโลยี 1.11% 
30 KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย ์ ธุรกิจการเงิน 1.11% 
31 AWC บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 1.05% 
32 GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค ทรัพยากร 1.02% 
33 TU บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) อาหารและเครื่องดื่ม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 1.02% 
34 EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค ทรัพยากร 0.94% 
35 RATCH บริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค ทรัพยากร 0.93% 
36 JMT บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย ์ ธุรกิจการเงิน 0.92% 
37 OSP บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) อาหารและเครื่องดื่ม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 0.89% 
38 BJC บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) พาณิชย ์ บริการ 0.86% 
39 BGRIM บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค ทรัพยากร 0.71% 
40 SAWAD บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย ์ ธุรกิจการเงิน 0.65% 
41 CBG บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) อาหารและเครื่องดื่ม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 0.60% 
42 MTC บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย ์ ธุรกิจการเงิน 0.57% 

10. หลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมนี้จะลงทุน 10 อันดับแรก 

ล าดับ หลักทรัพย ์ ชื่อบริษัท หมวดธุรกิจ กลุ่มอุตสาหกรรม น้ าหนักการลงทุน 
1 CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) พาณิชย ์ บริการ 7.93% 
2 PTT บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค ทรัพยากร 6.94% 
3 AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ขนส่งและโลจิสติกส ์ บริการ 6.71% 
4 BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด(มหาชน) การแพทย ์ บริการ 6.53% 
5 SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด(มหาชน) วัสดุก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 5.47% 
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ล าดับ หลักทรัพย ์ ชื่อบริษัท หมวดธุรกิจ กลุ่มอุตสาหกรรม น้ าหนักการลงทุน 
6 PTTEP บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค ทรัพยากร 5.45% 
7 ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เทคโนโลยี 4.69% 
8 DELTA บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส ์ เทคโนโลยี 4.38% 
9 EA บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค ทรัพยากร 3.39% 
10 GULF บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค ทรัพยากร 3.25% 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

หมายเหตุ :  บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดําเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จําเป็น  
และสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ โดยไม่ทําให้ความเส่ียงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ 

 
11. การก าหนดการประกาศมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิและระดับของดชันีที่ใชอ้้างอิง 

บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการ
ถัดไป ซ่ึงผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลได้จากที่ www.bcap.co.th นอกจากน้ีผู้ลงทุนสามารถติดตามระดับของดัชนี MSCI Thailand ex 
Foreign Board ได้จาก : www.bcap.co.th 

 
12. วิธีการลงทุนเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนท่ีแปรผันตามการเปล่ียนแปลงของดชันีที่ใช้อา้งองิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี
อ้างอิง (MSCI Thailand ex Foreign Board Index) เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี MSCI Thailand ex Foreign Board  
ให้มากที่สุด  

 
13. เหตุใดกองทุนรวมนี้จึงมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีมิได้มวีัตถุประสงคเ์พ่ือการลดความเสีย่ง 

กองทุนอาจมีการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management (EPM)) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น 

 
14. กองทุนรวมนี้มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยงเป็นอัตราส่วนเท่าใดของมูลค่าทรัพย์สิน

สุทธิกองทุนรวม และจะมีผลกระทบทางลบท่ีมากท่ีสุดต่อเงินลงทุนเป็นอย่างไร 
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์นอกเหนือจากเพื่อลดความเสี่ยง โดยผลลบมากที่สุดของการลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวต่อเงินลงทนุ คือ ทําให้ผลตอบแทนของกองทุนตํ่ากว่าผลตอบแทนที่ควรจะได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่
กองทุนไม่ได้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว 

 
15. วิธีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

 กรณกีารส่ังซื้อหน่วยลงทุน 
มูลค่าขั้นต่ําในการซ้ือคร้ังแรก   500 บาท 
มูลค่าขั้นต่ําในการซ้ือคร้ังถัดไป  500 บาท 
ผู้สนใจสั่งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซ้ือขาย
หน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานในการขอเปิดบัญชีกองทุน รวมถึงชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน ตามวิธีการที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนกําหนด โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังน้ี 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
- หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย 
- และช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
ทั้งน้ี ก่อนที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงจํานวนหรือมูลค่าขั้นต่ําข้างต้นได้ในอนาคต ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
ประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน ตามผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ตามช่องทางการซ้ือขาย ตามการส่งเสริมการ
ขาย หรือตามเง่ือนไขที่บริษัทจัดการอาจกําหนดขึ้นเพิ่มเติมในอนาคต ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม  
บริษัทจัดการอาจปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะ
ปรับปรุงรายละเอียดโครงการ และจะประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม 
หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว 

 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

มูลค่าขั้นต่ําในการขายคืน  ไม่กาํหนด 
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชขีัน้ต่ํา  ไม่กาํหนด 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ทุกวันทําการซ้ือขาย ทั้งน้ี ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ตามที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนกําหนดและย่ืนต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพื่อขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังน้ี 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
- และช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
ทั้งน้ี ก่อนที่บริษัทจัดการจะเร่ิมรับคําสั่งซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม 
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงจํานวนหรือมูลค่าขั้นต่ําข้างต้นได้ในอนาคต ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
ประเภทของผู้ลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ตามช่องทางการซ้ือขาย หรือตาม
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจกําหนดขึ้นเพิ่มเติมในอนาคต ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 
บริษัทจัดการอาจเปล่ียนแปลง ปรับปรุง วิธีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ในอนาคต ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ
กําหนด โดยที่ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะปรับปรุงรายละเอียดโครงการ และประกาศ
บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป 

 วิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบีแคป เอ็มเอสซีไอไทยแลนด์ หุ้นระยะยาว สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกลุ่มกองทุนเปิดที่
บริษัทจัดการกําหนดได้ดังต่อไปน้ี 
1. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปยังกองทุนประเภทอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (ส าหรับผู้ถือ
หน่วยลงทุนท่ีถือครองหน่วยลงทุนหลัง 1 มกราคม 2563 หรือส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือครองหน่วยลงทุนก่อน 1 มกราคม 
2563และถือครองครบเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษี) 
(1) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน สามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ให้กรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลี่ยนกองทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็น
จํานวนหน่วยที่จะออกจากกองทุนต้นทางเท่าน้ัน และระบุชื่อกองทุนปลายทางที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุ น และนําไปย่ืนกับ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ซ่ึงผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําขอสับเปลี่ยนกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 
ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไว้หากในอนาคตจะเปิดให้บริการรับคําสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนเงินให้สามารถทําได้ 
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทํารายการคําขอสับเปลี่ยนกองทุนเรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนคําขอสับเปลี่ยนกองทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เว้น
แต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ 
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สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และ
การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฎอยู่กับ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนเป็นหลักฐานในการทํารายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ 
ในกรณีที่จํานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนในใบคําขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนน้ันมากกวา่จํานวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บันทึก โดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนน้ัน 
นายทะเบียนจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน และชําระเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 
วันทําการนับตั้งแต่วันที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนได้รับคําสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ดังกล่าวแล้ว 
อย่างไรก็ตาม หากจํานวนเงินที่คํานวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไม่เพียงพอที่จะนําไปซ้ือหน่วยลงทุนขั้นต่ําตามข้อกําหนดของกองทุน
ปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกรายการคําขอสับเปลี่ยนดังกล่าว พร้อมทั้งไม่คืนค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซ่ึงได้เรียกเก็บไว้แล้ว 
(2) ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) 
ทั้งน้ี ก่อนที่บริษัทจัดการจะเร่ิมรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ( Internet) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยบริษัทจัดการจะปรับปรุงรายละเอียดโครงการ 
เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  
(3) ช่องทางอื่นใด  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มช่องทางการรับคําสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นใด โดยการเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวจะ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะปรับปรุง
รายละเอียดโครงการ เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการรับคําสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นใด ให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม ก่อนที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับคําสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางดังกล่าว 

2. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น (ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือครองหน่วยลงทุนก่อน 1 มกราคม 2563) 
2.1 กรณี กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเป็นกองทุนต้นทาง 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทนุน้ี (กองทุนต้นทาง) ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่อยู่ภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการอื่น (กองทุนปลายทาง) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทําได้ดังน้ี 
1.  ติดต่อไปยังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนของกองทุนปลายทางน้ัน ๆ ก่อน เพื่อกรอกใบคําสั่งซ้ือเพื่อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวและให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําสําเนาใบคําสั่งซ้ือดังกล่าวมาติดต่อกับผู้สนันสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนของกองทุนต้นทาง 
2.  ผู้ถือหน่วยลงทุนเข้ามาติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนของกองทุนต้นทาง เพื่อกรอกแบบฟอร์ม “คําขอสับเปลี่ยนกองทุนกองทุน
เพื่อการขายหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว” หรือคําขออื่นใดในทํานองเดียวกัน โดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนที่
ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด ซ่ึงผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องย่ืนสําเนาแบบฟอร์มคําสั่งซ้ือเพื่อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวปลายทางให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนของ
กองทุนต้นทางด้วย เพื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนของกองทุนต้นทางจะได้ทํารายการรับคําขอสับเปลี่ยนกองทุน 
ทั้งน้ี กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธคําขอสับเปลี่ยนดังกล่าว 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทํารายการ “คําขอสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อการขายหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว” หรือคําขออื่นใด
ในทํานองเดียวกันเรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนคําขอสับเปลี่ยนกองทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ 
3.  นายทะเบียนจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน และการชําระเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการของกองทุน
ปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนได้รับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ดังกล่าวแล้ว 
ทั้งน้ี กรณีบริษัทจัดการยกเลิกคําสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนที่ได้มีคําสั่งไว้แล้ว นายทะเบียนไม่ต้องจัดทําหนังสือรับรองดังกล่าว 
2.2 กรณี กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เป็นกองทุนปลายทาง 
ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น (กองทุนต้นทาง) มายัง
กองทุนน้ี (กองทุนปลายทาง) สามารถทําได้โดย 
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1.  ติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนของกองทุนปลายทางเพื่อกรอกแบบฟอร์ม “คําขอสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อการซ้ือหน่วยลงทุน
เข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาว” หรือคําขออื่นใดในทํานองเดียวกัน โดยไม่ต้องระบุจํานวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยน ณ วันที่ย่ืนคําสั่ง
สับเปล่ียน เน่ืองจากบริษัทจัดการต้องรอเงินเข้าบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนปลายทางก่อน ทั้งน้ี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
ต้องให้สําเนาคําขอสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อการซ้ือหน่วยลงทุนเข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาว ให้กับผู้ลงทุนนําไปย่ืนต่อบริษัทจัดการหรือ
นายทะเบียนของกองทุนต้นทาง 
อน่ึง หากผู้ลงทุนที่ต้องการทําคําขอสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อการซ้ือหน่วยลงทุนเข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน
ดังกล่าว ให้ผู้ลงทุนเปิดบัญชีกองทุนปลายทางก่อน 
2.  ผู้ลงทุนตดิต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนของกองทุนต้นทาง เพื่อทําคําสั่งขายคืนเพื่อสับเปลี่ยนกองทุน โดย
ผู้ลงทุนต้องนําสําเนาคําขอสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อการซ้ือหน่วยลงทุนเข้ากองทุนระยะยาว หรือคําขออื่นใดในทํานองเดียวกัน ตามข้อ 1 
ไปย่ืนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนของกองทุนต้นทาง เพื่อให้บริษัทจัดการของกองทุนต้นทางชําระเงินตาม
จํานวนที่ลูกค้าขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อสับเปลี่ยนกองทุนให้กับบริษัทจัดการ พร้อมส่งสําเนาหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้แก่
บริษัทจัดการภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนได้รับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่
สมบูรณ์ดังกล่าวแล้ว 
3.  เมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินเข้าบัญชีจองซ้ือตามที่ระบุข้างต้นเรียบร้อยแล้ว จะถือว่าคําขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีผลสมบูรณ์ในการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อมาซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยจํานวนเงินในการสั่งซ้ือต้องไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ําในการ
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนคร้ังแรกหรือคร้ังต่อไป (แล้วแต่กรณี) และหากจํานวนเงินที่ทําคําขอสับเปลี่ยนกองทุนมาซ้ือกองทุนปลายทางไม่เข้า
เงื่อนไขขั้นต่ําในการซ้ือคร้ังแรก หรือคร้ังต่อไป (แล้วแต่กรณี) บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางจะยกเลิกคําสั่งคําขอสับเปลี่ยน
ดังกล่าว และนายทะเบียนจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบ ทั้งน้ีค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยน (ถ้ามี) หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนได้เรียกเก็บไว้แล้ว จะไม่คืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน 
4.  นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการซ้ือให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
2.3 การโอนย้ายหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น ๆ 
บริษัทจัดการจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุน พร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นหักค่าธรรมเนียมการโอนย้ายการลงทุน (ถ้ามี) 
ภายใน 5 วันทําการ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้กองทุนต้องเลิกกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงเจตนาไว้ในใบจองซ้ือหน่วยลงทุน
หรือใบคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนว่าจะโอนย้ายกองทุน ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมอบหมายให้บริษัทจัดการเป็นผู้ตัดสินใจ
เลือกกองทุนที่จะโอนย้ายไป ซ่ึงบริษัทจัดการจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวในบริษัทจัดการก่อน อย่างไรก็ตามหากไม่
สามารถโอนย้ายไปกองทนุรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายในบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการจะทําการโอนย้ายไปยังกองทนุรวมหุ้นระยะยาวของ
บริษัทจัดการอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันตามที่เห็นสมควร 
ในกรณี กองทุนน้ีต้องเลิกกองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาไว้ในใบคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุน หรือไม่ได้แสดงเจตนาเป็นหนังสือ
แก่บริษัทจัดการว่าจะให้ดําเนินการอย่างไรแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาโอนย้ายหน่วยลงทุนของกองทุนไปยังกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวอื่นก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 

16. การเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน  
1.  บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ที่ได้มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณี
ดังต่อไปน้ี 

(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริต และสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหน่ึงดังต่อไปน้ี โดยความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ 

(ข)  มีเหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 

(2)  มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ไม่
ถูกต้องน้ันต่างจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 
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2.  กรณีการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1 . (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม
เกณฑ์ดังต่อไปน้ี  

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

(2)  บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเร่ืองดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน 

(3)  แจ้งการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดทํารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็ นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1.(1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1.(2) ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบโดยพลัน ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการดังกล่าวแทนก็ได้ 

(4)  ในระหว่างที่บริษัทจัดการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัท
จัดการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที่ส่งคําสั่งขายคืนก่อนหลัง 
 

17. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งท่ีรับไว้แล้ว 

การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสั่ง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่
รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เร่ือง หลักเกณฑ์การ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล 

การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือ
เพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคําสั่งซ้ือ หรือคําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซ่ึงไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้ 
เงื่อนไขอื่นใด 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือคําสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (กองทุนปลายทาง)  ชั่วคราว/ถาวรตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งน้ี จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ รายละเอียด วิธีการ เงื่อนไข การเสนอขายหน่วยลงทุน และ/
หรือการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่น
ใดตามความเหมาะสม 

 
18. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหนว่ยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิก
คําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี 
(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 
ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อความ
ร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรือตามกฎหมาย Foreign 
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Account Tax Compliance Act (FATCA) บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้กับบุคคลดังที่
กล่าวมาข้างต้น  
(5)  ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบทางด้านภาษี
ต่อผู้ซ้ือหน่วยลงทุนหรือกองทุน หรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการในอนาคต หรือมี
ผลกระทบต่อการบริหารการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งน้ี เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเป็นหลัก 

บริษัทจัดการอาจปิดรับคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนชั่วคราวตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบก่อนการปิด
รับคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนขั่วคราวทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

 
19. ช่องทางท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับ NAV มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ข้อมูลโครงการจัดการกองทุน 

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุนนี้ 

ผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลดังกล่าวได้จาก 
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จํากัด โทรศัพท์  : 0-2618-1599 
- เว็บไซต์ : www.bcap.co.th 

 
20. ช่องทางท่ีผูล้งทุนสามารถทราบขอ้มูลเพิ่มเติมเกีย่วกับกองทุนนี้ 

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมลูเพิ่มเตมิ ได้ที ่

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จํากัด 
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 

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

 
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

21. กองทุนนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
- อื่น ๆ 

บริษัทจัดการจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสารแสดงสิทธิอื่นใด ให้แกผู้่ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับแต่วัน
สิ้นสุด ระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรก หรือภายในวันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุน กรณีที่สั่งซ้ือภายหลังปิดการเสนอขายคร้ังแรก 
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันทํา
การซ้ือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง และสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ต้ังแต่วันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุน  

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

 
22. เงื่อนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจ ากัดสิทธิ 

 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย 
จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นหลักประกันได้ 

http://www.bcap.co.th/
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 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัท
หลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงในส่วนที่เกินกว่าหน่ึง
ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด  

 
23. ช่องทางและวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบลจ. 

ในหลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ ที่กองทุนรวมลงทุน 
 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง และการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์

ของบริษัทจัดการ (www.bcap.co.th) 
 

24. ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดในการใช้สิทธิออกเสียงท่ีมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้น  
 ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง  ทั้งน้ี สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

www.bcap.co.th 
 

25. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และขอ้จ ากัดการโอนหนว่ยลงทุน 
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจะนําไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานําหรือนําไปเป็นหลักประกันมิได้ 

 
26. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการ

ดังกล่าวของกองทุน 
 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 

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

27. ภูมิล าเนาเพ่ือการวางทรัพย์ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลําเนา
เพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์ 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุนรวม 
 

28. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จ ากัด 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จํากัด 
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ห้องเลขที่ A-C 
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท์ : 0-2618-1599  โทรสาร : 0-2618-1597 

จ านวนกองทุนรวมท้ังหมดภายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการ และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จํากัด มีกองทุนรวมภายใต้การบริหารทั้งหมด 36 
กองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม เท่ากับ 21,905 ล้านบาท 
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

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

รายชื่อผู้บริหาร 

1. นางเมธ์วดี  ประเสริฐสินธนา   กรรมการผู้จัดการ            
2. ดร. ธนาวุฒิ  พรโรจนางกูร รองกรรมการผู้จัดการ 
3. นางกุณฑีรา พรโรจนางกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการ 

    รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน (Investment Committee) 

1. นางเมธ์วดี  ประเสริฐสินธนา ประธานคณะกรรมการ 
2. ดร. ธนาวุฒิ  พรโรจนางกูร กรรมการ 
3. นางสาวอญัชลี  งามวุฒิกุล กรรมการ 
4. นายคงศิริ  เลิศพิขิตกุล กรรมการ 
5. นายสันติ  ชินศิริโชคชัย กรรมการ 
6. นายธวัชชัย  วงศ์รัตนศิริกุล กรรมการ 

   

รายชื่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการกองทุน 
 

ล าดับ รายชือ่ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
1. นายเมธี  เมฆอรุณเรือง*  Doctor of Philosophy in 

Industrial Engineering, Texas 
A&M University 

 ผู้จัดการกองทุน บลจ. บางกอก
แคปปิตอล 

 ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บลจ.
บางกอกแคปปิตอล 

 เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง 
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 

ผู้จัดการกองทุน 

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ถ้ามี) 
 
29. รายชือ่ผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทไดแ้ต่งตั้งไว ้

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
ที่อยู ่ :  สํานักงานใหญ่  

  เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
  และสาขาตา่ง ๆ ทั่วประเทศ 

โทรศัพท์  :  1333 หรือ 0-2230-1306 

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

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

 
30. รายชือ่นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก  
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กรุงเทพมหานคร 10500  โทรศัพท ์0-2230-1784 
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 
31. รายชือ่ผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุน 

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

ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ  
กรุงเทพมหานคร 10400  

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

ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย 
 

32. รายชือ่ผู้สอบบัญชีของกองทุน 
นางสาวซูซาน  เอี่ยมวณิชชา 
นายสุชาติ  พานิชย์เจริญ 
นางสาวชื่นตา  ชมเมิน 
นางสาววันดี  เอี่ยมวณิชชา 
นายเกียรติศักดิ์  วานิชย์หานนท ์
นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ ์
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 
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ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทนุของกองทุน 

1. ความเสี่ยงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถประกอบธุรกิจ
ให้ได้ผลตอบแทนเป็นไปตามที่คาดหวังได้ ซ่ึงอาจเกิดจาก สภาวะการแข่งขันและปัจจัยภายในของบริษัทผู้ออกตราสาร 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการมีเกณฑ์การคัดเลือกตราสารโดยพิจารณาจากปัจจัยภายในของบริษัท และผ่านการอนุมัติโดย
คณะกรรมการลงทุน รวมถึงมีการติดตามผลการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ 

2. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาตราสารที่กองทุนถือครองอยู่ อันเน่ืองมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทั้งจากภายในและนอกประเทศ ซ่ึงสามารถส่งผลกระทบเชิงลบต่อพอร์ต
การลงทุนได้  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : เน่ืองจากกองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง จึงไม่สามารถลดความ
เสี่ยงของตลาดได ้

3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถแปลงสินทรัพย์เป็นเงินสดภายในช่วงระยะเวลาหรือตาม
ราคาที่ต้องการ ซ่ึงขึ้นอยู่กับลักษณะของสินทรัพย์และสภาวะของตลาด ว่ามีสภาพคล่องมากน้อยเพียงใด มีผู้ดูแลสภาพคล่องหรือไม่ หาก
เกิดสถานการณ์ที่มีผู้ขายพร้อมกันเป็นจํานวนมาก (Fire Sell) ก็จะส่งผลให้ความเสี่ยงดังกล่าวสูงขึ้นได้  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนโดยคํานึงถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือของตราสารประเภทต่าง ๆ ก่อนการ
ตัดสินใจลงทุน รวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ เพื่อกําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกับผลตอบแทนและความ
เสี่ยง พร้อมทั้งกําหนดสัดส่วนการถือครองเงินสดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอเมื่อเกิดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน 

4.  ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระของคู่สัญญา (Counterparty Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่คู่ค้าสัญญา ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันที่ได้ตกลงกันไว้ ซ่ึงอาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่มีสภาพคล่องมากเพียงพอ หรืออยู่ในสถานะล้มละลาย 

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

5.  ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกหน้ีไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาในการจ่ายชําระหน้ีคืน หรือ ความ
เสี่ยงที่เกิดจากโอกาสที่ลูกค้าอาจไม่สามารถชําระหน้ีคืนจนเป็นเหตุให้ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงได้ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจัดการจะลงทุนในตราสารหน้ีที่
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับ Investment Grade จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งน้ี เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงด้านเครดิต 

6.  ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivative Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนหรือป้องกันความเสี่ยงด้วยตราสาร
อนุพันธ์ อาทิเช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Forward) ออปชั่น (Option) สวอป(Swap) เป็นต้น ทั้งน้ีมูลค่าของตราสารดังกล่าวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตาม ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง หรือสภาวะตลาดได ้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะมีการประเมินมูลค่าตลาดของตราสารอนุพันธ์อย่างสม่ําเสมอ รวมถึงทําการติดตามดูแล
สถานะของสัญญาตราสารอนุพันธ์ของกองทุนอย่างใกล้ชิด 
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เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 

- เครือ่งมอืการก าหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระคา่ใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เปน็ไปตามปริมาณหรือระยะเวลาท่ีก าหนด (liquidity fee) : 
กองทุนรวมท่ัวไป 
อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลคา่หน่วยลงทุน) : 1.00  
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน   
สําหรับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกที่มากกว่า 50 ล้านบาท 
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และหรือระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ีทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด  

ข้อสงวนสิทธิ์ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กําหนดในโครงการ 
และหรือปรับเพิ่มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือปรับลดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมน้ี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด 
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือ
ครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้  
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการ
การใช้เคร่ืองมือ Liquidity Fee ในวันทําการน้ัน 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที่มีการใช้เคร่ืองมือน้ี   

2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด 
โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1.ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซ้ือหรือขายทรัพย์สินของกองทุน (transaction costs) เช่น 
bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซ้ือขายทรัพย์สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน 2.ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการ
ทําธุรกรรม repo เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) 3.สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุน
ถือครอง 4.ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน เป็นต้น โดยบริษัทจัดการอาจ
พิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทําได้
เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

3. ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Liquidity Fee น้ี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิด้วยสูตรการคํานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซ้ือ
ขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับ
เคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

4. ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Liquidity Fee น้ี เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้
เคร่ืองมือน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เคร่ืองมือน้ีไม่ได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด 

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) : 
กองทุนรวมท่ัวไป 
อัตราสงูสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ด้วยวิธีปฏิบัต ิ: Partial swing pricing 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช้วิธี Partial swing pricing โดยกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน ก็ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
2. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1.ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซ้ือหรือขายทรัพย์สินของกองทุน (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการซ้ือขายทรัพย์สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน 2.ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการทําธุรกรรม 
repo เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) 3.สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือ
ครอง 4.ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน เป็นต้น ซ่ึงบริษัทจัดการอาจ
พิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทําได้
เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะน้ัน ๆ  
3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ 1.พอร์ตการลงทุน 2.นโยบายการลงทุน 3.สภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน 4.ปัจจัยอื่น 
ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน 5.กองทุนมียอดซ้ือขายสุทธิอย่างต่อเน่ือง 6.กองทุนมี
ยอดซ้ือขายสุทธิในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน เป็นต้น โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริง
ที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทําได้เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข 
ณ ขณะน้ัน ๆ  
4. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

ข้อสงวนสิทธิ์ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการ
การใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing ในวันทําการน้ัน  
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซ่ึงจะปรับเพิ่มไม่
เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ 
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําค่าซ้ือหน่วยลงทุนที่ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวันทําการที่มีการใช้
เคร่ืองมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวันทําการน้ัน  ทั้งน้ีบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ได้
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวันทําการน้ัน  แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วย
ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทําการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซ้ือหน่วยลงทุนที่ชําระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้
รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจกําหนด Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที่มีการใช้เคร่ืองมือน้ี   
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซ้ือขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซ้ือขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า  swing threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด  โดยที่
มูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 
(switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) 
ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด 

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) :  
กองทุนรวมท่ัวไป 
อัตราสงูสุดไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  
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2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยจะ
อยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือ
หน่วยงานที่มีอํานาจอื่น ทั้งน้ี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1.ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซ้ือหรือขาย
ทรัพย์สินของกองทุน (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปล่ียนแปลงไปจากการซ้ือขายทรัพย์สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ
รักษาสัดส่วนการลงทุน 2.ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการทําธุรกรรม repo เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) 3.สภาพ
คล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง 4.ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่อง
ของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน เป็นต้น โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอ ยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทําได้เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

3. การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด  โดยบริษัทจัดการ
จะคํานึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ 1.พอร์ตการลงทุน 2.นโยบายการลงทุน  3.สภาวะตลาดของทรัพย์สินที่
ลงทุน 4.ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน 5.กองทุนมียอดซ้ือขายสุทธิ
อย่างตอ่เนื่อง 6.กองทุนมียอดซ้ือขายสุทธิในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน เป็นต้น โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทําได้เพื่อให้สามารถ
ดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

4. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพ
คล่องอื่นได ้

ข้อสงวนสิทธิ์ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการ
ใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวันทําการน้ัน  
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําค่าซ้ือหน่วยลงทุนที่ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวันทําการที่มีการใช้
เคร่ืองมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการ
ใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวันทําการน้ัน  ทั้งน้ีบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจ
ไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวันทําการน้ัน  แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวัน
ทําการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซ้ือหน่วยลงทุนที่ชําระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้น้ัน ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน  
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทํารายการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 
หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหน่ึงที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะราย
ที่ทํารายการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทาง
ที่บริษัทจัดการจะกําหนดได ้
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซ่ึงจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที่มีการใช้เคร่ืองมือน้ี 

2. บริษัทจัดการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซ้ือขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลค่าซ้ือขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุน  คํานวณจากมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) 
ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด 
3. บริษัทจัดการกําหนด  ADLs Threshold  โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปน้ี 
(1)  มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกวา่มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออก  
(2)  มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออก 
ซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน  
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4. ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ ADLs น้ี  ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เคร่ืองมือน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ
บรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถอืหน่วยทียั่งคงลงทุนในกองทุนต่อไป  เคร่ืองมือน้ีไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้
กองทุนแต่อย่างใด 

- การก าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดในการรับค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 
กองทุนรวมท่ัวไป 
เมื่อผู้ถือหนว่ยลงทุนตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลคา่เกนิกว่า 10,000,000.00 บาท 
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหนา้เป็นเวลา : 5 วันทาํการ 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่ารวมเกินกว่า 10 ล้านบาท จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอน
หน่วยลงทุน (Notice Period) เป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 5 วันทําการ ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณที่บริษัทจัดการกําหนด 
2. บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, 
ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเคร่ืองมืออื่น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพคล่อง และ/หรือ
ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุนในขณะน้ัน ว่าการใช้ Notice period เพียงเคร่ืองมือเดียวอาจไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหา
สภาพคล่องของกองทุน ซ่ึงอาจต้องใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง  อันได้แก่  Liquidity Fee, Swing pricing, 
ADLs  ในสถานการณ์ที่เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเน่ืองจากการขายในปริมาณที่มากหรือราคาที่ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้
ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption Gate ในกรณีที่ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่
เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื่อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเคร่ืองมือ Side pocket เมื่อตราสารผิดนัด
ชําระหน้ี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยง สภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Suspension of Dealings  เมื่อมีการกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช้ Suspension of Dealings  จะเป็น
ประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที่ยังคงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ 

ข้อสงวนสิทธิ์ 

1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทําให้ต้องใช้เคร่ืองมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคําสั่งที่ได้จาก 
Notice period น้ันเช่นเดียวกับคําสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทํารายการด้วย ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับ
เคร่ืองมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือ
เคร่ืองมืออื่น ๆ  
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซ่ึงจะปรับเพิ่มไม่เกิน Notice 
period สูงสุดที่กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด 
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทกุชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรือ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการการ
ใช้เคร่ืองมือ Notice Period ในวันทําการน้ัน 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจกําหนด Notice period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที่มีการใช้เคร่ืองมือน้ี ทั้งน้ีบริษัทจัดการอาจไม่ใช้ Notice 
period ก็ได้ หากกองทุนรวมในวันน้ันมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาด
ทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่
ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ หรือปัจจัยอื่นใดที่
กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เป็นต้น โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่
และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทําได้เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะน้ันๆ  
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เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 
กองทุนรวมท่ัวไป 
เพดานการขายคนืหน่วยลงทุนไมต่่ ากว่ารอ้ยละ 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวม 
โดยบริษัทจัดการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไมเ่กิน : 10 วันทําการ 
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ขั้นต่ํา ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียด
วิธีการคํานวณที่บริษัทจัดการกําหนด 
2. บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 10 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณที่บริษัทจัดการ
กําหนด 
3. ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold  ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะ
ใช้เฉพาะวันทําการซ้ือขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มี
ค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด  โดยที่ มูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน  คํานวณจาก มูลค่า
การซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 
(redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณที่บริษัทจัดการกําหนด 
4. บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) 
ของคําสั่งรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate  
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละคร้ังแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะ
ไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั้นตํ่า และ  gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ 
6. คําสั่งรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนถัดไป 
รวมกับคําสั่งรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน-หลังของคําสั่งรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการยกเลิกคําสั่งรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกส่วนที่เหลือได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท
จัดการกําหนด ทั้งน้ี ก่อนเปิดให้มีการยกเลิกคําสั่งรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 
7. บริษัทจัดการจะทําการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ วัน
ทําการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ 
8. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า  
9. ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate น้ี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได ้

ข้อสงวนสิทธิ์ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามดุยพินิจของบริษัทจัดการ โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า 
Redemption Gate ขั้นตํ่าที่ระบุในโครงการ ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด 
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้  
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก 
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กําหนด การใช้เคร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งน้ี ในกรณีที่ไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ  และ
แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคําสั่งโดยไม่ชักช้า  
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการ
ใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate ในวันทําการน้ัน 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจกําหนด Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที่มีการใช้เคร่ืองมือน้ี   
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2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ 
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซ้ือขายทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สิน
ลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณกา รไถ่ถอน
ของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนมากว่า Redemption Gate ที่กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุม
และคาดการณ์ของบริษัทจัดการ หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เป็นต้น 
ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่
เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทําได้เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

- การด าเนินการในกรณีท่ีผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี้ หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) 
บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน 

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหนว่ยลงทุนตามค าสั่งท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันท าการ) : 1  
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่า จําเป็นต้องระงับการซ้ือขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กําหนด 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปน้ี ซ่ึงไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กําหนด 
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย 

เน่ืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดังน้ี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 

(1) การกระทําที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่า
จะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
(3) การกระทําที่เป็นการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ 
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ จัดการของตนอัน

เน่ืองมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการ
เงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซ่ึงให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ 
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ข้อก าหนดอื่น ๆ  

1. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft commission) 
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเน่ืองมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการ
จัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจ และต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 
(2)  ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลน้ันบ่อยคร้ังเกินความจําเป็น เพื่อให้กองทุนได้รับผลประโยชน์จาก
บุคคลดังกล่าว (churning)  
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทําด้วยความเป็น
ธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทของหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนน้ันด้วย  
บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพือ่ประโยชน์ของบริษัทได ้เน่ืองจากเป็นข้อหา้มทีโ่ดยกฎ หรือโดยวิชาชพีเป็นเรื่องที่ไมพ่ึง
กระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการ หรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณี
นิยม ตามแนวปฏิบัตทิี่บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซ่ึงผู้ถือหน่วยลงทุนอาจจะขอดแูนวทางน้ีไดท้ี่ www.bcap.co.th 

2. ข้อกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า FATCA) 
โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซ่ึงมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซ่ึงมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีใน
สหรัฐอเมริกา) ซ่ึงเปิดหรือมีไว้กับ FFI น้ัน นอกจากน้ียังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที่มี
ข้อกําหนด และหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซ่ึงต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง”)  
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซ่ึงถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกนัและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที ่FATCA 
กําหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกําหนดให้ลูกค้า
บางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมน้ันจะได้รับผลกระทบที่สําคัญในสองกรณี คือ  
(1)  ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซ่ึงจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงิน
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซ่ึงอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่น ๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะเร่ิมต้น
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนด
ของ FATCA (ซ่ึงรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่
ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI  
(2)  ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซ่ึงอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป  
เพื่อมิให้บริษัทจัดการ และกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทนุรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพนัภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซ่ึงรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝาก ทรัพย์สิน 
และผู้สนับสนุนการขาย และรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังน้ี  
(2.1)  ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา 
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จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนน้ันกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  
(2.2)  ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกัน หรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้า
ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งน้ี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายดังกล่าว  
(2.3)  ดําเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดําเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลง ทุนปฏิเสธการ
ดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง 
หรือหลายอย่างดังต่อไปน้ีตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการ
แจ้งน้ีแล้ว และ/หรือ ได้ดําเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี  
1.   ไม่รับคําสั่งซ้ือ/ สับเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว  
2.   ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
3.  ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายน้ันได้ 
เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย  
4.   ดําเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการ
ดําเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น  
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัท
จัดการและกองทุนมีการดําเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูก
หัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซ่ึงในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถื อหน่วยลงทุนที่เข้า
ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกําหนด) เท่านั้น  
ทั้งน้ี ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจั ดการ 
(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือ
ดําเนินการอื่นใดที่ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

3.  ข้อมูลของดัชนีราคา MSCI Thailand ex Foreign Board Index : 

(1) ข้อมูลทั่วไป 
ดัชนี MSCI Thailand ex Foreign Board คํานวณและเผยแพร่โดย MSCI Inc. โดยดัชนีดังกล่าวถูกออกแบบเพื่อสะท้อนความ
เคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ขนาดใหญ่และขนาดกลาง (ตามนิยามที่ MSCI Inc กําหนด) ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และไม่อยู่ในกระดานต่างประเทศ (Foreign Board) โดยดัชนี MSCI Thailand ex Foreign 
Board เริ่มเผยแพร่อย่างเป็น ทางการเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559  
ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนไปใช้ดัชนีอื่ นใดแทน ในกรณีที่ดัชนี
ดังกล่าวถูกยกเลิกหรือไม่มีการคํานวณ โดยดัชนีที่ใช้อ้างอิงจะต้องเป็นดัชนีที่ใช้วัดผลตอบแทนการลงทุนหลักทรัพย์ตามวัตถุประสงค์และ
กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนที่กําหนดไว้  โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งน้ี  บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงดัชนีทีก่องทุนใช้อา้งองิในการสร้างผลตอบแทนไม่น้อยกว่า 30 วัน และจะดําเนินการ
แสดงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบผลการดําเนินการของกองทุนควบคู่ไปกับตัวชี้วัดที่ปลี่ยนแปลงน้ันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

(2) วิธีการคํานวณดัชนี   
MSCI Thailand ex Foreign Board Index เป็น Standard Index ของตลาดตราสารทุนไทยที่ได้รับการปรับปรุง จาก MSCI Thailand  
ด้วยการตัดหลักทรัพย์กระดานต่างประเทศออก ซ่ึงใช้วิธีการคํานวณเดียวกับการคํานวณ MSCI Global Investable Market Indexes 
(GIMI) โดยใช้การคํานวณแบบถ่วงนํ้าหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ปรับด้วย Free Float และมีการทบทวนการคํานวณดัชนี
เป็นรายไตรมาสในเดือนกุมภาพันธ์, พฤษภาคม, สิงหาคม และพฤศจิกายน โดยมีการคํานวณดัชนีทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
หลักทรัพย์ที่ใช้ในการคํานวณ เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงจํานวนหลักทรัพย์ที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การเพิ่มทุน การจ่ายหุ้น
ปันผล การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เป็นต้น 
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  MSCI Thailand ex Foreign Board Index 
วันฐาน 31 สิงหาคม 2553 
ค่าดัชนี ณ วันฐาน 1000 

  
ขั้นตอนในการสร้าง MSCI Thailand ex Foreign Board Index 

1. กําหนดเกณฑ์คัดกรองขนาดขั้นต่ําสําหรับหลักทรัพย์ใน Universe 
2. กําหนด Free Float ขั้นตํ่า 
3. กําหนดเกณฑ์คัดกรองสภาพคล่องขั้นตํ่า 
4. กําหนดตัวแปร Foreign Inclusion Factor ขั้นตํ่า 
5. กําหนดเกณฑ์การซ้ือขายขั้นตํ่า (Trading Requirement) 
6. กําหนดสัดส่วนนักลงทุนต่างประเทศขั้นตํ่า (Foreign Requirement) 

เมื่อได้รายชื่อหลักทรัพย์จากการคัดเลือกข้างต้นแล้ว จะทําการนําหลักทรัพย์เข้าดัชนีโดยการเรียงตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ปรับด้วย Free Float จากมากไปน้อย จนกระทั่งมีมูลค่าสะสมประมาณร้อยละ 85 ของ Free Float adjusted Market Capitalization 
ทั้งหมดของหลักทรัพย์ที่ผ่านการคัดเลือกข้างต้น 

รายละเอียดเกณฑค์ัดกรองดูได้ใน 
https://www.msci.com/eqb/methodology/meth_docs/MSCI_GIMIMethodology_Aug2018.pdf 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงรายละเอียดข้างต้นงหากดัชนี MSCI Thailand ex Foreign Board Index มีการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือวิธีการคํานวณใด ๆ ที่ไม่มีนัยสําคัญ และไม่ทําให้ผิดไปจากกรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการแก้ไข และหรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว 
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุน  

 
อัตราสว่นการลงทุนในผูอ้อกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญารายใดรายหนึง่ (single entity limit) 
- ตราสารภาครัฐไทย ลงทุน ไม่จํากัดอัตราส่วน 
- หน่วย CIS  ลงทุน ไม่จํากัดอัตราส่วน 
- เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของสถาบันการเงินที่มีอันดับความ
น่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือเงินฝากธนาคารออมสิน ทั้งน้ี 
เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน 

ลงทุนไม่เกิน ร้อยละ 20 

- ตราสารทุน / กอง infra / กอง property / REITs ที่จดทะเบียนซ้ือขายใน
กระดานผู้ลงทุนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน หรือศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งตามกฎหมายไทยหรือ
เสนอขายในไทย มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ และอยู่
ในระบบ regulated market 
- ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ / reverse repo / OTC derivatives ที่มีอันดับ
ความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามมารถลงทุนได้ 

ลงทุนไม่เกิน นํ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน 
benchmark+5% 

- การลงทุนในทรัพย์สินอื่น (Special Investment Products : SIP)  รวมกันไม่เกินร้อยละ 5 
อัตราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

- การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้า
เป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว 

ลงทุนไม่เกิน นํ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน 
benchmark+10% 

อัตราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 
- เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ของ

ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ บริษัท
เงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และบรรษัทตลาดรองสินเชือ่ทีอ่ยู่อาศัย 

ลงทุนไม่เกิน ร้อยละ 45 เฉลี่ยในรอบปีบัญช ี

- ทรัพย์สิน ดังน้ี 
- ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีเง่ือนไขห้ามเปลี่ยนมือ แต่สามารถโอนสิทธิ

เรียกร้องในตราสาร หรือขายคืนผู้ออกตราสารได ้
- เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก อายุเกิน 12 เดือน 
- Total SIP 

ลงทุนไม่เกิน รวมกันไม่เกินร้อยละ 25 

- Reverse repo ลงทุนไม่เกิน ร้อยละ 25 
- Securities lending ลงทุนไม่เกิน ร้อยละ 25 
- Total SIP ได้แก่ ทรัพย์สินอื่น (SIP) ในตารางอัตราส่วน Single entity limit 
แต่ไม่รวมถึงตราสารหน้ี / ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน / SN / ศุกูก / ตราสาร Basel III 
ที่อยู่ใน regulated market และมีอันดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากว่าอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้หรือไม่ไดถู้กจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

ลงทุนไม่เกิน รวมกันไม่เกินร้อยละ 15 

- สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) 
- ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง (hedging) 
- ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging) 

 
ลงทุนไม่เกิน 
ลงทุนไม่เกิน 

 
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู ่

จํากัด net exposure ที่เกิดจากการ
ลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน

ร้อยละ 100 ของ NAV 
อัตราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามความมีสว่นไดเ้สยีในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 
- หุ้นของบริษัทรายใดรายหน่ึง ลงทุนไม่เกิน ร้อยละ 25 
- ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุกูกของผู้ออกรายใด

รายหน่ึง (ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครัฐไทย) 
ลงทุนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทางการเงนิ 

(Financial liability) ของผู้ออกตราสาร
รายน้ัน ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด 

- หน่วย CIS หรือหน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ลงทุนไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS/ infra/ 
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property ทั้งหมดของกองทุน CIS/ 
infra/ property เว้นแต่เป็นหน่วย CIS 
ของกองทุน CIS/ infra/ property ที่มี
ลักษณะครบถ้วนดังน้ี โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสาํนักงาน 
(1) มีขนาดเลก็ 
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกวา้ง 

- หน่วย private equity  1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยทั้งหมดของ
กองทุน private equity 

ทั้งน้ี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุน
ของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 
 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (1)  
(% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี) 

อัตราตามโครงการ 
 

อัตราเรียกเก็บจริง 
(1 ธ.ค. 62 - 30 

พ.ย. 63) 

อัตราเรียกเก็บจริง 
(1 ธ.ค. 63 - 30 

พ.ย. 64) 

อัตราเรียกเก็บจริง 
(1 ธ.ค. 64 - 30 

พ.ย. 65) 
1.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท้ังหมด (ท่ีประมาณการได้)  ไม่เกิน 1.90 ตอ่ป ี 1.03% 1.08% 1.07% 

-  ค่าธรรมเนียมการจัดการ (2) ไม่เกิน 1.35 ต่อป ี 0.85% 0.85% 0.85% 
-  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.107 ต่อป ี 0.03% 0.03% 0.03% 
-  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.13375 ต่อป ี 0.07% 0.07% 0.07% 
-  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่เกิน 0.8835 ต่อป ี 0.08% 0.13% 0.12% 

- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ (3), (5) ไม่เกิน 1.07 ต่อป ี - 0.05% 0.05% 
- ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี (3) ตามที่จ่ายจริง 0.05% 0.05% 0.05% 
- ค่าธรรมเนียมวิชาชพี (3) ตามที่จ่ายจริง 0.03% 0.03% 0.02% 

2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมท้ังหมดท่ีประมาณการไม่ได้ ตามท่ีจ่ายจรงิ 0.14% 0.4% 0.04% 
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตามที่จ่ายจริง 0.14% 0.4% 0.04% 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมด (4)  1.17% 1.12% 1.11% 
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย ์ ตามที่จ่ายจริง 0.0717% 0.0484% 0.0063% 

หมายเหตุ :  
(1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
(2) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ

ของกองทุนต้นทางซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ สามารถดูตัวอย่างการคํานวณได้ที่โครงการจัดการกองทุนรวม 
(3) อัตราร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
(4) ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ 
(5) เนื่องจากในรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 พ.ย. 64 มีการปรับเปลี่ยนการแสดงค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์แยกออกมาจากค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยในรอบปีบัญชีสิ้นสุด 30 พ.ย. 63 

ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์จะรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (1) 
(% ของมูลค่าซ้ือขาย) 

อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง 

ปี 2563 
เรียกเก็บจริง 

ปี 2564 
เรียกเก็บจริง 

ปี 2565 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (2), (3) ไม่เกิน 1.07 ต่อป ี ไม่เรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (2), (4), (5) ไม่เกิน 1.07 ต่อป ี ไม่เรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (2)  
- กรณีสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของ

บริษัทจัดการ 
- กรณีสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการ

ของบริษัทจัดการอื่น 

 
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

 
อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียม

การขาย 

 
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

 
ไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (2)   
- กรณีสับเปล่ียนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การ

จัดการของบริษัทจัดการ 
- กรณีสับเปล่ียนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การ

จัดการของบริษัทจัดการอื่น 

 
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

 
ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ 

 
ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

 
ไม่เกิน 200 บาท ต่อรายการ 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 

หมายเหต ุ:  

(1.) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

(2.) บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ และบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

(3.) ทั้งนี้ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ(กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการ จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทางทั้งนี้ สามารถดูตัวอย่างการคํานวณได้ที่โครงการจัดการกองทุนรวม 
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(4.) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสําหรับหน่วยลงทุนที่ถือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี  หากผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนติดต่อกันมากกว่า 1 ปี บริษัท
จัดการจะไม่เรียกเก็บ 

(5.) ทั้งนี้ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ(กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการ จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ สามารถดูตัวอย่างการคํานวณได้ที่โครงการจัดการกองทุนรวม 
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รายงานค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม 

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที ่1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

ล าดับ ชื่อบริษัทนายหน้า 
ค่านายหน้า 
(พันบาท) 

อัตราสว่นค่านายหน้าแต่ละ
รายตอ่ค่านายหน้าท้ังหมด 

1 บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  11.60  98.31% 
2 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)                    0.20  1.69% 

  รวมท้ังสิ้น  11.80  100.00% 
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รายละเอียดการลงทนุ มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) %NAV

หลักทรพัยห์รอืทรพัยส์ินในประเทศ 193,359,429.53 100.00% 

เงินฝากธนาคาร 380,370.53 0.20% 

ออมทรพัย์ 380,370.53 0.20% 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 380,370.53 0.20% 

หุน้สามัญ 192,979,059.00 99.80% 

จดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 192,979,059.00 99.80% 
ธนาคาร 9,506,910.00 4.92% 
พาณิชย์ 23,644,725.00 12.23% 
วัสดุกอ่สร้าง 10,584,000.00 5.47% 
ชิ้นส่วนอเิลคโทรนิคส์ 8,467,200.00 4.38% 
พลังงานและสาธารณูปโภค 49,468,665.00 25.58% 
เงินทุนและหลักทรัพย์ 6,277,425.00 3.25% 
อาหารและเคร่ืองด่ืม 12,514,460.00 6.47% 
การแพทย์ 18,087,975.00 9.35% 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 14,553,939.00 7.53% 
บรรจุภณัฑ์ 2,873,000.00 1.49% 
ปโิตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 7,258,000.00 3.75% 
พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 11,194,410.00 5.79% 
ขนส่งและโลจิสติกส์ 18,548,350.00 9.59% 

สินทรพัยอ่ื์นและหน้ีสิ้นอ่ืน 6,906.02 0.00% 

ทรัพยสิ์นอืน่ๆ 1,223,781.87 0.63% 
หนี้สินอืน่ๆ -1,216,875.85 -0.63% 

มูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ 193,366,335.55 100.00%

รายละเอียดการลงทนุ การกู้ยมืเงิน และการก่อภาระผูกพัน

กองทนุเปดิบแีคป เอ็มเอสซีไอไทยแลนด ์หุน้ระยะยาว

มูลค่า ณ วันที ่30 พฤศจิกายน 2565
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ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

ณ วันที ่30 พฤศจิกายน 2565 

ไม่มี 

 
หมายเหต ุ:  
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.bcap.co.th 
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ข้อแนะน า/ค าเตือน 

 การลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ีเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนน้ีเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การ
ลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายน้ัน 

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดบีแคป เอ็มเอสซีไอไทยแลนด์ หุ้นระยะยาว เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และผู้ลงทุน
ควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุน 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจําตัวของบุคคลดังกล่าวที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังน้ัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จํากัด จึงไม่มีภาระ
ผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดบีแคป เอ็มเอสซีไอไทยแลนด์ หุ้นระยะยาว ทั้งน้ี ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิดบีแคป เอ็ม
เอสซีไอไทยแลนด์ หุ้นระยะยาว ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 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 ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อันเกิดจากนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่
ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การ
จัดการของ บลจ. เดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bcap.co.th 

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

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ (www.bcap.co.th) 

 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

 ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 ผู้ลงทุนต้องทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 
 
 

ส่วนสรุปข้อมูลสาํคัญของหนังสือชีช้วนน้ีรวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมลู ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
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กองทุนเปิดบีแคป เอ็มเอสซีไอไทยแลนด์ หุ้นระยะยาว 

รายละเอียดโครงการจัดการ 

1. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดบีแคป เอ็มเอสซไีอไทยแลนด์ หุ้นระยะยาว 
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  BCAP MSCI Thailand LTF 
ชื่อย่อโครงการ :  BCAP-MSCITH LTF 
ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด 
ประเภทการขาย :  หลายครั้ง 
การก าหนดอายุโครงการ :  ไม่ก าหนด 
รายละเอียดเพ่ิมเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :   
บริษัทจัดการจะเลิกกองทุน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. บริษัทจัดการจะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเ สนอขายหน่วย

ลงทุนครั้งแรก หากปรากฎว่าจ านวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน โดย
บริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามข้อก าหนดในเรื่องการคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน 

2. กรณีอื่นใดท่ีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 
ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย 
วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
เพื่อส่งเสริมการออมเงินระยะยาวให้กับนักลงทุนทั่วไปท่ีต้องการน าเงินไปลงทุนระยะยาวในหุ้นสามัญของบริษัทท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตราสารแห่งทุน  เพื่อผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาว 

2. ประเภทกองทุน 
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :  ตราสารทุน 
ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 
- กองทุนรวมดัชน ี
- กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
ดัชนีที่ใช้อ้างอิงของกองทนุรวมดัชนี (Index Fund) : MSCI Thailand ex Foreign Board Index  
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่นๆ : 
- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน  
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ  
รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนท่ีลงทุนในหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมอีทีเอฟที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับ
ผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน หรือทรัพย์สินอื่นใดที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรือให้
ความเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  เพื่อสร้างผลตอบแทนให้
ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI Thailand ex Foreign Board ให้มากที่สุด  
ส าหรับเงินลงทุนส่วนท่ีเหลืออาจลงทุนในตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนี้อ่ืน ๆ และ/หรือ เงินฝากตลอดจนหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นดังกล่าวนั้น จะต้องไม่ท าให้กองทุนรวมมี 
net exposure ในหุ้นหรือตราสารทุนตามวรรคหนึ่ง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม 
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กองทุนอาจจะเข้าท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ   ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่มกีารซื้อขายในตลาด (Unlisted Securities) ตราสารหนี้ท่ี
ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ 
(Non - Investment Grade) อย่างไรก็ตามกองทุนอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (Unlisted Securities) 
และ/หรือตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้เฉพาะกรณีที่หลักทรัพย์นั้นมีการซื้อขายในตลาด และ/
หรือตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุน รวมถึง
กองทุนอาจเข้าท าธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ 
(Securities Lending) ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือ 
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในหุ้นสามัญของบริษัทจด
ทะเบียน หรือตราสารทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรือให้ความเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนจะไม่ท าให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk 
Profile) เพิ่มขึ้น รวมทั้งประเภทและลักษณะพิเศษที่เปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับ
สถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้น และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อน่ึง บริษัทจัดการจะด าเนินการแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.bcap.co.th และหรือช่องทางอื่นตามความ
เหมาะสม ก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว 
ทั้งนี้ อัตราส่วนการลงทุนที่ก าหนดจะกระท าภายใต้สภาวการณ์ที่ปกติ ซึ่งอาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการ
ลงทุนที่ก าหนดไว้อันเนื่องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีความจ าเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมือง
อย่างมีนัยส าคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่ก าหนดไว้ในโครงการ
ตามประกาศแก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ในการค านวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเรื่องการจัดประเภทของกองทุนจะไม่น ามาบังคับใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมี
ระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ท้ังนี้ โดยต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
ส าคัญ รวมถึงช่วงเวลาก่อนเลิกกองทุน ซึ่งมีระยะเวลา 10 วันก่อนการเลิกกองทุนรวม และรวมถึงช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการ
จ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุน เนื่องจากได้รับค าสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจ านวนมาก หรือ
เพื่อรอการลงทุน ซึ่งต้องไม่เกินกว่า 10 วันท าการ ท้ังนี้ โดยต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ 
รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ 
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุน
ต้นทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอ่ืนภายใต้ บริษัทจัดการเดียวกันอีก (cascade 
investment) ทั้งนี้ การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษทัจัดการนั้น จะไม่ท าให้กองทุนรวม
มี net exposure ในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
ข้อมูลและรายละเอียดของดัชนี MSCI Thailand ex Foreign Board  
ดัชนี MSCI Thailand ex Foreign Board ค านวณและเผยแพร่โดย MSCI Inc. โดยดัชนีดังกล่าวถูกออกแบบเพื่อสะท้อนความ
เคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ขนาดใหญ่และขนาดกลาง (ตามนิยามที่ MSCI Inc ก าหนด) ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และไม่อยู่ในกระดานต่างประเทศ (Foreign Board) โดยดัชนี MSCI Thailand 
ex Foreign Board เริ่มเผยแพร่อย่างเป็น ทางการเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงดัชนีท่ีกองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนไปใช้ดัชนีอื่นใดแทน ในกรณี
ที่ดัชนีดังกล่าวถูกยกเลิกหรือไม่มีการค านวณ โดยดัชนีที่ใช้อ้างอิงจะต้องเป็นดัชนีที่ใช้วัดผลตอบแทนการลงทุนหลักทรัพย์ตาม
วัตถุประสงค์และกรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนที่ก าหนดไว้  โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้  
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงดัชนีท่ีกองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทน
ไม่น้อยกว่า 30 วัน และจะด าเนินการแสดงตัวช้ีวัดในการเปรียบเทียบผลการด าเนินการของกองทุนควบคู่ไปกับตัวช้ีวัดที่ปลี่ยน
แปลงนัน้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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3. ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนเงินทุนโครงการ 

จ านวนเงินทนุของโครงการเร่ิมต้น : 3,000,000,000.00 บาท 
นโยบายการเพ่ิมเงินทุนโครงการ : ม ี
ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนเงินทุน : เป็น
จ านวนร้อยละ 15.00 ของจ านวนเงินทุนโครงการ 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท 
จ านวนหน่วยลงทุนเร่ิมต้น : 300,000,000.0000 หน่วย 
ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บาท 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : - 

4. การบริหารจัดการกองทุน 
การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน 

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) :  
- ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความเสี่ยง (Non-Hedging)  

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไมซ่ับซ้อน 
วิธีการในการค านวน Global Exposure limit : Commitment approach  
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.00 

- การลดความเสี่ยง (Hedging) 
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน 
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนช้ีีวัด (passive 
management/index tracking)  
ด ารงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (tracking error : 
“TE” % ต่อป)ี : 3.00 
ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน  

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) : ไม่ม ี

6. การจ่ายเงินปันผล 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จา่ย   
หลักเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล :  ไม่ม ี
ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  ไม่ม ี

7. การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
มูลค่าขัน้ต่ าของการรับซ้ือคืน : ไม่ก าหนด 
จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต่ าของการรับซ้ือคืน : ไม่ก าหนด 
วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 
- แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ระยะเวลาในการรับซ้ือคืน :  ทุกวันท าการ 
การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

(1) วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 
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ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทุกวันท า
การซื้อขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการก าหนด ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
ชัดเจน และตามความเป็นจริง พร้อมทั้งระบุจ านวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจ านวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการ
ขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ  (ถ้ามี) ตามที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ก าหนด และยื่นต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อท าการขายคืนหน่วยลงทุน 
โดยค าสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ท ารายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว 
ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งค าสั่งขายคืนภายหลังจากวันหรือเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด บริษัทจัดการจะถือเป็นค าสั่งขายคืนของ
วันท าการถัดไปและได้รับราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการถัดไป 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนไม่เท่ากับจ านวนเงินที่ระบุในค าสั่งขายคืนได้ 
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น  
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนในใบค าสั่งขายคืนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือระบุจ านวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหัก
ด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งค านวณจากจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น 
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
การลดหน่วยลงทุนที่ขายคืนได้แล้ว จะท าภายในวันท าการถัดจากวันที่เสร็จสิ้นการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนนั้น 

(2) การช าระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในค าขอเปิดบัญชี
กองทุนเปิดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท าการนับแต่วันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศวิธีการ
ช าระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม  
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง วิธีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ในอนาคต ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่บริษัท
จัดการก าหนด โดยที่ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน :   
ผู้ถือหนว่ยลงทุนสามารถส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตามวันและ
เวลาท าการของธนาคารพาณิชย์หรือเวลาอื่นใดที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนก าหนด โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ วัน
และเวลาท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นไปตามที่ระบุในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ 

เงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน 
ตามที่บริษัทจัดการก าหนด บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือระงับค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด หรือบางส่วนในกรณีใด
กรณีหนึ่งตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

เงื่อนไขอื่นใด 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ รายละเอียด วิธีการ เง่ือนไข การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทาง
อื่นใดตามความเหมาะสม 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงจ านวนหรือมูลค่าขั้นต่ าข้างต้นได้ในอนาคต ให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามประเภทของผู้ลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตามช่องทางการ
ซื้อขาย หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจก าหนดขึ้นเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

เง่ือนไข ข้อจ ากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

การช าระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน : 
ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ต่อเมื่อ
บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ก าหนดกรณีที่เป็นเง่ือนไขการช าระและขั้นตอนการด าเนินการไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพัน โดย
ขั้นตอนท่ีก าหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดนั้นทุกราย ทั้งนี้ กรณี
ที่เป็นเง่ือนไขมีได้เฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังต่อไปนี้ 
(1) กองทุนรวมเปิดก าหนดวิธีการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้สามารถช าระเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินไว้เ ป็น
การทั่วไป 
(2) การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนน าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นน้ันไปช าระเป็น
ค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
(3) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน 
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน และบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้รับมติพิเศษให้ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินได้ 

การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 
1  บริษัทจัดการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ท่ีได้มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเช่ือโดยสุจริต และสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
(ก)  มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ 
(ข)  มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 
(2)  มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจัดการพบว่าราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้องต่าง
จากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 
2  กรณีการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1 (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
(1)  บริษัทจัดการอาจเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(2)  บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน 
(3)  บริษัทจัดการแจ้งการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดท ารายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1(1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1(2) ต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด าเนินการดังกล่าวแทนก็ได้ 
(4)  ในระหว่างที่บริษัทจัดการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัท
จัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยจะช าระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามล าดับวันที่ส่งค าสั่งขายคืนก่อนหลัง 

เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน 
1. การจัดสรรหน่วยลงทุน 
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1.1 ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อหลังจากท่ีได้ช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจ านวน 
1.2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของ บุคคลสหรัฐ และ/ห่รือ

บุคคลที่สหรัฐก าหนด ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฎิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และ/หรือตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 

1.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใด ๆ หากการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว จะท าให้
บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและการปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง 
2. การโอนหน่วยลงทุน 
เป็นไปตามส่วนข้อผูกพัน หัวข้อ “สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน”  

เง่ือนไข ข้อจ ากัด การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :  
การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

เงื่อนไขอื่นใด 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับค าสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (กองทุนปลายทาง)  ช่ัวคราว/
ถาวรตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความ
เหมาะสม 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ รายละเอียด วิธีการ เง่ือนไข การเสนอขายหน่วย
ลงทุน และ/หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 1.90 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม 
รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
โฆษณา (แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายตามหัวข้อรายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) ข้อ 2(ก)) 
เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่สามารถประมาณการได้ ซึ่งรวมกันแล้วประมาณค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ไม่เกินร้อยละ 
1.90 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการ อาจเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ขนาดของกองทุน จ านวนผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น โดยจะไม่เกินกว่า
เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป ตามที่ระบุในโครงการ โดยการ
ปรับเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 1.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วย
มูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มีการค านวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น 
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ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ :  0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด
หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มีการค านวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ :  0.13375 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มีการค านวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น 
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี  
ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย : ไม่มี  
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี 

ประมาณการค่า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.8835 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
รายละเอียดเพ่ิมเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :  
รายละเอียดเพ่ิมเติมค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทางซ้ าซ้อนกับกองทุนปลายทาง ยกตัวอย่าง เช่น 
กองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท คิดค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนต้นทาง มีการจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทาง A จ านวน 100 ล้านบาท ซึ่งคิดค่าธรรมเนียมการจัดการ 
ร้อยละ 0.70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง A นอกจากนี้ กองทุนต้นทางมีการจัดสรรการลงทุนไปยังใน
กองทุนปลายทาง B จ านวน 100 ล้านบาท ซึ่งคิดค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้อยละ 1.80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนปลายทาง B ทั้งนี้ เงินส่วนที่เหลือที่กองทุนต้นทางได้รับจากการระดมทุน บริษัทจัดการจะลงทุนในทรัพย์สิน
ประเภทอ่ืน ๆ ตามกรอบนโยบายการลงทุน 
บริษัทจัดการมีวิธีการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต้นทาง ดังนี้   
1.  ในส่วนของเงินลงทุนในกองทุนปลายทาง A จ านวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการจัดการจาก
กองทุนต้นทางในอัตราร้อยละ 0.30 ของจ านวน 100 ล้านบาท (ร้อยละ 0.30 ค านวณจากส่วนต่างระหว่างค่าธรรมเนียม
การจัดการของกองทุนต้นทาง (ร้อยละ 1.00) กับกองทุนปลายทาง A (ร้อยละ 0.70)) 
2.  ในส่วนของเงินลงทุนในกองทุนปลายทาง B จ านวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะจ่ายเงินให้กับกองทุนต้นทางใน
อัตราร้อยละ0.80 ของจ านวน 100 ล้านบาท (ร้อยละ 0.80 ค านวณจากส่วนต่างระหว่างค่าธรรมเนียมการจัดการของ
กองทุนต้นทาง (ร้อยละ 1.00) กับกองทุนปลายทาง B (ร้อยละ 1.80))  
3.  ในส่วนของเงินลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื่น ๆ จ านวน 800 ล้านบาท บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการจัดการ
จากกองทุนต้นทางในอัตราร้อยละ 1.00 ของจ านวน 800 ล้านบาท 

รายละเอียดเพ่ิมเติมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 
ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกับกองทุน (ตามที่จ่ายจริง) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
(1)  ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั้งแรกจะจ่ายตามจ านวนท่ีจ่ายจริงโดยทางบัญชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก ่ 
(ก)  ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายในการลงนามในสัญญาต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื่น ๆ 
ตามที่จ่ายจริง แต่รวมกันจะไม่เกิน 2,000,000 บาท  
(ข)  ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุน ค่าจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(ค)  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายครั้งแรก   
(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการด าเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจ านวนที่จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้ง
จ านวนหรือทยอยตัดจ่าย ตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่ายนั้น ได้แก่  
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(ก)  ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด 
ตลอดจนการสัมมนาแนะน ากองทุน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
(ข)  ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามค าสั่ง หรือตามกฎหมาย 
หรือประกาศของสมาคม 
(ค)  ค่าจัดท า จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดท าและจัดพิมพ์ใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน 
บัตรกองทุน ใบค าสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค่าจัดท า จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือ
บอกกล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน 
(ง)  ค่าจัดท า จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ 
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.และหรือ ประกาศส านักงาน ก.ล.ต. 
(จ)  ค่าจัดท า ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือช้ีชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจ าปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่ง
รวมถึงการลงประกาศต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่าง ๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนที่บริษัทจัดการจัดท า หรือมีหน้าที่จัดท าขึ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
หรือกฎหมายก าหนด 
(ฉ)  ค่าแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ 
(ช)  ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง ตามที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการค านวณตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ตามที่จ่ายจริง 
(ซ)  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มเติม จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม  
(ฌ)  ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน 
(ญ)  ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการด าเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้กับบริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่ หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับค าสั่งจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ของกองทุน 
(ฎ)  ค่าใช้จ่ายในการรับช าระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่นแทนการช าระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ ค่าธรรมเนียมศาล 
ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจ านอง ค่าจัดพิมพ์เ อกสาร ค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับช าระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่นแทนการช าระหนี้ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี้ ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าท าประกันภัยดูแล และเก็บรักษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจ าหน่ายจ่าย
โอนทรัพยสินดังกล่าว 
(ฏ)  ค่าใช้จ่ายในการรับช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการช าระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
(ฐ)  ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรส าหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารโต้ตอบโดยวิธีอื่นที่มิใช่ทางไปรษณีย์ 
(ฑ)  ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นไปตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์
ก าหนด ตามที่จ่ายจริง 
(ฒ)  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการช าระบัญชีและเลิกกองทุน 
(ณ)  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรือการด าเนินคดีเพื่อการรับช าระหนี้ใดของกองทุนรวม  
การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ก าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย 
(3)  ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้แก ่ 
(ก)  ค่าอากรแสตมป์ 
(ข)  ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์ 
(ค)  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) 
(4)  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ่งมิได้ระบุไว้ในข้อ 8.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุน
ตามจ านวนเงินและเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้นจริง ท้ังนี้ การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของ
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มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนท่ีเกินกว่าอัตราที่ก าหนดในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายตาม
ข้อ (4) บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนควรทราบ และ
ในรายงานประจ าปี ซึ่งบริษัทจัดการจัดท าเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี  
ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การด าเนินงานในงบก าไร
ขาดทุนของกองทุนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจ าปี 
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนรวมข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกัน (ถ้ามี) 
อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกัน บริษัทจัดการจะ
เปลี่ยนแปลงการรบัรู้ภาษตี่าง ๆ ดังกล่าว 

8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end fee) 

เง่ือนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่ม ี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) 
เง่ือนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ม ี
- ส าหรับหน่วยลงทุนที่ถือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี โดยบริษัทจะหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากมูลค่ารับซื้อคืน

หนว่ยลงทุนที่บริษัทจัดการจะต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่รับ
ซื้อคืน  

- ส าหรับหน่วยลงทุนที่ถือติดต่อกันมากกว่า 1 ปี โดยบริษัทจัดการจะหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวออกจากมูลค่า
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจะต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่รับ
ซื้อคืน 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)  
อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมต่างกัน ระหว่างกองทุนรวมภายใต้บริษัท
จัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น 
อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า จากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน : ไม่มี 
อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า จากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการอื่น : อัตราค่าธรรมเนียม
ที่ก าหนด 
เง่ือนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out)  
อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมต่างกัน ระหว่างกรณีสับเปลี่ยนออกไปยัง
กองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น 
อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก จากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน : ไม่มี 
อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก จากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการอื่น : อัตราค่าธรรมเนียม
ที่ก าหนด 
เง่ือนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี 
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี 

ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ   
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ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : ม ี  
ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ  

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี 
ค่าธรรมเนียมอื่น : มี  
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : 

- ค่าธรรมเนียมการท ารายการซื้อขายหน่วยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด 
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุนหรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด 
- ค่าธรรมเนียมจากการโอนหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน เพื่ อซื้อหน่วยลงทุนตาม

อัตราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด 
ตามที่จ่ายจริง 
รายละเอียดเพ่ิมเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) :  
รายละเอียดเพ่ิมเติมของค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) 
ทั้งนี้ หากกองทุน (กองทุนต้นทาง) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) 
บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายซ้ าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจ านวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การขายจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางก าหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น 
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งรายละเอียดไว้ในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ 
บริษัทจัดการจะแก้ไข ยกเลิก หรือเพิ่มเติมการคิดค่าธรรมเนียมการขายข้างต้นได้ในภายหลัง โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดท่ีเหมาะสม  

รายละเอียดเพ่ิมเติมของค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)  
ทั้งนี ้ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัท
จัดการ จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซ้ าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุน
ต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจ านวน 100 ล้านบาท บริษัท
จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางก าหนด
เท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ่มเติมอีก  
เป็นต้น 
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบไว้ในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ  
บริษัทจัดการจะแก้ไข ยกเลิก หรือเพิ่มเติมการคิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนข้างต้นได้ในภายหลัง โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม 

รายละเอียดเพ่ิมเติมของค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) 
อนึ่ง ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่เรียกเก็บดังกล่าวข้างต้น ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะเป็นผู้เรียก
เก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง เพ่ือไม่ให้ผิดเงื่อนไขการลงทุนของประกาศกรมสรรพากร 

รายละเอียดเพ่ิมเติมของค่าธรรมเนียมอื่น 
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนด าเนินการ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทจัดการด าเนินการให้ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจ าน ากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลในทะเบียนตามอัตราที่นายทะเบียนก าหนด 
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8.4 วิธีการค านวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม 
1. บริษัทจัดการจะค านวณค่าธรรมเนียมทุกวันที่มีการก าหนดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนใน

แต่ละวันท่ีค านวณนั้น เป็นฐานในการค านวณค่าธรรมเนียมโดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน (ถ้ามี) ทั้งนี้การตัดจ่ายและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยถือประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคัญ 

2. บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจ านวนจริงและตามระยะเวลาที่เหมาะสมโดยถือประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคัญ 
ทั้งนี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย และหากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน บริษัท
จัดการจะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว 

8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การด าเนินการของ บลจ. 
1. การเพ่ิมค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย 

1.1 ตามทีร่ะบุไว้ในโครงการ 
1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ 
 
1.1.2 เกินอัตราทีร่ะบไุว้ในโครงการ1 (มีการก าหนด

อย่างชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่าสามารถเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะดังกล่าวได้) 

1.1.2.1 กรณเีกิน > 5% ของอัตราที่ระบุไว้ใน
โครงการ 

1.1.2.2 กรณเีกิน ≤ 5% ของอัตราที่ระบุไว้ใน
โครงการ 

 
 
เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันท าการก่อน
การเรยีกเก็บเพิ่มขึ้น 
 
 
 
บลจ. ต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจง้ให้ส านักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีเปลี่ยนแปลง 
เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥  60 วันก่อนการ
เรียกเก็บเพิ่มขึ้น และแจ้งให้ส านักงานทราบภายใน 15 
วันนับแต่วันท่ีเปลี่ยนแปลง 

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บลจ. ต้องขอมติ3 เพื่อแก้ไขโครงการ 
2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย 

2.1 ตามทีร่ะบุไว้ในโครงการ 
 
เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่
วันท่ีมีการเรยีกเก็บลดลง 

2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ ให้ บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
ส านักงานเห็นชอบการแกไ้ขโครงการในเรื่องดังกล่าว 

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันท่ี บลจ. เรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดงักล่าวเพิ่มขึ้น 
2 การเปิดเผยข้อมลูต้องกระท าโดยวิธีการที่เหมาะสมอันท าให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนไดร้ับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างท่ัวถึง 
3 ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน 
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวม 
กรณีที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต.  ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีการ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม  หรือคา่ใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที่ระบุในข้อ 8.1  ข้อ 8.2  และข้อ 8.3  
เป็นอยา่งอื่นในอนาคต บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่บังคับใช้ใหม่ 

9. เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

- เคร่ืองมือการก าหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 
ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่ก าหนด (liquidity fee) : 
กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity feeไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน)  : 1.00 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
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หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน   
ส าหรับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกที่มากกว่า 50 ล้านบาท  
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และหรือระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและ
ในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการก าหนด  
ข้อสงวนสิทธ์ิ 
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่ก าหนด

ในโครงการ และหรือปรับเพิ่มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือปรับลดระยะเวลาการถือ
ครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการและหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการก าหนด 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่ก าหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเง่ือนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้  

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันท าการนั้น 

การพิจารณาใช้เครื่องมือ 
1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ทีแ่ตกต่างกันในแต่ละวันท าการที่มกีารใช้เครื่องมือนี้   
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท

จัดการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1.ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของ
กองทุน (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ
รักษาสัดส่วนการลงทุน 2.ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการท าธุรกรรม repo เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) 
3.สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินท่ีกองทุนถือครอง 4.ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ท่ีมี
ผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน เป็นต้น โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการ
ภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

3. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือ
การเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ( anti-dilution 
levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะน ากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม
การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุน
ต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด 

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) : 
กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช้วิธี Partial swing pricing โดยก าหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 

ของมูลค่าหน่วยลงทุน ก็ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
2. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจัย

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1.ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุน (transaction costs) เช่น bid-
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ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน 2.ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายจากการท าธุรกรรม repo เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) 3.สภาพคล่องของกองทุนรวม 
เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง 4.ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน เป็นต้น ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและ
เง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด โดยบริษัทจัดการ
จะค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ 1.พอร์ตการลงทุน 2.นโยบายการลงทุน 3.สภาวะตลาดของ
ทรัพย์สินที่ลงทุน 4.ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน 5.กองทุน
มียอดซื้อขายสุทธิอย่างต่อเนื่อง 6.กองทุนมียอดซื้อขายสุทธิในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน เป็นต้น โดยบริษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่
เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

ข้อสงวนสิทธ์ิ 
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันท าการนั้น  
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งจะ

ปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ 
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ช าระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันท าการที่มีการ

ใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันท าการนั้น  ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลง
การด าเนินการใด ๆ ที่ได้ด าเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันท าการนั้น  แม้
หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันท าการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการ
ซื้อหน่วยลงทุนที่ช าระด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 

การพิจารณาใช้เครื่องมือ 
1. บริษัทจัดการอาจก าหนด Swing Pricing ทีแ่ตกต่างกันในแต่ละวันท าการที่มีการใช้เครื่องมือนี้   
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันท าการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อ

ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัท
จัดการก าหนด  โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค านวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่า
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการก าหนด 

ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) :  
กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
1. บริษัทจัดการจะก าหนดอตัรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด 

โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของส านักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอ านาจอื่น ทั้งนี้ การก าหนด ADLs factor จะค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1.ต้นทุนและ
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ค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุน (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการ
ซื้อขายทรัพย์สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน 2.ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการท าธุรกรรม repo เพื่อ
เสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) 3.สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุน
ถือครอง 4.ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน เป็นต้น โดย
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

3. การก าหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด  โดยบริษัท
จัดการจะค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน  ได้แก่ 1.พอร์ตการลงทุน 2.นโยบายการลงทุน  3.สภาวะ
ตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน 4.ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวม
ลงทุน 5.กองทุนมียอดซื้อขายสุทธิอย่างต่อเนื่อง 6.กองทุนมียอดซื้อขายสุทธิในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน 
เป็นต้น โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความ
เสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

ข้อสงวนสิทธ์ิ 
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันท าการนั้น  
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ช าระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันท าการที่มีการ

ใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันท าการนั้น  ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการ
ใด ๆ ท่ีได้ด าเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันท าการนั้น  แม้หากภายหลังปรากฏว่า
เช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนของวันท าการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ช าระ
ด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน  

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ท ารายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัท
ก าหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสทิธิท่ีจะพิจารณาก าหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที่จะมีข้อก าหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ท ารายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะก าหนดได้ 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ 
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่
บริษัทจัดการก าหนด 

การพิจารณาใช้เครื่องมือ 
1. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ ADLs ทีแ่ตกต่างกันในแต่ละวันท าการที่มีการใช้เครื่องมือนี ้
2. บริษัทจัดการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันท าการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วย

ลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการ
ก าหนด โดยทีมู่ลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน  ค านวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่า
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการก าหนด 

3. บริษัทจัดการก าหนด  ADLs Threshold  โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
(1)  มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลคา่การขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก  
(2)  มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาก าหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน  
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4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้  ADLs ที่เรียกเก็บได้จะน ากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป  เครื่องมือนี้ไม่ได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด 

- การก าหนดเง่ือนไขหรือข้อจ ากัดในการรับค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 
กองทุนรวมท่ัวไป 

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกนิกว่า 10,000,000.00 บาท 
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหนา้เป็นเวลา : 5 วันท าการ 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่ารวมเกินกว่า 10 ล้านบาท จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าก่อน

การไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice Period) เป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 5 วันท าการ ตามรายละเอียดวิธีการค านวณที่บริษัทจัดการ
ก าหนด 

2. บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่น ได้แก่ Liquidity Fee, 
Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ โดย
พิจารณาจากสภาพคล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุนในขณะนั้น ว่ าการใช้ Notice period 
เพียงเครื่องมือเดียวอาจไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ่งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคล่อง อันได้แก่  Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs  ในสถานการณ์ที่เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น
เนื่องจากการขายในปริมาณที่มากหรือราคาที่ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption Gate ในกรณีที่ได้รับช าระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื่อ
เป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือ Side pocket เมื่อตราสารผิดนัดช าระหนี้ 
หรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง 
อันได้แก่ Suspension of Dealings  เมื่อมีการกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช้ Suspension of 
Dealings  จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนท่ียังคงอยู่ในกองทุนเป็นส าคัญ 

ข้อสงวนสิทธ์ิ 
1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ท าให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับค าสั่ง

ที่ได้จาก Notice period นั้นเช่นเดียวกับค าสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ท ารายการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ 
Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side pocket, 
Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน 
Notice period สูงสุดที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือช้ีชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการก าหนด 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การการใช้เครื่องมือ Notice Period ในวันท าการนั้น 

การพิจารณาใช้เครื่องมือ 
1. บริษัทจัดการอาจก าหนด Notice period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันท าการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจไม่

ใช้ Notice period ก็ได้ หากกองทุนรวมในวันนั้นมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบาย

และแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน 
สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของ
กองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุม
และคาดการณ์ของบริษัทจัดการ หรือปัจจัยอื่นใดท่ีกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เป็นต้น โดยบริษัท



กองทุนเปิดบีแคป เอ็มเอสซีไอไทยแลนด์ หุ้นระยะยาว              16 

จัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่
เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้นๆ  

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 
กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 10 วันท าการ 
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
1. บริษัทจัดการจะก าหนด Redemption Gate ขั้นต่ า ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตาม

รายละเอียดวิธีการค านวณที่บริษัทจัดการก าหนด 
2. บริษัทจัดการจะก าหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 10 วันท าการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการค านวณที่บริษัท

จัดการก าหนด 
3. ในกรณีที่บริษัทจัดการก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold  ในกรณีดังกล่าว Redemption 

Gate จะใช้เฉพาะวันท าการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการก าหนด  โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน  ค านวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) 
หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ตาม
รายละเอียดวิธีการค านวณที่บริษัทจัดการก าหนด 

4. บริษัทจัดการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata 
basis) ของค าสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันท่ีใช้ Redemption Gate  

5. บริษัทจัดการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption 
Gate จะไม่ต่ ากว่า Redemption Gate ขั้นต่ า และ  gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ 

6. ค าสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะน าไปท ารายการในวันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับค าสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดล าดับก่อน-
หลังของค าสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการยกเลิกค าสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ โดยเป็นไปตามเง่ือนไขและ
วิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งนี้ ก่อนเปิดให้มีการยกเลิกค าสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

7. บริษัทจัดการจะท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไมเ่กิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน ณ วันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ 

8. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า  
9. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสีย่งสภาพ

คล่องอื่นได ้
ข้อสงวนสิทธ์ิ 
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามดุยพินิจของบริษัทจัดการ โดยจะปรับลดไม่

ต่ ากว่า Redemption Gate ขั้นต่ าที่ระบุในโครงการ ตามรายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการก าหนด 
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้  
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก 

Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณี
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ที่ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถูกยกเลิกค าสั่งโดยไม่ชักช้า  

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันท าการนั้น 

การพิจารณาใช้เครื่องมือ 
1. บริษัทจัดการอาจก าหนด Redemption Gate ทีแ่ตกต่างกันในแต่ละวันท าการที่มีการใช้เครื่องมือนี้   
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะ

ไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน สภาพคล่อง
ของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่
สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนมากว่า Redemption Gate ที่
ก าหนดไว้ หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่อง
ของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เป็นต้น 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 

การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับค าสั่งซ้ือหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันท าการ) 1  
เว้นแต่จะได้รับการผอ่นผันเวลาดังกลา่วจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจรติ
และสมเหตุสมผลว่า จ าเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ

ราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังน้ี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 

(1) การกระท าท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
(3) การกระท าท่ีเป็นการปฏิบัติตามค าสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระส าคัญ 

2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการด ารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
รวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระท าได้ไม่เกิน 3 วันท าการ 

10. ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน : 
ค านวณของทุกสิ้นวันท าการและประกาศภายในวันท าการถัดไป 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
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บริษัทจัดการจะได้รับยกเว้นไม่ต้องค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื่อมีเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้ 

(1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั้วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล โดยได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันท่ีปรากฎเหตุดังกล่าว 

การใช้อัตราแลกเปลี่ยน แหล่งข้อมูลของอัตราแลกเปลี่ยน หรือการเปลี่ยนแปลงการใช้อัตราแลกเปลี่ยน 

ในกรณีที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนที่มีการ
เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนและสามารถใช้อ้างอิงได้ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนผ่านทางเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูล
ดังกล่าวภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถประกาศ
ทางเว็บไซต์ บริษัทอาจพิจารณาประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน ยกตัวอย่างเช่น ติดประกาศที่ส านักงานของบริษัท
จัดการ และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  
ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะด าเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและหรือประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
เรื่องการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เนื่องจากมีเหตุจ าเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของบริษัท
จัดการ โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถค านวณ
หรือประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน หน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทางปฏิบัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผู้ลงทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 
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ข้อผูกพัน 

1. บริษัทจัดการ  
ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จํากัด  
ที่อยู่(ภาษาไทย)  :  
เลขท่ี 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ช้ัน 24 ห้องเลขท่ี เอ-ซี ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  
191 SILOM COMPLEX BUILDING, 24TH FLOOR, NO A-C SILOM ROAD, SI LOM, BANG RAK, Bangkok 10500 

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ : 

(1) การบริหารกองทุน 
1. ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก และดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
2. นําเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ และซื้อขาย จําหน่าย สั่งโอน เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหลกัทรัพย์ที่ลงทุนไว้นั้น
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรโดยจะจัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด 
ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก 
3. แยกทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทั้งจัดให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ได้จากการนํา
ทรัพย์สินของกองทนุไปลงทุน และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ 
4. เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที่จําเป็น ทั้งนี้ เพื่อรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)   
5. ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื่นใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื่อให้ได้รับการชําระหนี้ หรือได้มาซึ่งสิทธิในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่กองทุนพึงจะได้รับการลงทุน หรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์
ดังกล่าว 
6. รับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั้งหมดที่มีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนในวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนการหยุดรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน
เป็นการชั่วคราว หรือการปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขที่บริษัทจัดการกําหนด และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
7. เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
8. ช้ีแจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบ
อย่างมีนัยสําคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
9. คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
10. จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่มีธุรกจิเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
11. เลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามเง่ือนไข
ที่ระบุในหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
12. ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจําเป็น
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดําเนินการตาม Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบ และตกลงยินยอม
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ให้สิทธิแก่บริษัทจัดการ ท่ีจะปฏิบัติการและดําเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของ
รัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอื่นใดเท่าที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐ
ต่างประเทศ 
13. ดําเนินการฟ้องร้อง บังคับคดี หรือกระทําการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
14. แจ้งการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่องดังกล่าวพร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐาน
การได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมาย
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการดังกล่าวแทนก็ได้ 
15. รายงานการไม่ขายหรอืไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซื้อ หรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้วหรือการหยุดรับคําสั่งซื้อ
หรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมให้สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน รายงานการเปิดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม 
ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั่งซื้อหรือ
คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งแจ้งการเปิดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที่สามารถ
กระทําได้ 
16. จัดทํารายงานตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวิธีท่ีกําหนด  
17. ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
18. ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั้งในปัจจุบันและที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมที่กําหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ 

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุน  
1. สั่งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามอัตราที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
รวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”  
2. ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการโครงการ ตามอัตราที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
รวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”  

(3) การแต่งต้ังบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือการจัดการกองทุน  
1.   จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเง่ือนไขในการเปลี่ยนตัว
ผู้ดูแลผลประโยชนท์ี่กําหนดไว้ ทั้งนี้ โดยได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อน 
2.   แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ภายใต้หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด 
3.   จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี 
4.   แต่งตั้งผู้ชําระบัญชีกองทุน เมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อน 
5.   แต่งตั้งนายทะเบียนของกองทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือโครงการ
จัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดําเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการ
กองทุนรวมแล้ว    
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เง่ือนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :                                          

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั่งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที่จําเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
เข้าทําหน้าท่ีต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่ 

2.  ผู้ดูแลผลประโยชน์  

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  

ที่อยู่ : เลขท่ี 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

2.1 สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

1. สิทธิในการกระทําการใด ๆ ตลอดจนลงนามในหนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ เพื่อและในนามของกองทุนตามที่ได้รับมอบ
อํานาจจากบริษัทจัดการ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นไปตามสัญญาที่ทํากับบริษัทจัดการ  

2. ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามอัตราที่กําหนดไว้ในสัญญาที่ทํากับบริษัทจัดการ 
3. บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
4. บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้ โดยได้รับความ

เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

2.2 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์      
1. ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนภาระผูกพันตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพันระหว่าง

บริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงปฏิบัติตามมาตรา 125 มาตรา 126 มาตรา 129 และมาตรา 130 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และแจ้งให้บริษัทจัดการทราบถึงกรณีที่บริษัทจัดการไม่ปฏิบัติตาม
หน้าท่ีหรือภาระผูกพัน 

2. รับฝากทรัพย์สนิของกองทุน โดยแยกทรัพย์สินทั้งปวงของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์ และทรัพย์สิน
ของผู้อื่นโดยเด็ดขาด และจะไม่นําทรัพย์สินของกองทุนไปก่อให้เกิดสิทธิยึดหน่วง จํานอง จํานํา ข้อผูกมัดหรือภาระผูกพัน
ใด ๆ ท้ังสิ้น อีกทั้งจะไม่ให้ผู้ใดยืม หรืออนุญาตให้ผู้ใดครอบครอง เอกสารใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือหลักฐานเกี่ยวกับการ
ลงทุนใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทจัดการก่อน 

3. เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนไว้อย่างปลอดภัย ณ สํานักงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จํากัด หรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน โดยระบุว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ของกองทุน 

4. ดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม และจัดทําบัญชีแสดงการ
รับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม 

5. รับรองความถูกต้องในมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ที่คํานวณโดยบริษัทจัดการ ซึ่งถูกต้อง
ตามโครงการจัดการกองทุนรวมและกฎหมาย 

6. จัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับจากวันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ในกรณี
ที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ปฏิบัติ
หน้าท่ีตามมาตรา 125 หรือภาระผูกพัน  

7. ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าท่ีของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อได้รับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

8. ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามกฎหมาย หากผู้ชําระบัญชีไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรายงาน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และดูแลทรัพย์สินของกองทุนจนกว่ากระบวนการชําระบัญชีจะแล้วเสร็จ  

9. แสดงความเห็นในรายงานประจําปีของกองทุนเกี่ยวกับการจัดการและการดําเนินงานของกองทุนในระหว่างปีที่ผ่านมาตาม 
กฎหมาย  
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10. จัดทําบัญชีของกองทุนและดูแลรักษาทรัพย์สินของกองทุน รวมถึงจัดทําเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่จําเป็นเพื่อแสดงรายการ
ธุรกรรมทั้งหมดที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําข้ึนในการปฏิบัติตามหน้าที่และภาระผูกพันตามสัญญา เพื่อให้เป็นไปตามที่
กฎหมายและโครงการจัดการกองทุนรวมกําหนด รวมทั้งเก็บรักษาบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของกองทุนเพื่อให้
บริษัทจัดการสามารถเผยแพร่รายงานประจําปีและบัญชีของกองทุนตามที่กฎหมายกําหนด 

11. เก็บรักษา จัดทํา และจัดส่งใบรับรอง เช็ค รายงานการเงิน คําบอกกล่าวและเอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการหรือกองทุน
ต้องจัดทําหรือจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือตามคําสั่งของผู้ถือหน่วยลงทุน 

12. เปิดบัญชีทรัพย์สินสําหรับสินทรัพย์ที่กองทุนรับมา ฝากไว้ หรือโอนให้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
ได้มาเพื่อบัญชีของกองทุน และเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อฝากเงินสดในสกุลเงินตราต่าง ๆ ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ยอมรับและ
ได้รับมาเพื่อบัญชีของกองทุนในนามของกองทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิหักเงินสดที่ได้มีการชําระและหลักทรัพย์ที่
ได้มีการส่งมอบท้ังหมดออกจากบัญชีของกองทุน และมีสิทธิหักจํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระออกจากบัญชีเงินฝาก 

13. ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาเงินสดและทรัพย์สินท่ีได้รับไว้ในนามของกองทุน โดยช้ีแจงไว้ในเอกสารหลักฐานของผู้ดูแล
ผลประโยชน์โดยชัดแจ้งว่าทรัพย์สินนั้นเป็นของกองทุนและแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์ และของ
ลูกค้าของผู้ดูแลผลประโยชน์ หากผู้ดูแลผลประโยชน์มอบหมายหน้าที่รับฝากทรัพย์สินบางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ตัวแทน
เก็บรักษาทรัพย์สิน ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องดําเนินการให้ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สินปฏิบัติเช่นเดียวกัน 

14. ดําเนินการส่งมอบหรือรับมอบทรัพย์สินเพื่อบัญชีของกองทุนตามที่ได้รับคําสั่ง  
15. เรียกเก็บ และรับชําระเงินในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเพื่อบัญชีของกองทุน ตลอดจนลงนามในเอกสารแสดงสิทธิหรือเอกสาร

รับรองอื่น ๆ ในนามของกองทุนที่จําเป็นในการรับชําระที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สิน 
16. ไม่ใช้สิทธิออกเสียง เข้าร่วมประชุม หรือดําเนินการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับหลักทรัพย์ เว้นแต่เท่าที่ได้รับคําสั่งจากบริษัทจัดการ 

หากบริษัทจัดการร้องขอ ผู้ดูแลผลประโยชน์จะจัดส่งแบบใบมอบฉันทะและหนังสือออกเสียงลงคะแนนให้แก่บริษัทจัดการ
หรือบุคคลอื่นตามที่บริษัทจัดการจะสั่งการ เพื่อให้บริษัทจัดการสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ 

17. แจ้งให้บริษัทจัดการทราบถึงการขอไถ่ถอน การให้หรือการสิ้นสุดอายุของสิทธิแปลงสภาพ การให้หรือการสิ้นสุดอายุของ
สิทธิจองซื้อ การควบกิจการ คําเสนอ การรวมกิจการ การปรับโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างเงินทุนหรือการดําเนินการ
อื่น ๆ หรือการดําเนินการในเรื่องของการบริหารจัดการหรือการควบคุมดูแลอันมีผลกระทบต่อหลักทรัพย์  

18. ดําเนินการให้ได้รับคําสั่งจากบริษัทจัดการในการดําเนินการเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าของหลักทรัพย์ได้รับสิทธิ หรือผลประโยชน์
จากการออกหุ้นใหม่ตามสัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิม การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น การแตกหุ้น หรือจากการกระทําอื่นๆ ที่คล้ายคลึง
กัน ซึ่งมีกําหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ และเจ้าของหลักทรัพย์ต้องใช้การตัดสินใจด้วยตัวเอง 

19. จัดทําบัญชีและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ แสดงรายการทรัพย์สินที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ถือไว้ รวมทั้งรายการธุรกรรมที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทําในนามของกองทุน ตามรอบระยะเวลาที่ได้ตกลงกับบริษัทจัดการ และเมื่อบริษัทจัดการร้องขอเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ซึ่งอาจจัดทํารายงานเกี่ยวกับฐานะทรัพย์สินในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และส่งให้บริษัทจัดการทางอีเมล์
ตามที่อยู่ที่บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงกัน  

20. รับผิดต่อความเสียหาย ความรับผิด หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับบริษัทจัดการ กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุน อันเนื่องมาจาก
การที่ผู้ดูแลผลประโยชน์จงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามสัญญาหรือกฎหมาย 

21. ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มีความเห็นว่าคําสั่งของบริษัทจัดการขัดหรือแย้งต่อสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือ
กฎหมาย หรือมีเหตุให้เชื่อว่าคําสั่งนั้นมิชอบหรือไม่ใช่คําสั่งที่ถูกต้องแท้จริง หรือเห็นว่าหากปฏิบัติตามจะทําให้หรืออาจ
ทําให้ผู้ดูแลผลประโยชน์เกิดความเสียหายหรือต้องรับผิดต่อบุคคลอื่น ผู้ดูแลผลประโยชน์อาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคําสั่ง 
ทั้งนี้ ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบทันทีหากผู้ดูแลผลประโยชน์ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคําสั่งตาม
ข้อนี ้

22. ให้ความเห็นชอบข้อกําหนดที่แสดงว่า การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับมติ

โดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ 
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่า การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่

กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ 
23. จ่ายเงินตามคําสั่งของผู้ชําระบัญชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพื่อคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
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24. แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงิน
ปันผล และ/หรือดอกเบี้ย การจองหุ้นเพิ่มทุน การเปลี่ยน แปลงมูลค่าหุ้นและการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครอง
หลักทรัพย์ของกองทุนโดยทันทีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และ/หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ 

25. ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในกรณีดังนี้ 
(ก) บริษัทจัดการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุน เนื่องจากมีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล 
(ข) บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุด

รับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ หากเห็นวา่มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของ
กองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
หรือมีเหตุจําเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

26. พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืนแทนการชําระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ตามวิธี
ที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด 

27. ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการเพื่อประกอบกับข้อมูลอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาในการจัดทํา
รายงานทุกรอบปีบัญชี และส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชีนั้น และทุกรอบระยะเวลา 
6 เดือนของปีบัญชี และส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบนั้น 

28. รับรองผลการนับมติ ในกรณีที่มติของผู้ถือหน่วยลงทุนเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวน
หน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของโครงการ 

29. รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที่บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่
ละวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ 

30. ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจัดการเพื่อชําระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอ่ีน ๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ 

31. รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเข้าบัญชีของกองทุน 
32. เมื่อสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์สิน้สุดลง ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องส่งมอบหรือดําเนินการให้มีการส่งมอบเงินสดทั้งหมด

ที่อยู่ในบัญชีเงินฝากและสินทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นของกองทุนให้แก่บริษัทจัดการหรือตามที่บริษัทจัดการจะสั่งการโดยทันที 
และผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องปิดบัญชีทั้งหมดเมื่อได้ส่งมอบสินทรัพย์ให้แก่บริษัทจัดการหรือตามที่บริษัทจัดการจะสั่งการ 

33. ในกรณีการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสดุลง ผู้ดูแลผลประโยชน์จะยงัคงปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าบริษัทจัดการจะแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มี
สิทธิได้รับค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันท่ีสิ้นสุด
การทําหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ 

34. ในกรณีที่มีการเลิกกองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์จะส่งมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของกองทุนรวมให้แก่ผู้ชําระ
บัญชีภายใน 5 วันทําการนับแต่วันเลิกกองทุน รวมทั้งรับฝากทรัพย์สินของกองทุนจากผู้ชําระบัญชี โดยผู้ชําระบัญชีเป็น
ผู้สั่งรับและจ่ายทรัพย์สินรวมทั้งเงินดังกล่าว 

35. ดําเนินการในนามของกองทุน ตามที่จําเป็นหรือสมควรกระทําเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามคําสั่งหรือปฏิบัติตามหน้าที่ตลอดจน
ใช้สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ/หรือ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหน้าท่ีต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที่และความรับผดิชอบตามที่กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดมิมีหน้าท่ีดําเนินการตามที่จําเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือช่ือในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้อง
และครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังปวงได้ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั้น
จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที่
เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้วโดยผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน 
ในกรณีที่การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที่จําเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้     

เง่ือนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :  
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผูดู้แลผลประโยชน์เมื่อปรากฏเหตุข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อดังต่อไปนี้ ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
1. ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ 
โดยจะต้องบอกกล่าวให้อกีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน  
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และไม่ดําเนินการแก้ไขภายในเวลา 30 วันนับจากวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการได้ส่งคําบอก
กล่าวให้มีการแก้ไขการผิดสัญญานั้น ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์โดย
การบอกกล่าวได้ทันที หรือโดยมีผลเป็นการสิ้นสุดสัญญาในภายหลัง 
แต่ถ้าเป็นกรณีบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตัิตามข้อกําหนดในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การชําระหนี้เงิน ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยการบอกกล่าวได้ทันที 
หรือโดยมีผลเป็นการสิ้นสุดสัญญาในภายหลัง    
3. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย อันจะมีผลให้เป็นการเพิ่ม
ภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์ มีสิทธิบอกเลิก
สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยการบอกกล่าวได้ทันที หรือโดยมีผลเป็นการสิ้นสุดสัญญาในภายหลัง  
4. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือครองหน่วยลงทุนคิดเป็นจํานวนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่าย
ได้ทั้งสิ้นเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ 
5. ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปเปิดแผย หรือใช้ในทาง
ที่ก่อ หรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือเกิดประโยชน์ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยการบอกกล่าวได้ทันที หรือโดยมีผลเป็นการสิ้นสุดสัญญาในภายหลัง 
6. ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สํานักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการทราบ พร้อมทั้งเหตุผล ภายในวันทําการถัดจากวันที่ไม่สามารถดํารงคุณสมบัตินั้น 
หากเป็นกรณีที่บริษัทจัดการตรวจพบว่าผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติดังกล่าว โดยที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ดําเนินการแก้ไข
ให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบ หรือหากเป็นกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ตรวจสอบพบว่าผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติ โดยที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในกําหนดระยะเวลาที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อเปลี่ยนตัว
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว บริษัทจัดการจะต้องแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อ่ืนแทนโดยพลัน 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมจะต้องส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการ
เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ที่บริษัทจัดการจัดให้มีโดยพลัน 
7. ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ประสงค์จะเลิกการประกอบธุรกิจเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบก่อนวันเลิกประกอบธุรกิจเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ในกรณีการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบเงินสดทั้งหมดที่อยู่ในบัญชีเงินฝาก
และทรัพย์สินทัง้หมดที่เป็นของกองทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือตามที่บริษัทจัดการจะสั่งการโดยทันที และผู้ดูแลผลประโยชน์
ต้องปิดบัญชีทั้งหมดเมื่อได้ส่งมอบทรัพย์สินให้แก่บริษัทจัดการหรือตามที่บริษัทจัดการจะสั่งการแล้ว รวมตลอดถึงการดําเนินการ
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งานอ่ืนใดที่จําเป็น เพื่อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานทั้งหมดเป็นไปโดยเรียบร้อยฉับพลัน เพื่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่อง 
อน่ึง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง ผู้ดูแลผลประโยชน์จะยังคงปฏิบัติหน้าท่ีของตนตามสัญญานี้ต่อไปตามข้อกําหนด
และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิไดร้ับค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ตามที่ระบุในสัญญาและตาม
สัดส่วนของระยะเวลาที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่สิ้นสุดการทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ จนกว่า
บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนท่ีไม่เข้าข้อยกเว้นให้
กระทําได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ 

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :  

ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ช้ัน 19  
เลขท่ี 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ  
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพมหานคร 10140  
โทรศัพท์ : 0-2273-2997, 0-2470-3207   
โทรสาร : 0-2470-1995-7  
และ/หรือท่ีบริษัท ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือท่ีตัวแทนเก็บรักษาทรัพยส์ินที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้
แต่งตั้ง และ/หรือผูร้ับฝากทรัพย์สนิใด ๆ 

3.  นายทะเบียนหน่วยลงทนุ  
ชื่อ  :  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู่  :  เลขท่ี 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์ :  0-2230-1784   
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก .ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

4.  ผู้จัดจ าหน่าย : -   

5.  ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) : -  

6.  ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : -  

7.  ที่ปรึกษาการลงทุน  
ช่ือ :  
ที่อยู่ :  
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
หมายเหตุ (ท่ีปรึกษาการลงทุน) : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแต่งตั้งที่ปรึกษาการลงทุนเพิ่มเตมิหรือยกเลิกการแต่งตั้งท่ีปรึกษาการลงทุนในภายหลัง โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรอืยกเลิกให้สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง  

8.  ที่ปรึกษากองทุน  
ช่ือ : 
ที่อยู่ : 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
หมายเหตุ (ท่ีปรึกษากองทุน) :  
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแต่งตั้งที่ปรึกษากองทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งท่ีปรึกษากองทุนในภายหลัง โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิกให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง 

9.  ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : - 

10.  ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : - 

11.  คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : -  

12. Prime Broker : -  

13.  สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน 
สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมลูโครงการ  
สิทธิในการรับเงินปันผล :  
- 
สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั้น บริษัทจดัการหรือนายทะเบยีนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วย
ลงทุนของกองทุน 
ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน :  
ผู้ลงทุนที่ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 และยังไม่ครบเง่ือนไขท่ีได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (5 ปี หรือ 7 ปี) 
ไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานําหรือนําไปเป็นหลักประกัน 
สิทธิในการลงมติเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :  
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการแก้ไข เพิ่มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมได้ ต่อเมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วย ลงทุนรวมกันเกิน
กึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด  
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วท้ังหมด บริษัทจัดการหรือ
บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงในส่วนท่ี
เกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมด ทั้งนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบ ยกเว้นหรือผ่อนผันให้ดําเนินการเป็นอย่างอื่นได้ 
สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :  
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับหลักทรัพย์หรือเงินคืนหากกองทุนรวมต้องเลิกไป โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชําระบัญชี ที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ชําระบัญชีโดยจะได้ดําเนินการให้มีการจําหน่ายทรัพย์สินของโครงการ ชําระ
ภาระหนี้สินของโครงการ และแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระบัญชีเมื่อเลิก
กองทุน”  
สิทธิประโยชน์อืน่ ๆ : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรและ/หรือ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ท่ีกําหนด ทั้งในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต สามารถนําเงินค่า
ซื้อหน่วยลงทุนไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ 
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขข้างต้น เพื่อให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางด้านภาษี  
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ 
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การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท
จัดการกองทุนรวมโดยชอบ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที่ตนถือ ท้ังนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย 

14.  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 
- อื่น ๆ 

เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการส่งมอบ :  
ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั่งซื้อหนว่ยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็น 
ผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสารแสดงสิทธิอื่นใด 
โดยจะถือเอาบุคคลที่มีช่ือในคําขอเปิดบัญชีกองทุนคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่าตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้เป็นผู้ใช้
สิทธิในฐานะผู้ถือหนว่ยลงทุน และผู้รับเงิน ที่ได้จากการขายคืนหนว่ยลงทุน  
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสารแสดงสิทธิอื่นใด 
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก หรือภายในวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน 
กรณีที่สั่งซื้อภายหลังปิดการเสนอขายครั้งแรก  
ผู้ถือหนว่ยลงทุนที่ปรากฏช่ือในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิอ่ืนใด จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุน หรือเอกสารแสดงสิทธิอื่นใด (ถ้ามี) ด้วยตนเอง ณ สํานักงานใหญ่หรือสํานักงานสาขาของบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนฯ ท่ีผู้ถือหนว่ยลงทุนเปิดบัญชีกองทุน  
อน่ึง สําหรับเอกสารแสดงสิทธิที่เป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ ที่จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหนว่ยลงทุนมาบันทึกรายการให้เปน็ปจัจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหนว่ยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
มาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั้งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นําสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็น
รายการที่ถูกต้อง 
สําหรับการสั่งซื้อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้เอกสารหน้าที่แสดงรายการเคลื่อนไหวบัญชี
กองทุนรวม เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื้อขายหน่วยลงทุน รวมถึงเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมรูปแบบเอกสาร
แสดงสิทธิ และหรือเง่ือนไข และระยะเวลาส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 
สําหรับกรณีสั่งซื้อผ่านระบบ Fund Connext ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 
(Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกช่ือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหน่วย
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียด ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือ
คําสั่งซื้อหน่วยลงทุน เมื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื้อขายหน่วยลงทุน รวมถึงเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมรูปแบบเอกสารแสดงสิทธิ 
และ/หรือเง่ือนไข และระยะเวลาส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้ 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ ผู้ถือ
หน่วยลงทุน  
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15.  ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :   

ไม่มี 

16.  วิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่น   

วิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 
การชําระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน : 
ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้
ต่อเมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้กําหนดกรณีที่เป็นเง่ือนไขการชําระและขั้นตอนการดําเนินการไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพัน 
โดยขั้นตอนที่กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดนั้นทุกราย ทั้งนี้ 
กรณีที่เป็นเง่ือนไขมีได้เฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังต่อไปนี้ 
(1) กองทุนรวมเปิดกําหนดวิธีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้สามารถชําระเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินไว้เป็น
การทั่วไป 
(2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้นไปชําระ
เป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
(3) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน 
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินได้ 
การชําระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏช่ือตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กําหนด เท่านั้น 
วิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี) : - 

17.  การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด ๆ 
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายช่ือในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมาย
แล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่แล้ว 
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้ 
(ก)  การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้       
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้น
แต่เป็นการโอนทางมรดก 
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 
(ค)  การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี ้
1. หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวม

หุ้นระยะยาวที่จัดตั้งข้ึนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563  
2.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
3.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน 

ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :  
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว  เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและ
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หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนท่ี
ถืออยู ่

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ 
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป 
ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติ ผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีกําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กําหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย 
(1)  ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน 
ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
(2)  ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
(3)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพัน :  
การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหน่ึงของข้อผูกพันท่ีเป็นไปตามวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที่เป็นไปตามและ
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนท่ีแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาํคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง  
(ก) ข้อกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  
(ข) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 
(ค) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น  
(ง) ขอ้กําหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวม
มีประกัน และข้อกําหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ 
(จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ  
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียง

ข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ 
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิ

ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด  
ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือช่ือโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้ง
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุน
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รวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจําเป็นให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม  

18.  การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ม ี   
รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
ในกรณีที่บริษัทจดัการปฏิบตัิไม่เปน็ไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องอันมีผลให้เกดิความเสียหายแก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนของกองทุนรวม 
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตลุาการของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ 

19. การเลิกกองทุนรวม : 

เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :  
1.  บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมเมื่อปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(1)  เมื่อจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด 
(2)  มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท ในวัน
ทําการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้น 
(3)  ในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึง่เกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมด   
(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่กําหนดระยะเวลาการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน 
ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น   
ความใน (3) วรรคหนึ่ง บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเลิกกองทุนหรือไม่เลิกกองทุนก็ได้ หากบริษัทจัดการ
พิจารณาแล้วว่าการเลิกกองทุนรวมจะไมเ่ป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ และกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ
ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น 
ความใน (3) วรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสาม มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุน
รวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทีเอฟ 
2.  เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนรวมในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการ หรืองดเว้นกระทําการ
จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน 
3.  เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน 
4. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี้ 
(1)  มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแย้ง
กับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 
(2)  มีการจําหนา่ยหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่ง
หรือแจกจ่ายหนังสือช้ีชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน 
(3)  ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคลอื่น
ใดที่มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม 
(4)  บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถดําเนินการตามคําสั่งของสํานักงานตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 
5.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ และหรือกรณีกองทุนมีขนาดกองทุนลดลงเหลือน้อย
จนไม่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนต่อไป และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้น 
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6.  เมื่อสํานักงานมีคําสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสํานักงานมีคําสั่งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน 

การด าเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  
เว้นแต่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสาํนักงาน ก.ล.ต. จะกําหนดเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการ
เพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี้ 

การด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ยุติการรับคาํสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหน่วย ตั้งแต่วันท่ีเกิดเหตุให้เลิกกองทุน 
2. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมสีาระสําคัญอย่างน้อยดังน้ี 

(1)  บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น ตามแนวทางที่กําหนดในข้อผูกพัน 
โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน 

(2)  ในกรณีทีผู่้ถอืหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยัง
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
แจ้งต่อบริษัทจัดการ เพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวอื่นที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยจะได้รับ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยเมื่อเป็นไปตาม
เงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี ้
(2.1)  เป็นการโอนย้ายตามคําสั่งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรก

โดยโอนยา้ยไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นที่อยู่ภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการกองทุนเดยีวกัน  

(2.2)  เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการ
กําหนด  ทั้งนี้ ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการ
ต้องคํานึงถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถ
ดําเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม 

2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี ้
(1)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด 

ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนได ้
(2)  แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน ์
(3)  แจ้งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบท่ีจัดไว้บนเว็บไซต์
ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันท่ีเกดิเหต ุ
ให้เลิกกองทุน 

3.จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีเหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันท่ีเกดิเหต ุ
ให้เลิกกองทุน 

4. รวบรวมเงินท่ีได้จากการดําเนินการตาม 3 ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันท่ีเกิดเหต ุ
ให้เลิกกองทุน 

5. ดําเนินการโอนยา้ยการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอืน่ตาม
แนวทางที่กําหนดไว้ในข้อผูกพัน 

โดยไม่ชักช้า 

เมื่อได้ดําเนินการครบแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั้น 
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี้ 

การด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
1. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดแูลผลประโยชน ์
1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบท่ีจดัไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน 
1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์ 

≥  5 วันทําการ 
ก่อนวันเลิกกองทุน 
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การด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์

2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ใหผู้้ถือหน่วยและผูล้งทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว  ≥  5 วันทําการ 
ก่อนวันเลิกกองทุน 

3. จําหน่ายทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภท
กระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสญัญาใช้เงินท่ีมีกาํหนดระยะเวลา 
ใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม 

ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน 

20.  การช าระบัญชีเมื่อเลกิกองทุน :  
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อทําหน้าที่
รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชําระหนี้สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทําการอย่างอื่น
ตามแต่จําเป็นเพื่อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะ
ดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ 
เมื่อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแลว้ ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลกิกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพยส์ินดังกลา่ว
ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
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