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 กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) หรือตราสาร
ท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง ดงันัน้ กองทนุจงึมีความเสี่ยงมากกว่ากองทนุรวมอื่น จงึเหมาะสมกบัผู้ลงทนุท่ีต้องการ
ผลตอบแทนสงูและสามารถรับความเสี่ยงสงูกว่าผู้ลงทนุทัว่ไป 

 เนื่องจากกองทนุมีการลงทนุในต่างประเทศและมีการป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมลูค่าเงินลงทนุในต่างประเทศ ดงันัน้ กองทนุอาจมีความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทนุอาจขาดทนุหรือได้รับกําไรจาก
อตัราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทนุเร่ิมแรกได้ 

 เนื่องจากกองทนุนีล้งทนุในต่างประเทศ จงึมีความเสี่ยงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่
ปกติ ทําให้กองทนุไม่สามารถนําเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซึง่อาจสง่ผลให้ผู้ลงทนุไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 กองทนุหลกัมีการกระจกุตวัในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทนุจงึควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทนุโดยรวม
ของตนเองด้วย 

 เนื่องจากกองทนุมีนโยบายในการลงทนุในต่างประเทศ บริษัทจดัการอาจมีการส่งหรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ถือหน่วยลงทนุ
ไปยงัประเทศท่ีกองทนุลงทนุ (“ประเทศปลายทาง”) เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมายของประเทศปลายทาง หรือตามท่ีผู้ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
กบัการลงทนุในต่างประเทศของกองทนุ (เช่น ผู้จดัการกองทนุหลกัในต่างประเทศ) ร้องขอเพื่อการปฏิบตัิตามกฎหมายของประเทศ
ปลายทางของผู้ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกบัการลงทนุในต่างประเทศของกองทนุดงักล่าว อนึ่ง ในกรณีท่ีประเทศปลายทางมีมาตรฐานการ
คุ้มครองข้อมลูที่ไม่เพียงพอหรือน้อยกว่าประเทศไทย บริษัทจดัการจะดแูลการส่งหรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ถือหน่วยลงทนุ
ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด และจะดําเนินการให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลตามท่ีบริษัทจดัการเห็นว่าจําเป็นและ
เหมาะสมโดยสอดคล้องกบัมาตรฐานการรักษาความลบัของข้อมลู เช่น มีข้อตกลงในการรักษาความลบัของข้อมลูกบัผู้ รับข้อมลูใน
ประเทศปลายทาง หรือในกรณีท่ีผู้ รับข้อมลูในประเทศปลายทางเป็นบริษัทในเครือกิจการหรือธุรกิจเดียวกนั บริษัทจดัการอาจเลือกใช้
วิธีการดําเนินการจัดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลท่ีได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้มีอํานาจตามกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องและจะดําเนินการให้การส่งหรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ถือหน่วยลงทนุไปยงับริษัทในเครือกิจการหรือธุรกิจเดียวกนั
ในประเทศปลายทางเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลแทนการดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ก็ได้ 

 
 

สรุปข้อมูลกองทุนรวม 

1. ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทนุรวม 
ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) กองทนุเปิดบแีคป หุ้นยเูอส เอ็นด ี100 

ชื่อโครงการจดัการ (อังกฤษ) BCAP US Equity ND 100 Fund   

ชื่อย่อ BCAP-USND100 

ประเภทโครงการ กองทนุรวมตราสารทนุ กองทนุรวมหน่วยลงทนุประเภท Feeder Fund 

อายุโครงการ ไม่กําหนดอายโุครงการ 

นโยบายการลงทนุ กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุนต่างประเทศ คือ กองทุน Invesco NASDAQ 
100 ETF (กองทนุหลกั) ในอตัราส่วนโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ โดยกองทนุหลกัดงักล่าวเป็นกองทนุอีทีเอฟท่ีลงทนุส่วนใหญ่ในหุ้นตามดชันี 
Nasdaq-100 โดยกองทุนหลักอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐนิวยอร์ก ท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในตลาด
หลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้นโยบายเชิงรับ เพื่อสร้างผลตอบแทนได้
ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนจากการลงทนุก่อนหกัค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ทัง้นี ้กองทนุหลกัจดัตัง้

ค าเตือน 

หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
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และจดัการโดย Invesco Capital Management LLC  

สําหรับเงินลงทนุส่วนท่ีเหลือ อาจพิจารณาลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่างซึง่ไม่ขดัต่อกฎหมาย หรือท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
ให้ลงทนุได้ 

กองทุนอาจลงทนุในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) และป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน และ
อาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้กองทุนอาจลงทุนใน
ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารทนุท่ีไม่มีการซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted Securities) ตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเชื่อถือท่ีตวัตราสารหรือท่ีผู้ออกตรา
สารตํ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือท่ีตวัตราสารและท่ีผู้ออกตราสาร (Unrated Securities) 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทัง้หมดมาลงทุนในประเทศไทย ทัง้นี ้เพื่อ
ประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เช่น ในกรณีท่ีมีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ของภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทําให้การลงทนุในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทาง
ปฏิบตัิ หรือกรณีอื่นใดท่ีเกิดจากสาเหตท่ีุไม่สามารถควบคมุได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือ
ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง หรือเกิดภาวะสงคราม เป็นต้น 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการลงทุน หรือลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน หรือมีผลการดําเนินงานตกตํ่า
อย่างมีนยัสําคญัหรือติดต่อกนัเป็นเวลานาน หรือมีขนาดกองทนุลดตํ่าลงมากอย่างมีนยัสําคญั จนอาจ
มีผลกระทบต่อการลงทนุ เป็นต้น และ/หรือในกรณีท่ีกองทนุหลกัได้เลิกโครงการ บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิท่ีจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดท่ีมีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน หรือขอ
สงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทนุรวม โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
ทัง้นี ้หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จดัการท่ี www.bcap.co.th และหรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมท่ีมีการ
ลงทนุโดยตรง หรือกองทนุรวมหน่วยลงทนุ (Fund of Funds) หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทนุรวมฟีด
เดอร์ (Feeder Fund) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือ
ให้ความเห็นชอบให้กองทนุลงทนุได้ ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุจะไม่
ทําให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Profile) เพิ่มขึน้ รวมทัง้ประเภทและลักษณะพิเศษท่ี
เปลี่ยนแปลงนัน้จะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จดัการกองทนุ โดยขึน้กบัสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนัน้ 
และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งผู้ ถือ
หน่วยลงทนุล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการท่ี www.bcap.co.th และหรือ
ช่องทางอื่นตามความเหมาะสม ก่อนดําเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทนุดงักล่าว 

ทัง้นี ้อตัราส่วนการลงทนุท่ีกําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ท่ีปกติ ซึง่อาจมีบางขณะท่ีไม่สามารถ
ลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนท่ีกําหนดไว้อันเน่ืองมาจากการเกิดสภาวการณ์ท่ีไม่ปกติหรือมี
ความจําเป็นเช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น โดยบริษัท
จัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนท่ีกําหนดไว้ในโครงการตาม
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ประกาศแก่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเร่ืองการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นํามาบงัคับใช้
ในช่วงระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตัง้แต่วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทนุรวม รวมถึงช่วงเวลาก่อนเลิกกองทนุ ซึง่มีระยะเวลา 30 วนัก่อนการเลิกกองทนุรวม และรวมถึง
ช่วงระยะเวลาท่ีต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทนุ เน่ืองจากได้รับคําสัง่ขายคืนหรือสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ ซึง่ต้องไม่เกินกว่า 10 วนัทําการ ทัง้นี ้โดยต้องคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั 

 
2. ลักษณะที่ส าคัญของกองทุน 

 เป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุประเภท Feeder Fund มีนโยบายลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศ คือ กองทนุ Invesco 
NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) ในอตัราส่วนโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินของ
กองทนุ โดยกองทุนหลกัดังกล่าวเป็นกองทุนอีทีเอฟท่ีลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นตามดัชนี Nasdaq-100 โดยกองทุนหลกัอยู่ภายใต้
กฎหมายรัฐนิวยอร์กท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้นโยบายเชิงรับ เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนได้ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนจากการลงทนุก่อนหกัค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ทัง้นี ้กองทนุหลกัจดัตัง้และจดัการโดย 
Invesco Capital Management LLC 

 
3. การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

 กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมสําหรับผู้ลงทนุทัว่ไป และไม่มีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ 
 

4. ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงนิลงทุน 

 กําไรจากมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้ (Capital Gain) 
 

5. จ านวนเงนิทุนโครงการล่าสุด  

 จํานวนเงินทนุโครงการนีเ้ท่ากบั 3,000 ล้านบาท   
 ภายหลงัการจดทะเบยีนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดัการสามารถเพิ่มจํานวนเงินทนุของโครงการท่ีจดทะเบียนไว้

กบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

 
6. รอบระยะเวลาบญัช ี

 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี : วนัท่ี 31 มีนาคม ของทกุปี 
 
7. ปัจจยัที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน 

 การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจนทําให้ไม่สามารถแลกเงินกลบัได้ตามอตัราและระยะเวลาท่ีกําหนด 
 ปัจจยัทางเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจทัง้ในและต่างประเทศ ภาวะอตัราเงินเฟ้อ ค่าเงิน 
 ภาวะตลาดหลกัทรัพย์ของทัง้ในและต่างประเทศ 

 
8. กองทุนรวมนีม้ีการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยงเป็นอัตราส่วนเท่าใดของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวม และจะมีผลกระทบทางลบที่มากที่สุดต่อเงนิลงทุนเป็นอย่างไร  

 กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีวตัถปุระสงค์นอกเหนือจากเพื่อลดความเสี่ยง โดยผลลบมากท่ีสดุของ
การลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าดงักล่าวต่อเงินลงทนุ คือ ทําให้ผลตอบแทนของกองทนุตํ่ากว่าผลตอบแทนท่ีควรจะได้รับ
เมื่อเปรียบเทยีบกบักรณีท่ีกองทนุไม่ได้ลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าดงักล่าว 
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9. ดัชนีชีว้ัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุน 

ดชันี NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index ในสดัส่วนร้อยละ 100.00 ปรับด้วยต้นทนุการป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัรา
แลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนของกองทนุเป็นสกลุเงินบาท ณ สิน้วนัทําการสดุท้ายของเดือน 

หมายเหตุ : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ัดในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบ
นโยบายการลงทนุท่ีกําหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถึงวนัท่ีมีการเปลี่ยน
ตวัชีว้ดั คําอธิบายเกี่ยวกบัตวัชีว้ดั และเหตผุลในการเปลี่ยนตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาท่ี
ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกบัมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวม และ/หรือ 
การเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีผู้ออกตัวดชันีของตัวชีว้ดัไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผยข้อมลู/อตัราดังกล่าวอีกต่อไป 
โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
ภายในเวลาท่ีผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูการตดัสินใจลงทนุได้ 

 
10. กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุน ปัจจยัความเสี่ยงที่ส าคัญ และผลการด าเนินงานอย่างไร ? 

ข้อมูลกองทนุหลัก 

ชื่อกองทนุหลกั Invesco NASDAQ 100 ETF 
ประเภท ตราสารทนุ 
รายละเอียด กองทนุ ETF ท่ีจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ NASDAQ จดัตัง้และจดัการโดย Invesco 

Capital Management LLC 
นโยบายการลงทนุ มีนโยบายลงทนุในหุ้นแบบเชิงรับเพื่อสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกบัดชันี Nasdaq-100 โดย

ดชันี Nasdaq-100 ประกอบด้วยหุ้นท่ีมีมลูค่าตลาดสงูท่ีสดุจํานวน 100 ตวัท่ีจดทะเบยีนซือ้
ขายในตลาดหลกัทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

วนัท่ีจดัตัง้กองทนุ 13 ตลุาคม พ.ศ. 2563 
อายโุครงการ ไม่กําหนด 
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 5,179 ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (ณ วนัท่ี 31 ต.ค. 65) 
สกลุเงินท่ีใช้ซือ้ขาย ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) 
Tracker Symbol QQQM 
ผู้จดัการกองทนุ Invesco Capital Management LLC 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ The Bank of New York Mellon 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 0.15% ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
Website https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-

detail?audienceType=Investor&productId=ETF-QQQM 
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ผลการดําเนินงานของกองทนุหลกั 

 
หมายเหต:ุ ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2566  
 

11. วิธีการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
 กรณีการสั่งซือ้หน่วยลงทุน 

มลูค่าขัน้ตํ่าในการซือ้ครัง้แรก   500 บาท 
มลูค่าขัน้ตํ่าในการซือ้ครัง้ถดัไป  500 บาท 

ผู้สนใจสั่งซือ้หน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองกับบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนได้ทกุวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนให้ถกูต้อง ครบถ้วน ชัดเจน 
และตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบญัชีกองทุน รวมถึงชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มจํานวน 
ตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนกําหนด โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดงันี ้

- บริษัทจดัการ 
- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
- หกับญัชีเงินฝากแบบถวัเฉลี่ย 
- ช่องทางอื่นใดท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถดขู้อมลูเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทัง้นี ้ก่อนท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านช่องทางอื่น ๆ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการหรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงจํานวนหรือมลูค่าขัน้ตํ่าข้างต้นได้ในอนาคต ให้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุตาม
ประเภทของผู้ลงทนุ ตามมลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุ ตามผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ตามช่องทางการซือ้ขาย ตามการส่งเสริมการ
ขาย หรือตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการอาจกําหนดขึน้เพิ่มเติมในอนาคต ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทจดัการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ รายละเอียด วิธีการ เง่ือนไข การเสนอขายหน่วย
ลงทนุ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 
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 วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

มลูค่าขัน้ตํ่าในการขายคืน  ไม่กําหนด 
มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชขีัน้ตํ่า  ไม่กําหนด 

ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยตนเองได้ท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ทกุวนั
ทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั่งขายคืนหน่วยลงทนุให้ถกูต้อง ครบถ้วน 
ชดัเจน และตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบ (ถ้ามี) ตามท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืนกําหนดและยื่นต่อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพื่อขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ดงันี ้

- บริษัทจดัการ 
- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
- ช่องทางอื่นใดท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต 
ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถดขู้อมลูเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทัง้นี ้ก่อนท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่ซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่านช่องทางอื่น ๆ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบบริษัทจดัการหรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความหมาะสม 

บริษัทจดัการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุตามวิธีท่ีผู้ถือหน่วยลงทนุได้ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชีกองทนุ
เปิดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุทําการของผู้ประกอบ
ธุรกิจการจัดการต่างประเทศท่ีมีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ ประกอบธุรกิจท่ีเกี่ย วข้องใน
ต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงจํานวนหรือมลูค่าขัน้ตํ่าข้างต้นได้ในอนาคต ให้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุ
ตามประเภทของผู้ลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ตามช่องทางการซือ้ขาย 
หรือตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการอาจกําหนดขึน้เพิ่มเติมในอนาคต ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทจดัการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หลกัเกณฑ์ รายละเอียด วิธีการ เงื่อนไข การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือผ่าน
ช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทุนเปิดซึง่จดัตัง้และจดัการโดยบริษัทจดัการเท่านัน้  โดย
ติดต่อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีบริษัทจดัการกําหนดไว้แล้ว 

ช่องทางในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 

(1) บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

ผู้ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะใช้บริการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ สามารถติดต่อบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน โดยกรอกรายละเอียดในคําขอสบัเปลี่ยนกองทนุให้ครบถ้วน โดยระบเุป็นจํานวนหน่วยท่ีจะออกจากกองทนุต้นทางเท่านัน้ และ
ระบชุื่อกองทนุปลายทางท่ีต้องการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และนําไปยื่นกบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ซึง่ผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนจะส่งมอบหลกัฐานการรับคําขอสบัเปลี่ยนกองทนุให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไว้หากในอนาคตจะเปิดให้บริการรับคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุโดยระบเุป็นจํานวนเงินให้สามารถ
ทําได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

ผู้ถือหน่วยลงทนุท่ีทํารายการคําขอสบัเปลี่ยนกองทนุเรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนคําขอสบัเปลี่ยนกองทนุไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 
เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลังจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนต้นทาง 
และการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทนุแล้วเท่านัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานท่ีปรากฎอยู่กบั
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการทํารายการท่ีสมบรูณ์และใช้อ้างอิงได้ 

ในกรณีท่ีจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ถือหน่วยลงทนุต้องการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบคําขอสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุนัน้มากกว่าจํานวน
หน่วยลงทนุหรือมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทนุท่ีปรากฎอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฎอยู่ในรายการท่ีบนัทึก โดยนาย
ทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ 

อย่างไรก็ตาม กรณี หากจํานวนเงินท่ีคํานวณได้ของกองทนุต้นทาง มีไม่เพียงพอท่ีจะนําไปซือ้หน่วยลงทนุขัน้ตํ่าตามข้อกําหนด
ของกองทนุปลายทาง บริษัทจดัการจะไม่นําเงินไปซือ้หน่วยลงทนุตามท่ีระบไุว้ โดยจะชําระเป็นเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ 
ผู้ถือหน่วยลงทนุ ตามวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทนุได้ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชีกองทนุ ภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัทําการซือ้
ขายหน่วยลงทนุ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทนุท่ีเปิดไว้กบั บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นซึง่อาจ
เปิดให้บริการต่อไป โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นท่ีอาจเพิ่มเติม
ในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทนุและจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบยีน 

(2) ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) 

ทัง้นี ้ก่อนท่ีบริษัทจัดการจะเร่ิมรับคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทนุทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ
ปรับปรุงรายละเอียดโครงการ เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  

(3) ช่องทางอื่นใด  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มช่องทางการรับคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านช่องทางอื่นใด โดยการเพิ่มเติมช่องทาง
ดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ และไม่ขดักบัหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะปรับปรุงรายละเอียดโครงการ เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการรับคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านช่องทางอื่นใด ให้ผู้
ถือหน่วยลงทนุทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม  ก่อนท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิม
รับคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านช่องทางดงักล่าว 

ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถดขู้อมลูเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 
12. การเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน  

1.  บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ท่ีได้มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้ในกรณี
ดงัต่อไปนี ้

(1)  บริษัทจดัการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสจุริต และสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตใุดเหตหุนึง่ดงัต่อไปนี ้โดยความเห็นชอบ
ของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

(ก)  มีเหตจุําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล หรือ 
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(ข)  มีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 

(2)  มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถกูต้องต่างจาก
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตัง้แต่ 1 สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอัตราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ี
ถกูต้องและผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

2.  กรณีการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุตามข้อ 1. (1) หรือ (2) ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตาม
เกณฑ์ดงัต่อไปนี ้ 

(1)  บริษัทจดัการอาจเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ 
เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2)  บริษัทจดัการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

(3)  บริษัทจดัการแจ้งการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทัง้จดัทํารายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเลื่อน และหลกัฐานการได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1.(1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1.(2) ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการดงักล่าวแทนก็ได้ 

(4)  ในระหว่างท่ีบริษัทจดัการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัท
จดัการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยจะชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัท่ีส่งคําสัง่ขายคืนก่อนหลงั 
 

13. การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รับไว้แล้ว 

การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามสัง่ บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุ
ท่ีมิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทน. 11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์
การจดัการกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อย กองทนุรวมเพ่ือ ผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และกองทนุ
ส่วนบคุคล 

การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : 

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจดัการจะหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึง่ไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

เงื่อนไขอื่นใด 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (กองทนุปลายทาง)  ชัว่คราว/ถาวร
ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้จะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ รายละเอียด วิธีการ เง่ือนไข การเสนอขายหน่วยลงทุน 
และ/หรือการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือผ่าน
ช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 
 

14. กรณีใดที่บริษทัจดัการกองทนุรวมสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมด หรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี ้
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(1)  ในกรณีท่ีผู้สั่งซือ้หน่วยลงทนุกรอกรายละเอียดเอกสารหรือข้อมลูท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้จองซือ้/ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทนุ ไม่
ถกูต้อง หรือไม่ครบถ้วน ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

(2)  ในกรณีท่ีบริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคําสัง่ซือ้ใดมีผลกระทบต่อกองทนุ หรือผู้ถือหน่วยลงทนุโดยรวมหรือทําให้ เกิด
ความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจดัการหรือกองทนุ  

(3)  ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นว่าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวอาจมีลกัษณะเป็นการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูง หรืออาจมีลกัษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่าง ๆ 
ของประเทศไทย และหรือต่างประเทศ 

(4)  ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจมีลกัษณะเพื่อเอือ้ประโยชน์แก่บคุคลสหรัฐ และ/หรือบคุคลท่ีสหรัฐ
กําหนด ตามกฎหมายว่าด้วยการปฎิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบตัิตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และ/หรือ
ตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิในการท่ีจะไม่เสนอขายหน่วย
ลงทนุของกองทนุให้กบับคุคลดงัท่ีกล่าวมาข้างต้น  

(5)  ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบ
ทางด้านภาษีต่อผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือกองทนุ หรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการใน
อนาคต หรือมีผลกระทบต่อการบริหารการลงทนุของกองทนุหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทนุในอนาคต ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทนุ ผู้ถือหน่วยลงทนุ และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการเป็นหลกั 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุชัว่คราวตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบก่อนการปิดรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุชัว่คราวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความ
เหมาะสม 

 
15. ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับ NAV มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ข้อมูลโครงการ

จดัการกองทุน ข้อผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการ และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนนี ้

ผู้ลงทนุสามารถติดตามข้อมลูดงักล่าวได้จาก 
- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ บางกอกแคปปิตอล จํากดั โทรศพัท์  : 0-2618-1599 
- เว็บไซต์ : www.bcap.co.th  

 
16. ช่องทางที่ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทนุนี ้

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ บางกอกแคปปิตอล จ ากัด 
ท่ีอยู่ : เลขท่ี 191 อาคารสลีมคอมเพล็กซ ์ชัน้ 24 ห้องเลขท่ี A - C 
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท์ : 0-2618-1599  โทรสาร : 0-2618-1597  
เว็บไซต์ : www.bcap.co.th 

 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

- ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) โทร. 1333 หรือ 0-2230-1306 
- บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน)  โทรศพัท์ :  0-2231-3777 และ 0-2618-1111 
- บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากดั โทร. 0-2026-5100 กด 1 

http://www.bcap.co.th/
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- บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ : 0-2777-8888 
- บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี พฒันสิน จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ : 0-2638-5000, 0-2081-2000, 0-2638-5500 
- บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั โทรศพัท์ : 0-2009-8888 
- บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ : 0-2635-1700 
- บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ์ จํากดั โทรศพัท์ : 0-2026-6222 
- บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั โทรศพัท์ : 0-2779-9000 
- บริษัทหลกัทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จํากดั โทรศพัท์ : 0-2949-1999 

 

สิทธิของผู้ถอืหน่วยลงทุน 
 
17. การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

- สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 
- อื่น ๆ 

บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสารแสดงสิทธิอื่นใด 
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัสิน้สดุ ระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก หรือภายในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน 
กรณีท่ีสัง่ซือ้ภายหลงัปิดการเสนอขายครัง้แรก 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุ เพื่อ
เป็นหลกัฐานยืนยนัการทํารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุ รวมถึงเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมรูปแบบเอกสารแสดงสิทธิ และ/หรือ
เงื่อนไข และระยะเวลาส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิให้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุได้ 

 
18. เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจ ากัดสิทธิ 

 ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 
บริษัทจดัการหรือบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีเป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้องไม่นับ
คะแนนเสียงในส่วนท่ีเกินกว่าหนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม  
 

19. ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออก
เสียงของบลจ.ในหลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ ที่กองทุนรวมลงทุน 

 ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง และการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการได้ท่ี
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ (www.bcap.co.th) 

 
20. ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึน้  

 ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง  ทัง้นี ้สามารถดูข้อมลูเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
www.bcap.co.th   
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21. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน 

1. วิธีการขอโอนหน่วยลงทนุ 

ผู้ โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายื่นคําขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ในกรณีท่ีผู้ รับโอนยงัไม่เคยมี
บญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการมาก่อน ผู้ รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในคําขอเปิดบญัชีกองทนุและยื่นต่อผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนพร้อมกบัคําขอโอนหน่วยลงทนุ 

หลงัจากท่ีได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผู้ โอนแล้ว ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะส่งมอบหลกัฐานการรับคําขอ
โอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน 

2. ข้อจํากดัการโอนหน่วยลงทนุ :  

ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทนุได้เฉพาะกรณี ดงัต่อไปนี ้

(1)  การโอนหน่วยลงทนุให้บดิา มารดา บตุรและคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทนุ 

(2)  การโอนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ศาลหรือโดยผลของกฎหมาย 

(3)  การโอนหน่วยลงทนุในกรณีพิเศษอื่น ๆ ท่ีนายทะเบยีนเห็นสมควรและอนมุตัิให้โอนได้ 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบนัทึกข้อมลูการโอนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการจะออกใบยืนยันการ โอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ โอน
หน่วยลงทนุและผู้ รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 6 วันทําการนบัแต่วนัท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้รับคําขอโอนหน่วยลงทุน 
สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ รับโอนจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบยีนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการโอนหน่วยลงทนุแล้ว 

 
22. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่

กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม 

 ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถส่งข้อร้องเรียนได้ท่ี  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ บางกอกแคปปิตอล จํากดั โทรศพัท์ : 0-2618-1599 
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท์ : 0-2263-6000 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
- ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ : 1333 หรือ 0-2230-1306  
- บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ :  0-2231-3777, 0-2618-1111 
- บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากดั โทรศพัท์ : 0-2026-5100 กด 1 
- บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ : 0-2777-8888 
- บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี พฒันสิน จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ : 0-2638-5000, 0-2081-2000, 0-2638-5500 
- บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั โทรศพัท์ : 0-2009-8888 
- บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ : 0-2635-1700 
- บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ์ จํากดั โทรศพัท์ : 0-2026-6222 
- บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั โทรศพัท์ : 0-2779-9000 
- บริษัทหลกัทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จํากดั โทรศพัท์ : 0-2949-1999 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ : 02-296-3582, 02-296-5809, 02-296-4520   

 การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ 
บริษัทจัดการตกลงให้มีการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตุลาการ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการปฎิบตัิไม่เป็นไปตามโครงการ
จดัการกองทุนรวมนี ้และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี
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เกี่ยวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยของกองทนุแล้ว ผู้ถือหน่วยกองทุนสามารถนําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตาม
กระบวนการอนญุาโตตลุาการของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ 
    

23. ภมิูล าเนาเพื่อการวางทรัพย์ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภมิูล าเนาในประเทศไทย 

ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทนุไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงท่ีอยู่ของบริษัทจัดการเป็น
ภมูิลําเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีท่ีต้องมีการวางทรัพย์ 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุนรวม 
 
24. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จ ากัด 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ บางกอกแคปปิตอล จํากดั 
เลขท่ี 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 ห้องเลขท่ี A-C 
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท์ : 0-2618-1599  โทรสาร : 0-2618-1597 

จ านวนกองทุนรวมทัง้หมดภายใต้การบริหารของบริษทัจดัการ และมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทนุรวม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2566 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ บางกอกแคปปิตอล จํากดั มีกองทนุรวมภายใต้การบริหารทัง้หมด 36 
กองทนุ มลูค่าสินทรัพย์สทุธิของกองทนุรวม เท่ากบั 23,857 ล้านบาท 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

1. นายชอง  โท ประธานกรรมการบริษัท 

2. นายพิเชษฐ  สิทธิอํานวย กรรมการบริษัท 

3. นายบรรณรงค์  พิชญากร กรรมการบริษัท 
 

รายชื่อผู้บริหาร 

1. นางเมธ์วดี  ประเสริฐสินธนา   กรรมการผู้จดัการ            

2. ดร. ธนาวฒิุ  พรโรจนางกรู รองกรรมการผู้จดัการ  

3. นางกณุฑีรา  พรโรจนางกรู ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการ 
 

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน (Investment Committee) 

1. นางเมธ์วดี  ประเสริฐสินธนา ประธานคณะกรรมการ 

2. ดร. ธนาวฒิุ  พรโรจนางกรู กรรมการ 

3. นางสาวอญัชลี  งามวฒิุกลุ กรรมการ 

4. นายคงศิริ  เลิศพิชิตกลุ กรรมการ 

5. นายสนัต ิ ชินศิริโชคชยั กรรมการ 

6. นายธวชัชยั  วงศ์รัตนศิริกลุ กรรมการ 
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รายชื่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัผู้จัดการกองทุน 
  

ล าดับ รายชื่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างาน หน้าที่ความรับผดิชอบ 

1 นางสาวพชัรินธ์ ขําเดช*  ปริญญาโท การเงินและบญัชี 
Warwick Business School 

 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ผู้จดัการกองทนุ บลจ. บางกอก
แคปปิตอล 

 รองผู้จดัการกองทนุ บลจ. บางกอก
แคปปิตอล 

 ผู้ช่วยผู้จดัการกองทนุ บลจ. บางกอก
แคปปิตอล 

 ฝ่ายวเิคราะห์ธุรกิจและสินเช่ือ บมจ. 
ธนาคารกสิกรไทย 

ผู้จดัการกองทนุ 
ฝ่ายการลงทนุทางเลือก 

2 นายศภุณฐั  หาญสกลุ
บรรเทงิ* 

 ปริญญาตรีสาขาการธนาคาร และ 
การเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
เกียรนิยมอนัดบัหนึง่ (เหรียญทอง) 

 CFA Level 2 

 ผู้ช่วยผู้จดัการกองทนุ บลจ. บางกอก
แคปปิตอล 

ผู้ช่วยผู้จดัการกองทนุ 
ฝ่ายการลงทนุทางเลือก 

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

 ผู้จดัการกองทนุ บลจ. บางกอก
แคปปิตอล 

 ผู้ช่วยผู้จดัการกองทนุ บลจ. บางกอก
แคปปิตอล 

 เจ้าหน้าท่ีบริหารความเสี่ยง 
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 

ผู้จดัการกองทนุ 
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ 

 

* ปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (ถ้ามี) 
 
25. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่บริษัทได้แต่งตัง้ไว้  

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  

ท่ีอยู่ :  สํานกังานใหญ่  
  เลขท่ี 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
  และสาขาต่าง ๆ ทัว่ประเทศ 

โทรศพัท์  :  1333 หรือ 0-2230-1306 

 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากัด (มหาชน) 

ท่ีอยู่ : เลขท่ี 191 อาคารสลีมคอมเพล็กซ ์ชัน้ 10, 12, 19, 23 และ 29 - 32  

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท์ : 0-2231-3777, 0-2618-1111 
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 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จ ากดั 

ท่ีอยู่ : เลขท่ี 52 อาคารธนิยะ พลาซา่ ชัน้ 17 โซนดี และชัน้ 21 โซนเอ ถงึ ซ ีถนนสีลม แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท์ : 0-2026-5100 กด 1 

 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 

ท่ีอยู่ : เลขท่ี 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบรีุ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร 10800 

โทรศพัท์ : 0-2777-8888 

 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีอยู่ : เลขท่ี 25 อาคารกรุงเทพประกนัภยั ชัน้ 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

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

 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั 

ท่ีอยู่ : เลขท่ี 127 อาคารเกษรทาวเวอร์ ชัน้ 14-16 ถนนราชดําริ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ : 0-2009-8888 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ท่ีอยู่ : เลขท่ี 849 อาคารวรวฒัน์ ชัน้ 11, 14, 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท์ : 0-2635-1700 

 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ์ จ ากดั 

ท่ีอยู่ : เลขท่ี 1-7 อาคารซลิลิคเฮ้าส์ ห้อง 1Aชัน้ 6 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท์ : 0-2026-6222 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั 

ท่ีอยู่ : เลขท่ี 444 อาคารเอ็มบเีค ทาวเวอร์ ชัน้ 18 - 19 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ : 0-2779-9000 

 บริษัทหลกัทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จ ากดั 

ท่ีอยู่ : อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ เลขท่ี 18 อาคาร 1 ชัน้ 2, เลขท่ี 19 อาคาร 3 ชัน้ 2 และ 20 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท์ : 0-2779-9000 
 

26. รายชื่อนายทะเบยีนหน่วยลงทนุของกองทุน 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10500  โทรศพัท์ 0-2230-1784  

หรือบคุคลอื่นท่ีได้รับอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบยีนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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27. รายช่ือผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุ 

 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู่  :  สายงานบริการธุรกิจหลกัทรัพย์ 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ : 02-296-3582, 02-296-5809, 02-296-4520 
หมายเหตุ :    นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษา

ผลประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทนุด้วย 

28. รายช่ือผู้สอบบญัชีของกองทุน 

นางสาวซซูาน  เอี่ยมวณิชชา 

นายสชุาติ  พานิชย์เจริญ 

นางสาวช่ืนตา  ชมเมิน 

นางสาววนัดี  เอี่ยมวณิชชา 

นายเกียรติศกัด์ิ  วานิชย์หานนท์ 

นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสทุธ์ิ 

บริษัท เอส พี ออดิท จํากดั อาคาร เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A) 
ท่ีอยู่ : 503/21 ถนนศรีอยธุยา แขวงพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศพัท์ : 0-2642-6172-4  โทรสาร : 0-2642-6253 
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ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน 
 

1. ความเส่ียงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีผู้ออกตราสารไม่สามารถ
ประกอบธุรกิจให้ได้ผลตอบแทนเป็นไปตามท่ีคาดหวงัได้ ซึง่อาจเกิดจาก สภาวะการแข่งขนัและปัจจยัภายในของบริษัทผู้ออกตราสาร 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจดัการมีเกณฑ์การคดัเลือกตราสารโดยพิจารณาจากปัจจยัภายในของบริษัท และผ่านการ
อนมุตัิโดยคณะกรรมการลงทนุ รวมถงึมีการติดตามผลการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ 

2. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาตราสารท่ีกองทนุถือครองอยู่ อนัเน่ืองมาจาก
การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองทัง้จากภายในและนอกประเทศ ซึง่สามารถส่งผลกระทบเชิงลบ
ต่อพอร์ตการลงทนุได้  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ รวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อราคา และดําเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงจากการท่ีไม่สามารถแปลงทรัพย์สินเป็นเงินสดภายในช่วงระยะเวลา
หรือตามราคาท่ีต้องการ ซึ่งขึน้อยู่กับลกัษณะของทรัพย์สินและสภาวะของตลาด ว่ามีสภาพคล่องมากน้อยเพียงใด มีผู้ดูแลสภาพ
คล่องหรือไม่ หากเกิดสถานการณ์ท่ีมีผู้ขายพร้อมกนัเป็นจํานวนมาก (Fire Sell) ก็จะส่งผลให้ความเสี่ยงดงักล่าวสงูขึน้ได้  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทนุโดยคํานงึถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือของตราสารประเภทต่าง ๆ 
ก่อนการตัดสินใจลงทุน รวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสําคัญ เพื่อกําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกับ
ผลตอบแทนและความเสี่ยง พร้อมทัง้กําหนดสดัส่วนการถือครองเงินสดให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมเพียงพอเมื่อเกิดการไถ่ถอนหน่วย
ลงทนุ 

4.  ความเส่ียงจากการผิดนัดช าระของคู่ สัญญา (Counterparty Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีคู่ค้าสญัญา ไม่สามารถปฏิบตัิ
ตามภาระผกูพนัท่ีได้ตกลงกนัไว้ ซึง่อาจเกิดจากการท่ีคู่สญัญาไม่มีสภาพคล่องมากเพียงพอ หรืออยู่ในสถานะล้มละลาย 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจดัการมีหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกคู่ค้าในการทําธุรกรรมต่าง ๆ กบับริษัท โดยจะพิจารณา
จากปัจจยัต่าง ๆ เช่น อนัดบัความน่าเชื่อถือ หรือคู่ค้าท่ีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการท่ีคู่สญัญา
ในการทําธุรกรรมไม่สามารถทําตามข้อสญัญาท่ีตกลงกนัไว้ 

5.  ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีลกูหนีไ้ม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญาในการจ่ายชําระหนีค้ืน หรือ 
ความเสี่ยงท่ีเกิดจากโอกาสท่ีลกูค้าอาจไม่สามารถชําระหนีค้ืนจนเป็นเหตใุห้ถกูปรับลดอนัดบัความน่าเชื่อถือลงได้ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจดัการมีการพิจารณาถึง
อนัดบัความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของผู้ออกตราสารหนี ้รวมถึงพิจารณาแนวโน้มเศรษฐกิจ แนวโน้มอตุสาหกรรม และปัจจยัทาง 
มหภาคต่างๆ ท่ีส่งผลต่ออนัดบัความน่าเชื่อถือและโอกาสในการเกิดหนีเ้สียของผู้ออกตราสารหนี ้

6.  ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ (Derivative Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการลงทนุหรือป้องกนัความเสี่ยงด้วย
ตราสารอนพุนัธ์ อาทิเช่น สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Forward) ออปชัน่ (Option) สวอป (Swap) เป็นต้น ทัง้นีม้ลูค่าของตราสารดงักล่าว
อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม ราคาหลกัทรัพย์อ้างอิง หรือสภาวะตลาดได้ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะมีการประเมินมลูค่าตลาดของตราสารอนุพันธ์อย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงทําการ
ติดตามดแูลสถานะของสญัญาตราสารอนพุนัธ์ของกองทนุอย่างใกล้ชิด 
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7. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีกองทนุจะได้รับผลกระทบเชิงลบ เน่ืองจากความ
ผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ซึง่อาจเกิดจากการมีทรัพย์สิน หรือหนีส้ินในสกลุเงินต่างประเทศ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : เพื่อลดความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน บริษัทจดัการจะป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าเงินลงทนุในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามผู้ลงทนุอาจได้รับผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืน
ตํ่ากว่าเงินลงทนุเร่ิมแรกได้ 

8. ความเสี่ยงของประเทศที่ไปลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการนําเงินไปลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ ซึง่มลูค่า
หลักทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ ความน่าเชื่อถือของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงของนโยบายระดับ         
มหภาค หรือมาจากเหตกุารณ์ความไม่สงบในประเทศดงักล่าวได้ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการมีการพิจารณาความเหมาะสมในการลงทนุในหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงมีการ
พิจารณาถงึระดบันํา้หนกัการลงทนุท่ีเหมาะสมท่ีสอดคล้องกบัระดบัความเสี่ยงของตวักองทนุ และมีการติดตามผลการดําเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง 

9.  ความเสี่ยงจากข้อจ ากัดการน าเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) คือ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศท่ี
กองทนุเข้าไปลงทนุ ทําให้ไม่สามารถนําเงินลงทนุ กลบัเข้าประเทศได้ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและติดตาม การลงทุนอย่างสมํ่าเสมอเพื่อลดความเสี่ยง
ดงักล่าว ในกรณีท่ีพบว่าความเสี่ยงมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างมีนยัสําคญั บริษัทจดัการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทนุให้เหมาะสม
กบัสภาวการณ์ 
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เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 

- เคร่ืองมือการก าหนดให้ผู้ลงทนุเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการขายคนืที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่ก าหนด (liquidity fee) : 

กองทนุรวมทั่วไป 

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทนุ) : 1.00  

รายละเอยีดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 

บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอตัราสงูสดุไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ   

สําหรับมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกท่ีมากกว่า 50 ล้านบาท 

โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยอตัรา Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บจริง และหรือระดบัมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนีท้างเว็บไซด์ของบริษัทจดัการและในหนงัสือชี ้
ชวนส่วนข้อมลูกองทนุรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการกําหนด  

ข้อสงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอตัรา Liquidity Fee ท่ีเก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสงูสดุท่ีกําหนดใน
โครงการ และหรือปรับเพิ่มระดับมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสับเปลี่ยนออก และหรือปรับลดระยะเวลาการถือครองหน่วย
ลงทนุท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ้ได้ตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจดัการและ
หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีกําหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ์และหรือเง่ือนไข และอตัรา Liquidity Fee ท่ีแตกต่างกนัตามระยะเวลา
การถือครองหน่วยลงทนุ และ/หรือมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกได้  

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําข้อมลูของหน่วยลงทนุทกุชนิด มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กบัการใช้เคร่ืองมือ Liquidity Fee ในวนัทําการนัน้ 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนี ้  

2. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 1.ต้นทนุและค่าใช้จ่ายจากการซือ้หรือขายทรัพย์สินของกองทนุ (transaction 
costs) เช่น bid-ask spread ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากการซือ้ขายทรัพย์สิน ต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการรักษาสดัส่วนการลงทนุ 2.ต้นทนุและ
ค่าใช้จ่ายจากการทําธุรกรรม repo เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) 3.สภาพคล่องของกองทนุรวม เช่น สภาพคล่อง
ของทรัพย์สินท่ีกองทนุถือครอง 4.ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ท่ีมีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุ เป็น
ต้น โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ี
เกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทําได้เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

3. ในกรณีท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ Liquidity Fee นี ้บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิด้วยสตูรการคํานวณท่ีสะท้อนต้นทนุในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียม
การซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีสะท้อนต้นทนุในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถ
ใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 
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4. ในกรณีท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ Liquidity Fee นี ้ เงินจาก Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บได้จะนํากลบัเข้ากองทนุ อย่างไรก็ตามการใช้
เคร่ืองมือนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุท่ียงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เคร่ืองมือนี ้
ไม่ได้มีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทนุแต่อย่างใด 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  
รายละเอียดเพมิเติม : 
เมื่อกองทนุปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจดัการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ทัง้นีโ้ดยไม่ขดั
กบัหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. 

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทนุรวมทั่วไป 

อัตราสูงสุดไม่เกนิร้อยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

ด้วยวิธีปฏบิตัิ : Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกใช้วิธี Partial swing pricing โดยกําหนดอตัรา swing factor สงูสดุไม่เกินร้อยละ 3.00 ของ
มลูค่าหน่วยลงทนุ ก็ได้ตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

2. swing factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 1.ต้นทนุและค่าใช้จ่ายจากการซือ้หรือขายทรัพย์สินของกองทนุ ( transaction costs) เช่น bid-ask spread ท่ี
เปลี่ยนแปลงไปจากการซือ้ขายทรัพย์สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน 2.ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการทํา
ธุรกรรม repo เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) 3.สภาพคล่องของกองทนุรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินท่ี
กองทุนถือครอง 4.ปัจจัยอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ท่ีมีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุน เป็นต้น ซึ่ง
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทําได้เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  

3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยบริษัทจดัการจะ
คํานึงถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกบัสภาพคล่องของกองทนุ ได้แก่ 1.พอร์ตการลงทนุ 2.นโยบายการลงทนุ 3.สภาวะตลาดของทรัพย์สินท่ี
ลงทนุ 4.ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ท่ีมีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุ 5.กองทนุมียอดซือ้ขายสทุธิ
อย่างต่อเน่ือง 6.กองทุนมียอดซือ้ขายสทุธิในสดัส่วนท่ีสูงเมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน เป็นต้น โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้
ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทําได้เพื่อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจดัการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกบั Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือใน
การบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

ข้อสงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําข้อมลูของหน่วยลงทนุทกุชนิด มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กบัการใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัทําการนัน้  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอตัรา swing factor ท่ีเก็บจริง ได้ตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึง่จะปรับเพิ่ม
ไม่เกินอตัราสงูสดุท่ีระบไุว้ในโครงการ 



กองทนุเปิดบแีคป หุ้นยเูอส เอ็นด ี100  20 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําค่าซือ้หน่วยลงทนุท่ีชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการท่ีมีการใช้
เคร่ืองมือ swing pricing และบริษัทจดัการจะนํายอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัทําการนัน้  ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่
ได้ดําเนินการหรือตดัสินใจไปแล้วท่ีเกี่ยวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัทําการนัน้  แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่า
ซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือบางส่วนของวนัทําการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้หน่วยลงทุนท่ีชําระด้วยเช็คท่ีเรียก
เก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจดัการอาจกําหนด Swing Pricing ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนี ้  

2. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวนัทําการซือ้ขายใดท่ีสดัส่วนของมลูค่าซือ้ขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมลูค่าทรัพย์สินสุทธิทัง้หมดของกองทุน มีค่าเกิน กว่า swing threshold ท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด  โดยท่ีมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูค่าการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า (switch in) หกัด้วยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุออก (switch out) 

ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  
รายละเอียดเพมิเติม : 

เมื่อกองทนุปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจดัการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ทัง้นีโ้ดยไม่ขดั
กบัหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. 

ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) :  

กองทนุรวมทั่วไป 

อัตราสูงสุดไม่เกนิร้อยละ 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

รายละเอยีดเพิ่มเติม : 
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บริษัทจดัการจะกําหนดอตัรา ADLs สงูสดุไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  

2. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบยีบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบตัิของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจดัการลงทนุและ
หรือหน่วยงานที่มีอํานาจอื่น ทัง้นี ้การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจยัท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 1.ต้นทนุและค่าใช้จ่ายจากการซือ้
หรือขายทรัพย์สินของกองทนุ (transaction costs) เช่น bid-ask spread ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากการซือ้ขายทรัพย์สิน ต้นทนุและ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาสดัส่วนการลงทนุ 2.ต้นทนุและค่าใช้จ่ายจากการทําธุรกรรม repo เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาด
ใหญ่ (ถ้ามี) 3.สภาพคล่องของกองทนุรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินท่ีกองทนุถือครอง 4.ปัจจยัอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต ท่ี
มีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้
ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทําได้เพื่อให้สามารถดําเนินการได้
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

3. การกําหนด ADLs threshold มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกําหนด  โดยบริษัท
จดัการจะคํานงึถงึปัจจยัท่ีเกี่ยวข้องกบัสภาพคล่องของกองทนุ ได้แก่ 1.พอร์ตการลงทนุ 2.นโยบายการลงทนุ  3.สภาวะตลาดของ
ทรัพย์สินท่ีลงทนุ 4.ปัจจัยอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ท่ีมีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุน 5.กองทนุมี
ยอดซือ้ขายสทุธิอย่างต่อเนื่อง 6.กองทนุมียอดซือ้ขายสทุธิในสดัส่วนท่ีสงูเมื่อเทียบกบัขนาดของกองทนุ เป็นต้น โดยบริษัทจดัการ
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อาจพิจารณาใช้ ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเท่าท่ี
สามารถทําได้เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

4. ณ ขณะใดขณะหนึง่ บริษัทจดัการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกบั Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นได้ 

ข้อสงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําข้อมลูของหน่วยลงทนุทกุชนิด มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกบั
การใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัทําการนัน้  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําค่าซือ้หน่วยลงทนุท่ีชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการท่ีมีการใช้
เคร่ืองมือ ADLs และบริษัทจดัการจะนํายอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
การการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัทําการนัน้  ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ท่ีได้ดําเนินการ
หรือตดัสินใจไปแล้วท่ีเกี่ยวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัทําการนัน้  แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมด
หรือบางส่วนของวนัทําการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้หน่วยลงทนุท่ีชําระด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้รับการ
จดัสรรหน่วยลงทนุ  

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ ท่ีทํารายการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
เข้า หรือขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหนึ่งท่ีเกิน ADLs threshold ท่ีบริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณากําหนดอตัราการเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกนัได้ และขอสงวนสิทธิท่ีจะมีข้อกําหนดเพิ่มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายท่ีทํารายการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก
ในปริมาณมากตามแนวทางท่ีบริษัทจดัการจะกําหนดได้ 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอตัรา ADLs ท่ีเรียกเก็บ ซึง่จะปรับเพิ่มไม่เกินอตัราสงูสดุท่ีระบไุว้ในโครงการ โดย
บริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจดัการและในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนี ้

2. บริษัทจดัการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวนัทําการซือ้ขายใดท่ีสดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุ
สทุธิของกองทนุ เทียบกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยท่ีมลูค่า
ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ  คํานวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า 
(switch in) หกัด้วยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out) 

ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

3. บริษัทจดัการกําหนด  ADLs Threshold  โดยใช้ข้อมลูดงัต่อไปนี ้

(1)  มลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเข้า มากกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก  

(2)  มลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก 

ซึง่บริษัทจดัการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดบัท่ีต่างกนั  

4. ในกรณีท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ ADLs นี ้ ADLs ท่ีเรียกเก็บได้จะนํากลบัเข้ากองทนุ อย่างไรก็ตามการใช้เคร่ืองมือนีม้ีวตัถปุระสงค์
เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึน้กับผู้ถือหน่วยท่ียังคงลงทุนในกองทุนต่อไป  เคร่ืองมือนีไ้ม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนให้กองทนุแต่อย่างใด 
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กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  
รายละเอียดเพมิเติม : 
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ทัง้นีโ้ดยไม่ขัดกับ
หลกัเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. 

- การก าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดในการรับค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทนุรวมทั่วไป 

เม่ือผู้ถอืหน่วยลงทนุต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทนุมูลค่าเกนิกว่า 10,000,000.00 บาท 

จะต้องแจ้งบริษทัจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วนัทําการ 

รายละเอยีดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. ผู้ถือหน่วยลงทนุท่ีต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทนุโดยมีมลูค่ารวมเกินกว่า 10 ล้านบาท จะต้องแจ้งบริษัทจดัการล่วงหน้าก่อนการ
ไถ่ถอนหน่วยลงทนุ (Notice Period) เป็นเวลาสงูสดุไม่เกิน 5 วนัทําการ ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

2. บริษัทจดัการอาจใช้ Notice period ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing 
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเคร่ืองมืออื่น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินท่ีลงทุนในขณะนัน้ ว่าการใช้ Notice period เพียงเคร่ืองมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึง่อาจต้องใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง อนัได้แก่  
Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs  ในสถานการณ์ท่ีเห็นว่าต้องชดเชยต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้เน่ืองจากการขายในปริมาณท่ีมากหรือ
ราคาท่ีไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง อนัได้แก่ Redemption Gate ในกรณี
ท่ีได้รับชําระค่าขายหลกัทรัพย์ไม่ทนัหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื่อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทนุ และหรืออาจต้องใช้
ร่วมกบัเคร่ืองมือ Side pocket เมื่อตราสารผิดนดัชําระหนี ้หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาท่ีสมเหตสุมผล หรืออาจต้องใช้
ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง อนัได้แก่ Suspension of Dealings  เมื่อมีการกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวม
ของกองทนุ และการใช้ Suspension of Dealings  จะเป็นประโยชน์ต่อกองทนุและผู้หน่วยลงทนุท่ียงัคงอยู่ในกองทนุเป็นสําคญั 

ข้อสงวนสิทธ์ิ 

1. ในกรณีท่ีมีการใช้ Notice period และมีเหตท่ีุทําให้ต้องใช้เคร่ืองมืออื่นด้วย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิบตัิกบัคําสัง่ท่ีได้
จาก Notice period นัน้เช่นเดียวกบัคําสัง่ท่ีได้ตามปกติในวนัท่ีทํารายการด้วย ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Notice period 
ร่วมกบัเคร่ืองมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และ
หรือเคร่ืองมืออื่น ๆ  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึง่จะปรับเพิ่มไม่เกิน Notice 
period สงูสดุท่ีกําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจดัการและในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม
หรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําข้อมลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กบัการใช้เคร่ืองมือ Notice Period ในวนัทําการนัน้ 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจัดการอาจกําหนด Notice period ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนี ้ทัง้นีบ้ริษัทจัดการอาจไม่ใช้ 
Notice period ก็ได้ หากกองทนุรวมในวนันัน้มีสภาพคล่องเพียงพอ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
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2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ความผนัผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สิน สภาพคล่อง
ของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทนุรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทนุจะไม่สอดคล้อง
กบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ หรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัท
จดัการ หรือปัจจยัอื่นใดท่ีกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุลงทนุ เป็นต้น โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ ข้อมลูประมาณ
การภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถ ทําได้เพื่อให้สามารถ
ดําเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ  

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  
รายละเอียดเพมิเติม : 
เมื่อกองทนุปลายทางมีการใช้ Notice period บริษัทจดัการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ทัง้นีโ้ดยไม่ขดั
กบัหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทนุรวมทั่วไป 

เพดานการขายคนืหน่วยลงทนุไม่ต ่ากว่าร้อยละ 10.00 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

โดยบริษทัจดัการจะใช้เพดานการขายคนืหน่วยลงทนุไม่เกิน : 10 วนัทําการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอยีดเพิ่มเติม : 
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ขัน้ตํ่า ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตาม
รายละเอียดวิธีการคํานวณท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

2. บริษัทจดัการจะกําหนด Gate period สงูสดุไม่เกิน 10 วนัทําการ ในแต่ละ 30 วนั ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณท่ีบริษัท
จดัการกําหนด 

3. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบง่ชีส้ถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate threshold  ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate 
จะใช้เฉพาะวนัทําการซือ้ขายใดท่ี สดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ เทียบกบั มลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของ
กองทนุ มีค่าเท่ากบัหรือมากกว่า Gate threshold ท่ีบริษัทจดัการกําหนด  โดยท่ี มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ  คํานวณ
จาก มลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมลูค่าการขายคืน
หน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out) ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณท่ีบริษัท
จดัการกําหนด 

4. บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata 
basis) ของคําสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัท่ีใช้ Redemption Gate  

5. บริษัทจดัการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได้ แต่ Redemption Gate 
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ตํ่า และ  gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานท่ีระบไุว้ในโครงการ 

6. คําสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจดัการจะนําไปทํารายการในวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
ถดัไป รวมกบัคําสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัลําดบัก่อน-หลงัของ
คําสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
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บริษัทจดัการจะเปิดให้มีการยกเลิกคําสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกสว่นท่ีเหลือได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการท่ี
บริษัทจัดการกําหนด ทัง้นี ้ก่อนเปิดให้มีการยกเลิกคําสั่งรับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนท่ีเหลือได้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

7. บริษัทจดัการจะทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ 
วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้เว้นแต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช้ 

8. บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกัช้า  

9. ในกรณีท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดัการอาจใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 

ข้อสงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอตัรา Gate threshold ตามดยุพินิจของบริษัทจดัการ โดยจะปรับลดไม่ตํ่ากว่า 
Redemption Gate ขัน้ตํ่าท่ีระบใุนโครงการ ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช้  

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก 
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาท่ีกําหนด การใช้เคร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทัง้นี ้ในกรณีท่ีไม่สามารถ
ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุในส่วนท่ีเหลือได้ บริษัทจดัการอาจพิจารณายกเลิกคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดท่ีค้างอยู่ในรายการ 
และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทนุท่ีถกูยกเลิกคําสัง่โดยไม่ชกัช้า  

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําข้อมลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องการ
การใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัทําการนัน้ 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจดัการอาจกําหนด Redemption Gate ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนี ้  

2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สิน สภาพคล่องของ
ตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทนุรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทนุจะไม่สอดคล้องกบั
ปริมาณการไถ่ถอนของกองทนุรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนมากว่า Redemption Gate ท่ีกําหนดไว้ หรือปัจจยัอื่น ๆ 
ท่ีนอกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบริษัทจดัการ หรือปัจจยัอื่นใดท่ีกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุลงทนุ เป็นต้น 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ี
เกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทําได้เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  
รายละเอียดเพมิเติม : 
เมื่อกองทนุปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจดัการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ทัง้นีโ้ดย
ไม่ขดักบัหลกัเกณฑ์ของ กลต. 

- การด าเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) 

บริษัทจัดการจะปฏิบตัิตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 
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- การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ 
(suspension of dealings) 

บริษัทจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันท าการ) : 1  

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากสํานกังาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและ
สมเหตสุมผลว่า จําเป็นต้องระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตตุามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุ (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตอุื่นใดดงัต่อไปนี ้ซึง่ไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดงันี ้

(ก) บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกบัการกระทําอย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้

(1) การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระทําท่ีเป็นการปฏิบตัิตามคําสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัลกูค้าได้ในสาระสําคญั 

2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอื่นเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้การจดัการของตนอัน
เน่ืองมาจาก การท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทนุส่วนบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์ และการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทนุ 
และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึง่ให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วนัทําการ 
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ข้อก าหนดอื่น ๆ  

1. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการท่ีกองทนุใช้บริการบคุคลอื่น (Soft commission) 

บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทนุจากบคุคลท่ีเป็นผู้ ให้บริการ อนัเน่ืองมาจากการใช้บริการของบคุคลดงักล่าวใน
การจดัการกองทนุได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้

(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมลูค่าในทางเศรษฐกิจ และต้องเกี่ยวกบับทบาทโดยตรงของความเป็นกองทนุ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 

(2)  ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจดัการใช้บริการของบคุคลนัน้บอ่ยครัง้เกินความจําเป็น เพื่อให้กองทนุได้รับผลประโยชน์
จากบคุคลดงักล่าว (churning)  

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจดัการต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานงึถงึลกัษณะและประเภทของหลกัทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย  

บริษัทจดัการไม่สามารถรับ soft commission เพื่อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามท่ีโดยกฎ หรือโดยวิชาชีพเป็นเร่ืองท่ีไม่
พงึกระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ท่ีผู้ให้บริการจดัให้แก่บริษัทจดัการ หรือพนกังานของบริษัทจดัการตามเทศกาลที่เป็นประเพณี
นิยม ตามแนวปฏิบตัิท่ีบริษัทจดัการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึง่ผู้ถอืหน่วยลงทนุอาจจะขอดแูนวทางนีไ้ด้ท่ี www.bcap.co.th 

2. ข้อกําหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ต่อไปจะเรียกว่า 
FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกําหนดให้สถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่สญัชาติอเมริกนันอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเกี่ยวกบับญัชีของบคุคลท่ีอยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบั
ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถงึบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึง่มีถิ่นท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึง่มีถิ่นท่ีอยู่ทาง
ภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่เปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฏด้วยว่าในปัจจบุนัมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลงัดําเนินการออก
กฎหมายท่ีมีข้อกําหนด และหลักเกณฑ์ในลกัษณะท่ีคล้ายคลึงกบั FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า 
“กฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง”)  

กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถกูกําหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสัญชาติอเมริกันและบคุคลท่ีมีลกัษณะตาม
หลกัเกณฑ์ท่ี FATCA กําหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึง
หน้าท่ีในการกําหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัทําเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบท่ีสําคญัในสองกรณี คือ  

(1)  ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินท่ีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงินอื่น ๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ี
เข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการ
ขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าท่ีดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายดงักล่าวก่อนชําระให้กบักองทนุรวมท่ีเป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขาย
และรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ท่ีเข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือ

http://www.bcap.co.th/
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ดําเนินการลงทนุได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถงึอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนบัสนนุการขายและรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกต่อไป  

เพื่อมิให้บริษัทจดัการ และกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 
บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จงึเข้าผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ี
เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึง่รวมทัง้ผู้ ท่ีเกี่ยวข้องกบัการปฎิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขาย และรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดงันี ้ 

(2.1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ี
เกี่ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทนุและตวัแทนในการนําส่งข้อมลู (เช่น ชื่อ ท่ีอยู่ เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จํานวนและมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น) ท่ีมีอยู่ในบญัชี
ทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทนุนัน้กบับริษัทจดัการ ให้กบัหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศ
ท่ีเกี่ยวข้อง  

(2.2)  ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมลู เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกัน หรือการให้ข้อมลูตามหัวข้อท่ีกําหนดไว้ในแบบฟอร์มของ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเมื่อข้อมลูท่ีเคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่ง
หลกัฐานเพื่อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดงักล่าว  

(2.3)  ดําเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง  

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทุนหรือผู้ ถื อหน่วยลงทุน
โดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทนุ
ปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกําหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทนุดังกล่าวรับทราบการ
ดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือ ได้ดําเนินการตามข้อตกลงท่ีได้ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชี  

1.   ไม่รับคําสัง่ซือ้/ สบัเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว  

2.   ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว 

3.  ดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ถือหน่วยลงทนุรายนัน้ได้ 
เพือ่ให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย  

4.   ดําเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทนุหรือผู้ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมี
การดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น  

การดําเนินการดงักล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้
บริษัทจดัการและกองทนุมีการดําเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องอนัจะทําให้กองทนุ
อาจต้องถกูหกั ณ ท่ีจ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น ซึง่ในทางปฏิบตัิบริษัทจดัการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทนุท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบคุคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกําหนด) เท่านัน้  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จดัการ (รวมถงึผู้ ท่ีเกี่ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมลูของผู้ถือหน่วยลงทนุไปยงั
หน่วยงาน หรือดําเนินการอื่นใดท่ีราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทนุ 

  



กองทนุเปิดบแีคป หุ้นยเูอส เอ็นด ี100  28 

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุน 

 
อัตราส่วนการลงทนุในผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่ สัญญารายใดรายหน่ึง (single entity limit) 
- ตราสารภาครัฐไทย ลงทนุ ไม่จํากดัอตัราส่วน 
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 

- มี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
- มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade แต่ตํ่ากว่า 2 อนัดบัแรก  

 
ลงทนุ 

ลงทนุไม่เกิน 

 
ไม่จํากดัอตัราส่วน 

ร้อยละ 35 
- หน่วย CIS  ลงทนุ ไม่จํากดัอตัราส่วน 
- เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของสถาบนัการเงินท่ีมีอนัดบัความ
น่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ หรือเงินฝากธนาคารออมสิน ทัง้นี ้
เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็นประกนั 
- เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของสถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมี
อนัดบัความน่าเข่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้  

ลงทนุไม่เกิน ร้อยละ 20 

- ตราสารทนุ / กอง infra / กอง property / REITs ท่ีจดทะเบียนซือ้ขายใน
กระดานผู้ลงทนุทัว่ไปในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ 
- ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน SN หรือศุกกู ที่ผู้ ออกจดัตัง้ตามกฎหมาย
ไทยหรือเสนอขายในไทยหรือสาขาของ ธพ.ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ี
สามารถลงทนุได้ และอยู่ในระบบ regulated market  
- ตราสาร Basel III ท่ีมีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในระดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
และอยู่ในระบบ regulated market 
- ใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ / reverse repo / OTC derivatives ท่ีอนัดบั
ความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 

ลงทนุไม่เกิน นํา้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5% 

- การลงทนุในทรัพย์สินอื่น (Special Investment Products : SIP)  รวมกนัไม่เกินร้อยละ 5 
อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
- การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือ
การเข้าเป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว 

ลงทนุไม่เกิน นํา้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 
benchmark + 10% 

อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) 
- เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ของ
ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ บริษัท
เงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 

ลงทนุไม่เกิน ร้อยละ 45 เฉลี่ยในรอบปีบญัช ี

- ทรัพย์สินดงันี ้
- ตัว๋แลกเงิน/ตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีเงือ่นไขห้ามเปลี่ยนมือ แตส่ามารถโอน

สิทธิเรียกร้องในตราสาร หรือขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
- เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก อายเุกิน 12 เดือน 
- Total SIP 

ลงทนุไม่เกิน รวมกนัไม่เกินร้อยละ 25 

- Reverse repo ลงทนุไม่เกิน ร้อยละ 25 
- Securities lending ลงทนุไม่เกิน ร้อยละ 25 
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- Total SIP ได้แก่ ทรัพย์สินอื่น (SIP) ในตารางอตัราส่วน Single entity limit 
แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี ้/ ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ / SN / ศกุกู / ตราสาร Basel III 
ท่ีอยู่ใน regulated market และมอีนัดบัความน่าเชื่อถอืตํ่ากว่าอนัดบัท่ี
สามารถลงทนุได้หรือไม่ได้ถกูจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ 

ลงทนุไม่เกิน รวมกนัไม่เกินร้อยละ 15 

- สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
- Derivative ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อลงทนุความเสี่ยง (hedging) 
- Derivative ท่ีมิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging) 

ลงทนุไม่เกิน  
มลูค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู ่
Global exposure limit 

อัตราส่วนการลงทนุที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทนุ (concentration limit) 
- หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่ ลงทนุไม่เกิน ร้อยละ 25 
- ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ ตราสาร Basel III และศกุกูของผู้ออกราย
ใดรายหนึง่ (ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทย หรือตราสารหนีภ้าครัฐต่างประเทศ) 

ลงทนุไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้ินทางการเงิน 
(Financial liability) ของผู้ออกตราสาร
รายนัน้ ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ 

- หน่วย CIS หรือหน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ลงทนุไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS/ infra / 
property ทัง้หมดของกองทนุ CIS/ 
infra / property เว้นแต่เป็นหน่วย CIS 
ของกองทนุ CIS/ infra / property ท่ีมี
ลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานกังาน 
(1) มีขนาดเล็ก 
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 

- หน่วย private equity  1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยทัง้หมดของ
กองทนุ private equity 

ทัง้นี ้การคํานวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทนุและอตัราส่วนการลงทนุ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยการ
ลงทนุของกองทนุ และ/หรือ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเก็บจากผู้ถอืหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 
 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 1  

(% ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ตอ่ปี) 
อัตราตามโครงการ 

 

อัตราเรียกเกบ็จริง 
(8 เม.ย. 63 – 31 

มี.ค. 64) 

อัตราเรียกเกบ็จริง 
(1 เม.ย. 64 – 31 

มี.ค. 65) 

อัตราเรียกเกบ็จริง 
(1 เม.ย. 65 – 31 

มี.ค. 66) 
1.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด 

(ที่ประมาณการได้) 
ไม่เกนิ 2.14 ต่อปี 0.42% 0.44% 0.42% 

-  ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกิน 1.605 ต่อปี  0.32% 0.32% 0.32% 
-  ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.107 ต่อปี 0.03% 0.03% 0.03% 
-  ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.13375 ต่อปี 0.07% 0.07% 0.07% 
-  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่เกิน 1.71 ต่อปี 0.00% 0.00% 0.00% 

-  ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ไม่เกิน 1.07 ต่อปี - 0.02% - 
-  ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ตามท่ีจ่ายจริง 0.00% 0.00% 0.00% 

2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด 
(ที่ประมาณการไม่ได้) 

ตามที่จ่ายจริง 0.01% 0.02% 0.03% 

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามท่ีจ่ายจริง 0.01% 0.02% 0.03% 
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด   0.43% 0.46% 0.45% 

 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถอืหน่วย 1 
(% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง 

ปี 2564 
เรียกเก็บจริง 

ปี 2565 
เรียกเก็บจริง 

ปี 2566 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 2 ไม่เกิน 1.07 ต่อปี 0.1605% 
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 2 ไม่เกิน 1.07 ต่อปี ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ    
 - กรณีเป็นกองทนุต้นทาง ใช้ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ซึง่

จะมีค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืน
คํานวณอยู่ในราคาดงักล่าวแล้ว 

ใช้ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ซึง่จะมีค่าธรรมเนียม
การรับซือ้คืนคํานวณอยู่ในราคาดงักล่าวแล้ว 

 - กรณีเป็นกองทนุปลายทาง ใช้ราคาขายหน่วยลงทนุ ซึง่จะมี
ค่าธรรมเนียมการขายคํานวณอยู่

ในราคาดงักล่าวแล้ว 

ใช้ราคาขายหน่วยลงทนุ ซึง่จะมีค่าธรรมเนียมการ
ขายคํานวณอยู่ในราคาดงักล่าวแล้ว 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ มี 
50 บาทต่อหน่วยลงทนุ 1,000 

หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย 

มี 
50 บาทต่อหน่วยลงทนุ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 

1,000 หน่วย 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ตามท่ีนายทะเบยีนเรียกเก็บ ตามท่ีนายทะเบยีนเรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ไม่เกิน 0.75  ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ 

หมายเหตุ :  

1. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยข้างต้นได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนัแล้ว (ถ้ามี) 
2. อตัราไมเ่กินร้อยละของมลูคา่หน่วยลงทนุ และบริษัทจดัการอาจเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจากผู้ลงทนุแต่ละ

กลุม่ในอตัราที่ไมเ่ทา่กนั ดงันี ้
2.1 บริษัทจดัการจะยกเว้นคา่ธรรมเนียมการขายและคา่ธรรมเนียมรับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้กบักองทนุสํารองเลีย้งชีพและหรือกองทนุส่วนบุคคลและหรือกองทนุ

รวมภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ 
2.2 สําหรับลกูค้าที่ไมเ่ข้าเกณฑ์ข้อ 2.1 บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอตัราร้อยละ 100 ของค่าธรรมเนียมการขายที่เรียก

เก็บจริง  
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รายงานค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกองทุนรวม 

สําหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566 

ไม่มี 

 

  



กองทนุเปิดบแีคป หุ้นยเูอส เอ็นด ี100  32 

 

  

รายละเอียดการลงทุน มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) %NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 8,624,741.71 1.03% 

เงนิฝากธนาคาร 1,429,065.16 0.17% 

ออมทรัพย์ 1,427,065.16 0.17% 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 1,427,065.16 0.17% 

กระแสรายวัน 2,000.00 0.00% 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 2,000.00 0.00% 

ตราสารอนุพันธ์ 7,195,676.55 0.86% 

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 7,195,676.55 0.86% 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 823,808,630.16 98.26% 

เงนิฝากธนาคาร 1,741,270.35 0.21% 

สกุลเงิน ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา 1,741,270.35 0.21% 
สหรัฐอเมริกา 822,067,359.81 98.05% 
หน่วยลงทุน 822,067,359.81 98.05% 

กองทนุตราสารทนุ 822,067,359.81 98.05% 

สินทรัพย์อ่ืนและหนีสิ้น้อ่ืน 5,973,442.51 0.71% 

ทรัพย์สินอ่ืนๆ 6,321,892.07 0.75% 
หนีส้ินอ่ืนๆ -348,449.56 -0.04% 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 838,406,814.38 100.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงนิ และการก่อภาระผกูพัน

กองทุนเปิดบแีคป หุ้นยูเอส เอ็นดี  100

มูลค่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
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ข้อมูลการถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 

ไม่มี 

หมายเหตุ :  
ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ี เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.bcap.co.th   
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ข้อแนะน า/ค าเตือน 

 การลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงการลงทุน ผู้ ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนีเ้มื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนีเ้หมาะสมกับ
วตัถปุระสงค์การลงทนุของผู้ลงทนุ และผู้ลงทนุยอมรับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 

 การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรอง
ถงึความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100 เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควร
พิจารณาความเหมาะสมของการลงทนุ โดยคํานงึถงึประสบการณ์การลงทนุ วตัถปุระสงค์การลงทนุ และฐานะการเงินของผู้ลงทนุ 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดบูตัรประจําตวัของบคุคลดงักล่าวท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

 กองทนุรวมเป็นนิติบคุคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ บางกอกแคปปิตอล จํากดั จึงไม่มี
ภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทนุของกองทนุเปิดบีแคป หุ้นยเูอส เอ็นดี 100  ทัง้นี ้ผลการดําเนินงานของกองทนุเปิดบีแคป หุ้น
ยเูอส เอ็นดี 100 ไมไ่ด้ขึน้อยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ บางกอกแคปปิตอล จํากดั  

 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดัการลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สิน
อื่นเพื่อกองทนุรวม โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วย
ลงทนุ ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสามารถขอตรวจสอบข้อมลูการลงทนุเพื่อบริษัทจดัการได้ท่ีบริษัทจดัการและสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 บริษัทจดัการอนญุาตให้พนกังานลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ท่ีสมาคมบริษัท
จดัการลงทนุกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทนุดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบ เพื่อท่ีบริษัทจดัการจะสามารถกํากบัและดแูลการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของพนกังานได้ 

 บริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถดูข้อมลู
เพิ่มเติมได้ท่ี www.bcap.co.th  

 บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้ข้อมลูในอดีตในการคํานวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient) 
กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตัวแปรท่ีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สินท่ีต้องการลดความเสี่ยง
เคลื่อนไหวในทิศทางท่ีไม่เป็นไปตามข้อมลูในอดีต ซึง่อาจส่งผลให้การเข้าทําสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

 ผู้ลงทนุสามารถตรวจดขู้อมลูที่อาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทนุ เช่น การทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีเกี่ยวข้องได้ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือ โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ (www.bcap.co.th)  

 ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติผู้ลงทนุอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุล่าช้ากว่าเวลาท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน 

 ในกรณีท่ีผู้ลงทนุต้องการทราบข้อมลูเพิ่มเติม ผู้ลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 ผู้ลงทนุต้องทําความเข้าใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทนุ 
 

หนงัสือชีช้วนนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2566 
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กองทนุเปิดบีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100 

รายละเอียดโครงการจัดการ 
1. ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทนุเปิดบีแคป หุ้นยเูอส เอ็นดี 100 

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  BCAP US Equity ND 100 Fund       

ชื่อย่อโครงการ :  BCAP-USND100      

ประเภทโครงการ :  กองทนุเปิด 

ประเภทการขาย :  หลายครัง้ 

การก าหนดอายุโครงการ :  ไมก่ าหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :   

บริษัทจดัการจะเลกิกองทนุ ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทจดัการจะยตุิโครงการในช่วงการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก หรือหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทนุครัง้แรก หากปรากฎวา่จ านวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกไม่เพียงพอต่อการจดัตัง้กองทนุ โดย
บริษัทจดัการจะคืนเงินให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามข้อก าหนดในเร่ืองการคืนเงินคา่สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

2. กรณีอื่นใดที่มีเหตใุห้เช่ือได้วา่เป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทนุและ/หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

ลักษณะโครงการ :  กองทนุเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 

ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย 

วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
เพื่อตอบสนองความต้องการของนกัลงทุนทัว่ไปที่มุ่งหวงัผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการ
ลงทนุในหุ้นตามดชันี Nasdaq-100 โดยกองทนุจะเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศที่สร้างผลตอบแทนได้
ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนจากการลงทนุก่อนหกัคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่าย   

2. ประเภทกองทุน 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :  ตราสารทนุ 
- ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : กองทนุรวมฟีดเดอร์ 

ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Invesco NASDAQ 100 ETF 

ประเทศที่ก ากับดูแลการเสนอขาย : สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES) 

ประเภทการลงทุนตามลกัษณะพิเศษอื่นๆ : ไมก่ าหนด 

ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทนุรวมทีเ่น้นลงทนุแบบมีความเสีย่งตา่งประเทศ 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  

กองทนุมีนโยบายลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ คือ กองทนุ Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทนุหลกั) ใน
อตัราสว่นโดยเฉลีย่รอบระยะเวลาบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ โดยกองทนุหลกัดงักลา่วเป็น
กองทนุอีทีเอฟที่ลงทนุสว่นใหญ่ในหุ้นตามดชันี Nasdaq-100 โดยกองทนุหลกัอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐนิวยอร์กที่จดทะเบียนซือ้
ขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้นโยบายเชิงรับ เพื่อสร้างผลตอบแทนได้ใกล้เคียงกับ
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ผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ทัง้นี ้กองทุนหลกัจัดตัง้และจัดการโดย Invesco Capital 
Management LLC  

ส าหรับเงินลงทนุสว่นที่เหลอื อาจพิจารณาลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอยา่งซึง่ไมข่ดัตอ่กฎหมาย หรือที่ส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบให้ลงทนุได้ 

กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio 
Management) และป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าเงินลงทุนใน
ตา่งประเทศ ซึง่การท าธุรกรรมป้องกนัความเสีย่งอาจมีต้นทนุ และอาจท าให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุ
ที่เพิ่มขึน้ นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารทนุ
ที่ไมม่ีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted Securities) ตราสารที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ตวัตราสารหรือที่ผู้ออกตราสาร
ต ่ากวา่ที่สามารถลงทนุได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารที่ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ตวัตราสาร
และที่ผู้ออกตราสาร (Unrated Securities)  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะน าเงินลงทนุบางสว่นหรือทัง้หมดมาลงทนุในประเทศไทย ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของกองทนุโดยรวม 
เช่น ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดท าให้
การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบตัิ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตทุี่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การ
เปลีย่นแปลงของกฎหมาย หรือประกาศที่เก่ียวข้อง หรือเกิดภาวะสงคราม เป็นต้น 

ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลกัไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือ
ลงทนุไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของกองทนุ หรือมีผลการด าเนินงานตกต ่าอย่างมีนยัส าคญัหรือติดต่อกนัเป็นเวลานาน หรือมี
ขนาดกองทุนลดต ่าลงมากอย่างมีนยัส าคญั จนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุน เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลกัได้เลิก
โครงการ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะน าเงินไปลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทนุใกล้เคียงกนั หรือ
ขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี ้หากมีการ
ด าเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการท่ี www.bcap.co.th และหรือ
ช่องทางอื่นตามความเหมาะสม 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิเปลีย่นแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุเป็นกองทนุรวมที่มีการลงทนุโดยตรง หรือกองทนุ
รวมหน่วยลงทนุ (Fund of Funds) หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทนุลงทนุได้ ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงประเภทและ
ลกัษณะพิเศษของกองทนุจะไมท่ าให้ระดบัความเสี่ยงของการลงทนุ (Risk Profile) เพิ่มขึน้ รวมทัง้ประเภทและลกัษณะพิเศษที่
เปลี่ยนแปลงนัน้จะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึน้กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนัน้ และต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ อนึง่ บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการที่ www.bcap.co.th และหรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม ก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทนุ
ดงักลา่ว 

ทัง้นี ้อัตราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดจะกระท าภายใต้สภาวการณ์ที่ปกติ ซึ่งอาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สดัส่วนการลงทุนที่ก าหนดไว้อันเนื่องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีความจ าเป็นเช่น มีการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนยัส าคญั เป็นต้น โดยบริษัทจดัการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสดัส่วนการ
ลงทนุที่ก าหนดไว้ในโครงการตามประกาศแก่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในการค านวณสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมเร่ืองการจดัประเภทของกองทนุจะไม่น ามาบงัคบัใช้ในช่วงระหว่างรอการลงทนุ 
ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วนันบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม รวมถึงช่วงเวลาก่อนเลิกกองทุน ซึ่งมี
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ระยะเวลา 30 วนัก่อนการเลกิกองทนุรวม และรวมถึงช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจ าหนา่ยทรัพย์สนิของกองทนุ เนื่องจากได้รับ
ค าสัง่ขายคืนหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่ 10 วนัท าการ ทัง้นี ้โดยต้องค านงึถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั 

ข้อมูลกองทุนหลกั 

ช่ือกองทนุหลกั Invesco NASDAQ 100 ETF 
ประเภท ตราสารทนุ 
รายละเอียด กองทนุ ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ NASDAQ จดัตัง้และจดัการโดย 

Invesco Capital Management LLC 
นโยบายการลงทนุ มีนโยบายลงทนุในหุ้นแบบเชิงรับเพื่อสร้างผลตอบแทนใกล้เคยีงกบัดชันี Nasdaq-

100 โดยดชันี Nasdaq-100 ประกอบด้วยหุ้นท่ีมีมลูคา่ตลาดสงูทีส่ดุจ านวน 100 ตวั
ที่จดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

วนัท่ีจดัตัง้กองทนุ 13 ตลุาคม พ.ศ. 2563 
อายโุครงการ ไมก่ าหนด 
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 5,179 ล้านดอลลา่ร์สหรัฐอเมริกา (ณ วนัท่ี 31 ต.ค. 65) 
สกลุเงินท่ีใช้ซือ้ขาย ดอลลา่ร์สหรัฐอเมริกา (USD) 
Tracker Symbol QQQM 
ผู้จดัการกองทนุ Invesco Capital Management LLC 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ The Bank of New York Mellon 
คา่ธรรมเนียมการจดัการ 0.15% ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
Website https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-

detail?audienceType=Investor&productId=ETF-QQQM 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนเงนิทุนโครงการ 

จ านวนเงนิทุนโครงการเร่ิมต้น : 2,000,000,000.00 บาท 

นโยบายการเพิ่มเงนิทุนโครงการ : มี 

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษัทจดัการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวน
เงนิทุน : เป็นจ านวนร้อยละ 15.00 ของจ านวนเงินทนุโครงการ 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท 

จ านวนหน่วยลงทุนเร่ิมต้น : 200,000,000.0000 หนว่ย 

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

4. การบริหารจัดการกองทุน 

การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทนุ 

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) :  

- ที่มิได้มวีัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)  

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไมซ่บัซ้อน 
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วิธีการในการค านวน Global Exposure limit : Commitment approach  

อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกนิร้อยละ : 100.00 

- การลดความเสี่ยง (Hedging)  

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทนุ 

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : กองทนุไทยมุง่หวงัให้ผลประกอบการเคลือ่นไหวตามกองทนุหลกั 
สว่นกองทนุหลกัมุง่หวงัให้ผลประกอบการเคลือ่นไหวตามดชันีชีว้ดั (passive management) 

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไมซ่บัซ้อน  

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) : ไมม่ ี

6. การจ่ายเงนิปันผล 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไมจ่่าย   

หลักเกณฑ์การจ่ายเงนิปันผล :  - 

ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  - 

7. การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 

มูลค่าขัน้ต ่าของการรับซือ้คนื : ไมก่ าหนด 

จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการรับซือ้คนื : ไมก่ าหนด 

วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : 

- แบบดลุยพินิจของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

ระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  ทกุวนัท าการ 

การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ไมต้่องแจ้งลว่งหน้า 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม :  

(1) วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยตนเองได้ที่บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ทกุวนั
ท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุที่บริษัทจดัการก าหนด ในราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ซึ่งเป็นราคา
ที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุให้ถกูต้อง 
ครบถ้วน ชดัเจน และตามความเป็นจริง พร้อมทัง้ระบจุ านวนหนว่ยลงทนุที่จะขายคืนหรือจ านวนเงินที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการ
ได้รับจากการขายคืนหนว่ยลงทนุ พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบ  (ถ้ามี) ตามที่บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนก าหนด และยื่นตอ่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพื่อท าการขายคืนหนว่ยลงทนุ 

โดยค าสัง่ขายคืนจะสมบรูณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ท ารายการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
แล้ว ผู้สัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไมส่ามารถยกเลกิค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสง่ค าสัง่ขายคืนภายหลงัจากวนัหรือเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด บริษัทจดัการจะถือเป็นค าสัง่ขายคืน
ของวนัท าการถดัไปและได้รับราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของวนัท าการถดัไป 
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ซึ่งส่งผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจได้รับเงินค่าขายคืน
หนว่ยลงทนุไมเ่ทา่กบัจ านวนเงินที่ระบใุนค าสัง่ขายคืนได้ 

สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในการขายคืนหนว่ยลงทนุ จะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนได้บนัทึกข้อมลูการซือ้คืนหน่วยลงทนุของ
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้  

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบจุ านวนหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืนในใบค าสัง่ขายคืนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ใน
รายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือระบุจ านวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่า
หน่วยลงทุนหกัด้วยค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ซึ่งค านวณจากจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ปรากฏอยู่ใน
รายการที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมด
เทา่ที่ปรากฏอยูใ่นรายการที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมส่ามารถยกเลกิค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ เว้นแตบ่ริษัทจดัการเห็นสมควร 

การลดหน่วยลงทุนที่ขายคืนได้แล้ว จะท าภายในวนัท าการถัดจากวนัที่เสร็จสิน้การค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วย
ลงทนุ ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุของกองทนุนัน้ 

(2) การช าระเงินคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามวิธีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี
กองทนุเปิดให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุท าการ
ของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการตา่งประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวม และผู้ประกอบธุรกิจ
ที่เก่ียวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะสง่ผลกระทบต่อการช าระราคา ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน
ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม โดยบริษัทจดัการจะประกาศวิธีการช าระเงินค่ารับซือ้
คืนหนว่ยลงทนุผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม  

บริษัทจดัการอาจเปลีย่นแปลง ปรับปรุง วิธีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุได้ในอนาคต ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่
บริษัทจดัการก าหนด โดยที่ไมข่ดักบัหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทราบผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือผา่นช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน :   

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสง่ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ตามวนั
และเวลาท าการของธนาคารพาณิชย์หรือเวลาอื่นใดที่บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนก าหนด โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือผา่นช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 
ทัง้นี ้วนัและเวลาท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุเป็นไปตามที่ระบใุนหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั 

เง่ือนไขการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุกรอกรายละเอียดเอกสารหรือข้อมลูที่บริษัทจดัการได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่ถกูต้อง หรือไม่
ครบถ้วน ตามที่บริษัทจัดการก าหนด บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือระงับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมด หรือ
บางสว่นในกรณีใดกรณีหนึง่ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 

เง่ือนไขอื่นใด 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หลกัเกณฑ์ รายละเอียด วิ ธีการ เง่ือนไข การรับซือ้คืนหน่วย
ลงทุน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผา่นช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 



กองทนุเปิดบแีคป หุ้นยเูอส เอ็นด ี100              6 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงจ านวนหรือมลูค่าขัน้ต ่าข้างต้นได้ในอนาคต ให้กับผู้ ถือหน่วย
ลงทนุตามประเภทของผู้ลงทนุ ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุ ตามผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ตามช่องทาง
การซือ้ขาย หรือตามเง่ือนไขที่บริษัทจดัการอาจก าหนดขึน้เพิ่มเติมในอนาคต ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือผา่นช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

เงื่อนไข ข้อจ ากัด หรือสิทธิในการระงบั การโอน หรือการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : 

การช าระคา่รับซือ้คืน สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงิน : 

ให้บริษัทจัดการกองทนุรวมช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้
ตอ่เมื่อบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ก าหนดกรณีที่เป็นเง่ือนไขการช าระและขัน้ตอนการด าเนินการไว้อยา่งชดัเจนในข้อผกูพนั 
โดยขัน้ตอนที่ก าหนดดงักล่าวต้องสามารถปฏิบตัิได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดนัน้ทุกราย 
ทัง้นี ้กรณีที่เป็นเง่ือนไขมีได้เฉพาะกรณีใดกรณีหนึง่หรือหลายกรณี ดงัตอ่ไปนี ้

(1) กองทนุรวมเปิดก าหนดวิธีการช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้สามารถช าระเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงินไว้เป็น
การทัว่ไป 

(2) การช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุน าหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นนัน้ไปช าระ
เป็นคา่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอื่นที่บริษัทจดัการกองทนุรวมเดียวกนัเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการ 

(3) บริษัทจดัการกองทนุรวมไมส่ามารถช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน 

(4) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตกลงรับช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจดัการกองทนุรวม
ได้รับมติพิเศษให้ช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงินได้ 

การเลือ่นก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ : 

1  บริษัทจดัการอาจเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ที่ได้มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้ใน
กรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1)  บริษัทจดัการพิจารณาแล้วมีความเช่ือโดยสจุริต และสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตใุดเหตุหนึ่งดงัต่อไปนี ้โดยความ
เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

(ก)  มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่ายโอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือ 

(ข)  มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 

(2)  มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่
ถกูต้องตา่งจากราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต ่1 สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้
คืนหน่วยลงทนุที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคา 

2  กรณีการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามข้อ 1 (1) หรือ (2) ให้บริษัทจดัการ
ปฏิบตัิตามเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  บริษัทจดัการอาจเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืนได้ไมเ่กิน 10 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหนว่ย
ลงทนุนัน้ เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2)  บริษัทจดัการจะแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืน
หนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 
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(3)  บริษัทจดัการแจ้งการเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืน พร้อมทัง้จดัท ารายงานที่แสดงเหตผุลของการเลือ่น และหลกัฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 1(1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 1(2) ต่อส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักลา่วแทนก็ได้ 

(4)  ในระหว่างที่บริษัทจัดการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่ว 
บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุนัน้ โดยจะช าระคา่ขายคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามล าดบัวนัที่สง่ค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั 

เง่ือนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหนว่ยลงทนุ 

1. การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

1.1 ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะได้รับจดัสรรหนว่ยลงทนุตามที่สัง่ซือ้หลงัจากที่ได้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มจ านวน 

1.2 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุของกองทนุกบัหรือเพื่อประโยชน์ของ บคุคลสหรัฐ และ/ห่รือ
บคุคลที่สหรัฐก าหนด ตามกฎหมายวา่ด้วยการปฏิบตัิการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรไทยกบัรัฐบาล
แหง่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฎิบตัิตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ และกฎระเบียบที่
เก่ียวข้อง และ/หรือตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้า 

1.3 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุไมว่า่ทอดใด ๆ หากการจดัสรรหน่วยลงทนุดงักลา่ว จะท าให้
บริษัทจดัการไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสงู 

2. การโอนหนว่ยลงทนุ 

เป็นไปตามสว่นข้อผกูพนั หวัข้อ “สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ”  

เงื่อนไข ข้อจ ากัด การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :  

การไมข่ายไมรั่บซือ้คืนไมส่บัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามสัง่ บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป 
กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุที่ ทน. 11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใช่รายย่อย กองทนุรวม
เพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล 

เง่ือนไขอื่นใด 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (กองทุนปลายทาง)  
ชัว่คราว/ถาวรตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้จะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือผา่นช่องทางอื่น
ใดตามความเหมาะสม 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หลกัเกณฑ์ รายละเอียด วิธีการ เง่ือนไข การเสนอขายหน่วย
ลงทนุ และ/หรือการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
หรือผา่นช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกนิร้อยละ : 2.14 ตอ่ปี ของมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

คา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบั
การโฆษณา (แตไ่มร่วมคา่ใช้จ่ายตามหวัข้อรายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม) 
ข้อ 2(ก)) เมื่อรวมกบัค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่สามารถประมาณการได้ ซึ่งรวมกนัแล้วประมาณค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน 
ไมเ่กินร้อยละ 2.14 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม (รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมดดงักลา่วข้างต้นเป็นการประมาณการ อาจเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัปัจจยัตา่ง ๆ เช่น ขนาดของกองทนุ จ านวนผู้ ถือหน่วยลงทนุ เป็นต้น โดยจะไม่เกินกว่า
เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่มีการปรับเพิ่มขึน้หรือเปลี่ยนแปลงไป ตามที่ระบใุนโครงการ โดย
การปรับเพิ่มขึน้หรือเปลีย่นแปลงดงักลา่วเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 1.605 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด
หกัด้วยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด ก่อนหกัคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหนว่ยลงทนุ หรือคา่ธรรมเนียมอื่น ๆ ท่ีมีการค านวณในลกัษณะเดียวกนักบัคา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.107 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สิน
ทัง้หมดหักด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ ดูแลผลประโยชน์ และ
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มีการค านวณในลกัษณะเดียวกนักบัค่าธรรมเนียม
ดงักลา่วข้างต้น 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.13375 ต่อปี ของมลูค่า
ทรัพย์สินทัง้หมดหักด้วยมูลค่าหนีส้ินทัง้หมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ท่ีมีการค านวณในลกัษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียม
ดงักลา่วข้างต้น 

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไมม่ี  

ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย : ไมม่ี  

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี 

ประมาณการค่า ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 1.71 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม) :  

รายละเอียดเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกับกองทุน (ตามที่จ่ายจริง) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้

(1)  ค่าใช้จ่ายเพื่อวตัถุประสงค์ในการเสนอขายครัง้แรกจะจ่ายตามจ านวนที่จ่ายจริงโดยทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็น
คา่ใช้จ่ายของกองทนุเฉลีย่เทา่กนัทกุวนั เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่  

(ก)  ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์กองทนุเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทนุ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดัสมัมนาเผยแพร่
ข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวม คา่ใช้จ่ายในการลงนามในสญัญาตา่ง ๆ อนัเก่ียวเนื่องกบักองทนุ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
อื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง แตร่วมกนัจะไมเ่กิน 2,000,000 บาท  
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(ข)  คา่ใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมที่เก่ียวข้องในการจดัตัง้กองทนุ คา่จดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม และค่าใช้จ่าย
ตา่ง ๆ  ที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ค)  คา่ใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขายครัง้แรก   

(2) คา่ใช้จ่ายเพื่อการด าเนินงานของกองทนุที่เรียกเก็บตามจ านวนที่จ่ายจริง โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาตดัจ่าย
ทัง้จ านวนหรือทยอยตดัจ่าย ตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของคา่ใช้จ่ายนัน้ ได้แก่  

(ก)  คา่ใช้จ่ายในการจดัท าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ คา่สื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่าย
ด้านการตลาด ตลอดจนการสมัมนาแนะน ากองทนุ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ  

(ข)  ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามค าสัง่ หรือตาม
กฎหมาย หรือประกาศของสมาคม 

(ค)  คา่จดัท า จดัพิมพ์และจดัสง่ใบแจ้งผลการจดัสรรหนว่ยลงทนุ ค่าใช้จ่ายในการจดัท าและจดัพิมพ์ใบค าขอเปิดบญัชี
กองทนุ บตัรกองทนุ ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ เอกสารที่เก่ียวข้อง ค่าจดัท า จดัพิมพ์ และ
จดัสง่หนงัสอืบอกกลา่วรายงานตา่ง ๆ สาส์นถึงผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ง)  ค่าจัดท า จดัพิมพ์ และจดัสง่เอกสารที่เก่ียวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศใน
หนงัสือพิมพ์ การจัดประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้จากการปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และหรือ ประกาศส านกังาน ก.ล.ต. 

(จ)  คา่จดัท า คา่พิมพ์และจดัสง่หนงัสอืชีช้วน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจ าปีถึงผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึ่ง
รวมถึงการลงประกาศตา่ง ๆ  ในหนงัสอืพิมพ์รายวนั รายงานตา่ง ๆ  หรือขา่วสารถึงผู้ ถือหน่วยลงทุนและบคุคลอื่นที่เก่ียวข้อง
กบักองทุนที่บริษัทจัดการจัดท า หรือมีหน้าที่จัดท าขึน้ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด หรือกฎหมายก าหนด 

(ฉ)  คา่แปลเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของกองทนุเป็นภาษาตา่งประเทศ 

(ช)  ค่าธรรมเนียมการใช้ดชันีอ้างอิง ตามที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึน้จากการใช้ข้อมลูจาก
แหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการค านวณตวัแปรตา่ง ๆ  ที่เก่ียวข้องกบักองทนุ ตามที่จ่ายจริง 

(ซ)  คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มเติม จ านวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม  

(ฌ)  คา่เอกสารทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ คา่เอกสารการลงบญัชีกองทนุ 

(ญ)  คา่ใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการด าเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้กบับริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าที่ หรือเรียกค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับค าสั่งจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื่อรักษาสทิธิของกองทนุ คา่ใช้จ่ายในการติดตามหนีข้องกองทนุ 

(ฎ)  คา่ใช้จ่ายในการรับช าระหนีเ้ป็นทรัพย์สนิอื่นแทนการช าระหนีด้้วยเงินสดตามตราสารแหง่หนี ้ค่าธรรมเนียมศาล 
คา่ธรรมเนียมทนายความ คา่ใช้จ่ายในด้านนิติกรรม คา่ประเมินราคา คา่จดจ านอง คา่จดัพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรือ
คา่ธรรมเนียมอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัทางราชการ คา่ใช้จ่ายอนัเกิดจากการรับช าระหนีเ้ป็นทรัพย์สินอื่นแทนการช าระหนี ้
ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ้ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าท าประกนัภยัดแูล และเก็บรักษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการ
จ าหนา่ยจ่ายโอนทรัพยสนิดงักลา่ว 

(ฏ)  คา่ใช้จ่ายในการรับช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการช าระเงินคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  
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(ฐ)  คา่ธรรมเนียมธนาคารตา่ง ๆ  คา่อากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนงัสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรส าหรับหนงัสอืโต้ตอบกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ คา่พาหนะ คา่ใช้จ่ายในการสือ่สารโต้ตอบโดยวิธีอื่นท่ีมิใช่ทาง
ไปรษณีย์ 

(ฑ)  ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน เป็นไปตามอัตราที่ธนาคาร
พาณิชย์ก าหนด ตามที่จ่ายจริง 

(ฒ)  คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ  ในการช าระบญัชีและเลกิกองทนุ 

(ณ)  คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการติดตามทวงถามหรือการด าเนินคดีเพื่อการรับช าระหนีใ้ดของกองทนุรวม  

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
แหง่ประเทศไทย 

(3)  คา่ธรรมเนียมที่เก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ได้แก่  

(ก)  คา่อากรแสตมป์ 

(ข)  คา่ธรรมเนียมหรือคา่นายหน้าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

(ค)  คา่ใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) 

(4)  คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการจดัการกองทนุซึง่มิได้ระบไุว้ในข้อ 8.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากกองทนุ
ตามจ านวนเงินและเวลาที่เกิดคา่ใช้จ่ายนัน้จริง ทัง้นี ้การเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบสว่นท่ีเกินกว่าอตัราที่ก าหนดในกรณีที่มีค่าใช้จ่าย
ตามข้อ (4) บริษัทจดัการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอยา่งชดัเจนในหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวมที่ผู้ลงทนุควรทราบ 
และในรายงานประจ าปี ซึง่บริษัทจดัการจดัท าเมื่อสิน้รอบระยะเวลาบญัชีแตล่ะปี  

คา่ใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถกูเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การด าเนินงานในงบ
ก าไรขาดทนุของกองทนุซึง่เป็นสว่นหนึง่ของรายงานประจ าปี 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมดของกองทนุรวมข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน 
(ถ้ามี) 

อยา่งไรก็ตาม หากมกีารเปลีย่นแปลงเก่ียวกบัภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนั บริษัทจดัการ
จะเปลีย่นแปลงการรับรู้ภาษีตา่ง ๆ ดงักลา่ว 

8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) 

เงื่อนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไมม่ี 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.07 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end fee) 

เงื่อนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน : ไมม่ี 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.07 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)  

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราคา่ธรรมเนียมเดียวกนั ทัง้จากกองทนุรวม
ภายใต้บริษัทจดัการเดียวกนั และจากบริษัทจดัการอื่น 
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ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราเดียวกบัคา่ธรรมเนยีมการขาย 
(Front-end fee) 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ กรณีเป็นกองทนุปลายทาง ใช้ราคาขายหนว่ยลงทนุ ซึง่จะมีคา่ธรรมเนยีมการขาย
ค านวณอยูใ่นราคาดงักลา่วแล้ว 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out)  

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อตัราคา่ธรรมเนียมเดียวกนั ทัง้กรณีสบัเปลีย่น
ออกไปยงักองทนุรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ และบริษัทจดัการอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อตัราเดียวกบัค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืน 
(Back-end fee) 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  

การสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ กรณีเป็นกองทนุต้นทาง ใช้ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ซึง่จะมีคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืน
ค านวณอยูใ่นราคาดงักลา่วแล้ว 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี   

คา่ธรรมเนียม 50 บาท 

ตอ่หนว่ยลงทนุ 1,000 หนว่ย  

หรือเศษของ 1,000 หนว่ย  

ในอัตราตามอตัราที่นายทะเบยีนเรียกเกบ็ 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี   

ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ  

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองที่ก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี 

ค่าธรรมเนียมอื่น : มี  

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : 

- คา่ธรรมเนียมในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.75 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการสงวน
สิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอตัราค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายหรือ
คา่ธรรมเนียมในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เกิดขึน้จริง 

- คา่ธรรมเนียมการท ารายการซือ้ขายหนว่ยลงทนุตามอตัราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด 

- คา่ธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซือ้หนว่ยลงทนุหรือการโอนเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุตามอตัราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด 

- คา่ธรรมเนียมจากการโอนหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวนั เพื่อซือ้หน่วยลงทนุตาม
อตัราที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด 

ตามที่จ่ายจริง 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน) :  

รายละเอียดเพิ่มเติมของค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) 
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บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มในอตัราที่ไม่เท่ากัน โดยบริษัท
จดัการจะแจ้งรายละเอียดไว้ในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั 

บริษัทจดัการจะแก้ไข ยกเลกิ หรือเพิ่มเติมการคิดคา่ธรรมเนียมการขายข้างต้นได้ในภายหลงั โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทราบผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือผา่นช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม  

รายละเอียดเพิ่มเติมของค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)  

บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจากผู้ลงทนุแต่ละกลุม่ในอตัราที่ไม่เท่ากนั โดยบริษัท
จดัการจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบไว้ในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั  

บริษัทจดัการจะแก้ไข ยกเลกิ หรือเพิ่มเติมการคิดค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนข้างต้นได้ในภายหลงั โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทราบผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือผา่นช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม 

รายละเอียดเพิ่มเติมของค่าธรรมเนียมอื่น 

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน
ด าเนินการให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ซึง่เป็นกรณีที่บริษัทจดัการด าเนินการให้ผู้สัง่ซือ้
หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการโอนหน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจ าน ากบันายทะเบียน ค่า
แก้ไขเปลีย่นแปลงข้อมลูในทะเบียนตามอตัราที่นายทะเบียนก าหนด 

8.4 วิธีการค านวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม 

1. บริษัทจัดการจะค านวณค่าธรรมเนียมทุกวันที่มีการก าหนดมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทุนในแต่ละวันที่ค านวณนัน้ เป็นฐานในการค านวณค่าธรรมเนียมโดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้วย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน (ถ้ามี) ทัง้นีก้ารตัดจ่ายและการเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมดงักลา่วอาจปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสมโดยถือประโยชน์ของกองทนุเป็นส าคญั 

2. บริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากกองทนุตามจ านวนจริงและตามระยะเวลาที่เหมาะสมโดยถือประโยชน์ของกองทนุเป็น
ส าคญั 

ทัง้นี ้การตดัคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนด โดยสภาวิชาชีพบญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
แห่งประเทศไทย และหากมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน 
บริษัทจดัการจะเปลีย่นแปลงการรับรู้ภาษีตา่ง ๆ ดงักลา่ว 

8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

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

1.1 ตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
1.1.1 ไมเ่กินอตัราที่ระบใุนโครงการ 
 
1.1.2 เกินอตัราที่ระบไุว้ในโครงการ1 (มีการก าหนด

อยา่งชดัเจนไว้ในโครงการแล้ววา่สามารถเปลีย่นแปลงใน
ลกัษณะดงักลา่วได้) 

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอตัราที่ระบไุว้ใน
โครงการ 

 
 
เปิดเผย2 ให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้า ≥ 3 วนัท าการก่อน
การเรียกเก็บเพิ่มขึน้ 
 
 
 
บลจ. ต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้ส านกังานทราบ
ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีเปลีย่นแปลง 
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1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอตัราที่ระบไุว้ใน
โครงการ 

เปิดเผย2 ให้ผู้ ถือหนว่ยทราบลว่งหน้า ≥  60 วนัก่อน
การเรียกเก็บเพิ่มขึน้ และแจ้งให้ส านกังานทราบภายใน 
15 วนันบัแตว่นัท่ีเปลีย่นแปลง 

1.2 แตกตา่งไปจากโครงการ บลจ. ต้องขอมติ3 เพื่อแก้ไขโครงการ 
2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย 

2.1 ตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
 
เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทนุทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่
วนัท่ีมีการเรียกเก็บลดลง 

2.2 แตกตา่งไปจากที่ระบไุว้ในโครงการ ให้ บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือวา่
ส านกังานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเร่ืองดงักลา่ว 

1 เทียบกบัอตัราของรอบระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปีนบัแตว่นัท่ี บลจ. เรียกเก็บคา่ธรรมเนียม/คา่ใช้จ่ายดงักลา่วเพิ่มขึน้ 
2 การเปิดเผยข้อมลูต้องกระท าโดยวิธีการท่ีเหมาะสมอนัท าให้มัน่ใจได้วา่ผู้ลงทนุได้รับทราบข้อมลูดงักลา่วอยา่งทัว่ถึง 
3 ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการขอมติผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุ และการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 
กรณีที่สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ คณะกรรมการ ก.ล.ต.  ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง มี
การเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์ในการคิดคา่ธรรมเนียม  หรือคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมตามที่ระบใุนข้อ 8.1  ข้อ 8.2  และข้อ 
8.3  เป็นอยา่งอื่นในอนาคต บริษัทจดัการจะเปลีย่นแปลงวิธีการคดิคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จา่ยตามหลกัเกณฑ์ที่บงัคบั
ใช้ใหม ่

9. เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

- เคร่ืองมือการก าหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการขายคนืที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่ก าหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวมทั่วไป 

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity feeไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน)  : 1.00  

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข 

บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอตัราสงูสดุไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ   

ส าหรับมลูคา่การขายคืนหนว่ยลงทนุหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกที่มากกวา่ 50 ล้านบาท  

โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยอตัรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และหรือระดบัมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ท้างเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ
และในหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวมหรือผา่นทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด  

ข้อสงวนสทิธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอตัรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอตัราสงูสดุที่ก าหนด
ในโครงการ และหรือปรับเพิ่มระดบัมลูคา่การขายคืนหนว่ยลงทนุหรือสบัเปลีย่นออก และหรือปรับลดระยะเวลาการถือ
ครองหนว่ยลงทนุที่จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมนี ้ได้ตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์
ของบริษัทจดัการและหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวมหรือผา่นทางช่องทางอื่นที่บริษัทจดัการก าหนด 
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2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่ก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ์และหรือเง่ือนไข และอตัรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกนัตาม
ระยะเวลาการถือครองหนว่ยลงทนุ และ/หรือมลูคา่การขายคืนหนว่ยลงทนุหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกได้  

3. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะน าข้อมลูของหนว่ยลงทนุทกุชนิด มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Liquidity Fee ในวนัท าการนัน้ 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะวนัท าการที่มีการใช้เคร่ืองมือนี ้  

2. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 1.ต้นทนุและค่าใช้จ่ายจากการซือ้หรือขายทรัพย์สินของ
กองทนุ (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซือ้ขายทรัพย์สิน ต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการ
รักษาสดัสว่นการลงทุน 2.ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการท าธุรกรรม repo เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ 
(ถ้ามี) 3.สภาพคลอ่งของกองทนุรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทนุถือครอง 4.ปัจจยัอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึน้ใน
อนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน เป็นต้น โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้
เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

3. ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Liquidity Fee นี ้บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิด้วยสตูรการค านวณที่สะท้อนต้นทนุในการซือ้ขายทรัพย์สนิของกองทนุรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือ
การเพิ่มคา่ธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทนุที่สะท้อนต้นทนุในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (anti-dilution levies 
– ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเสีย่งสภาพคลอ่งอื่นได้ 

4. ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Liquidity Fee นี ้เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะน ากลบัเข้ากองทนุ อย่างไรก็ตาม
การใช้เคร่ืองมือนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ียงัคงลงทนุในกองทนุ
ตอ่ไป เคร่ืองมือนีไ้มไ่ด้มีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทนุแตอ่ยา่งใด 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

รายละเอียดเพิมเติม : 

เมื่อกองทนุปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ทัง้นี ้
โดยไมข่ดักบัหลกัเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. 

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing 
pricing) : 

กองทุนรวมทั่วไป 

อัตราสูงสุดไม่เกนิร้อยละ 3.00 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 

ด้วยวธีิปฏิบัติ : Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะพิจารณาเลอืกใช้วิธี Partial swing pricing โดยก าหนดอตัรา swing factor สงูสดุไม่เกินร้อยละ 3.00 
ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ ก็ได้ตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
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2. swing factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 1.ต้นทนุและค่าใช้จ่ายจากการซือ้หรือขายทรัพย์สินของกองทนุ ( transaction costs) 
เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซือ้ขายทรัพย์สิน ต้นทนุและค่าใช้จ่ายในการรักษาสดัสว่นการลงทนุ 
2.ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายจากการท าธุรกรรม repo เพื่อเสริมสภาพคลอ่งรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) 3.สภาพคลอ่ง
ของกองทนุรวม เช่น สภาพคลอ่งของทรัพย์สนิท่ีกองทนุถือครอง 4.ปัจจยัอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบ
สภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน เป็นต้น ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้
ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  

3. Swing Thresholds มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยบริษัทจดัการ
จะค านงึถึงปัจจยัที่เก่ียวข้องกบัสภาพคลอ่งของกองทนุ ได้แก่ 1.พอร์ตการลงทนุ 2.นโยบายการลงทนุ 3.สภาวะตลาด
ของทรัพย์สินที่ลงทนุ 4.ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ที่กองทุนรวม
ลงทนุ 5.กองทุนมียอดซือ้ขายสทุธิอย่างต่อเนื่อง 6.กองทุนมียอดซือ้ขายสทุธิในสดัส่วนที่สงูเมื่อเทียบกบัขนาดของ
กองทนุ เป็นต้น โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและ
หรือการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือน ไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ  

4. ณ ขณะใดขณะหนึง่ บริษัทจดัการ จะไมใ่ช้ Swing Pricing พร้อมกบั Anti-dilution levies – ADL แตส่ามารถใช้ร่วมกบั
เคร่ืองมือในการบริหารความเสีย่งสภาพคลอ่งอื่นได้ 

ข้อสงวนสทิธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะน าข้อมลูของหนว่ยลงทนุทกุชนิด มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอตัรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึง่จะ
ปรับเพิ่มไมเ่กินอตัราสงูสดุที่ระบไุว้ในโครงการ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะน าคา่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีช าระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการที่
มีการใช้เคร่ืองมือ swing pricing และบริษัทจดัการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วไปใช้ในการพิจารณาและหรือ
ตดัสนิใจเร่ืองตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้  ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ
ไมเ่ปลีย่นแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ได้ด าเนินการหรือตดัสนิใจไปแล้วที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ swing pricing 
ในวนัท าการนัน้  แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบางสว่นของวนัท าการนัน้ไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้หนว่ยลงทนุท่ีช าระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไมไ่ด้นัน้ ไมไ่ด้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจดัการอาจก าหนด Swing Pricing ทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะวนัท าการที่มีการใช้เคร่ืองมือนี ้  

2. ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัสว่นของมลูค่า
ซือ้ขายหนว่ยลงทนุสทุธิของกองทนุ เทียบกบัมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิทัง้หมดของกองทนุ มีคา่เกินกวา่ swing threshold ที่
บริษัทจดัการก าหนด  โดยที่มลูคา่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุสทุธิของกองทนุ ค านวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) 
บวกมลูคา่การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า (switch in) หกัด้วยมลูคา่การขายคืนหนว่ยลงทนุ (redemption) และหกัด้วย
มลูคา่การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก (switch out) 

ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 
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กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

รายละเอียดเพิมเติม : 

เมื่อกองทนุปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ทัง้นี ้
โดยไมข่ดักบัหลกัเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. 

ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies 
– ADLs) :  

กองทุนรวมทั่วไป 

อัตราสูงสุดไม่เกนิร้อยละ 1.00 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะก าหนดอตัรา ADLs สงูสดุไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ  

2. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการ
ก าหนด โดยจะอยูภ่ายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบตัิของส านกังาน ก.ล.ต.และหรือสมาคม
บริษัทจดัการลงทนุและหรือหนว่ยงานท่ีมีอ านาจอื่น ทัง้นี ้การก าหนด ADLs factor จะค านึงถึงปัจจยัที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
1.ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายจากการซือ้หรือขายทรัพย์สินของกองทนุ (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากการซือ้ขายทรัพย์สนิ ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการรักษาสดัสว่นการลงทนุ 2.ต้นทนุและค่าใช้จ่ายจากการท าธุรกรรม 
repo เพื่อเสริมสภาพคลอ่งรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) 3.สภาพคลอ่งของกองทนุรวม เช่น สภาพคลอ่งของทรัพย์สิน
ที่กองทนุถือครอง 4.ปัจจยัอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 
เป็นต้น โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเทา่ที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

3. การก าหนด ADLs threshold มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด  โดย
บริษัทจดัการจะค านงึถึงปัจจยัที่เก่ียวข้องกบัสภาพคลอ่งของกองทนุ ได้แก่ 1.พอร์ตการลงทนุ 2.นโยบายการลงทนุ  3.
สภาวะตลาดของทรัพย์สนิที่ลงทนุ 4.ปัจจยัอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวม
ลงทนุ 5.กองทนุมียอดซือ้ขายสทุธิอยา่งตอ่เนื่อง 6.กองทนุมียอดซือ้ขายสทุธิในสดัสว่นที่สงูเมื่อเทียบกบัขนาดของกองทนุ 
เป็นต้น โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเทา่ที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจดัการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกบั Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่งอื่นได้ 

ข้อสงวนสทิธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมลูของหน่วยลงทนุทกุชนิด มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการนัน้  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะน าคา่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีช าระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการที่
มีการใช้เคร่ืองมือ ADLs และบริษัทจดัการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทุนดงักลา่วไปใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจ
เร่ืองตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องการการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการนัน้  ทัง้นีบ้ริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไมเ่ปลีย่นแปลง
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การด าเนินการใด ๆ ที่ได้ด าเนินการหรือตดัสนิใจไปแล้วที่เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการนัน้  แม้หาก
ภายหลงัปรากฏวา่เช็คคา่ซือ้หนว่ยลงทนุทัง้หมดหรือบางสว่นของวนัท าการนัน้ไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการ
ซือ้หนว่ยลงทนุท่ีช าระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไมไ่ด้นัน้ ไมไ่ด้รับการจดัสรรหนว่ยลงทนุ  

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ท ารายการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุเข้า หรือขายคืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัท
ก าหนดไว้ รวมถึงบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะพิจารณาก าหนดอตัราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกนัได้ และขอสงวน
สิทธิที่จะมีข้อก าหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ท ารายการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า หรือ
ขายคืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจดัการจะก าหนดได้ 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอตัรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอตัราสงูสดุที่ระบไุว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจดัการและในหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวมหรือผ่าน
ทางช่องทางอื่นที่บริษัทจดัการก าหนด 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บ ADLs ทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะวนัท าการที่มีการใช้เคร่ืองมือนี ้

2. บริษัทจดัการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วนของมูลค่าซือ้ขาย
หนว่ยลงทนุสทุธิของกองทนุ เทียบกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ มีค่าเกินกว่า  ADLs threshold ที่บริษัท
จดัการก าหนด โดยทีม่ลูคา่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุสทุธิของกองทนุ  ค านวณจากมลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) 
บวกมลูคา่การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเข้า (switch in) หกัด้วยมลูคา่การขายคืนหนว่ยลงทนุ (redemption) และหกัด้วย
มลูคา่การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออก (switch out) 

ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

3. บริษัทจดัการก าหนด  ADLs Threshold  โดยใช้ข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

(1)  มลูคา่การซือ้หนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นเข้า มากกวา่มลูคา่การขายคืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นออก  

(2)  มลูคา่การซือ้หนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นเข้า น้อยกวา่มลูคา่การขายคืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นออก 

ซึง่บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนด (1) และ (2) ในระดบัท่ีตา่งกนั  

4. ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ ADLs นี ้  ADLs ที่เรียกเก็บได้จะน ากลบัเข้ากองทนุ อย่างไรก็ตามการใช้เคร่ืองมือนีม้ี
วตัถปุระสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหนว่ยที่ยงัคงลงทนุในกองทนุตอ่ไป  เคร่ืองมือนีไ้ม่ได้มี
วตัถปุระสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทนุแตอ่ยา่งใด 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

รายละเอียดเพิมเติม : 

เมื่อกองทนุปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ทัง้นีโ้ดยไม่
ขดักบัหลกัเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. 

- การก าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดในการรับค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมทั่วไป 

เม่ือผู้ถอืหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกนิกว่า 10,000,000.00 บาท 
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จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วนัท าการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข 

1. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีต้องการไถ่ถอนหนว่ยลงทนุโดยมีมลูคา่รวมเกินกวา่ 10 ล้านบาท จะต้องแจ้งบริษัทจดัการลว่งหน้า
ก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทนุ (Notice Period) เป็นเวลาสงูสดุไม่เกิน 5 วนัท าการ ตามรายละเอียดวิธีการค านวณที่
บริษัทจดัการก าหนด 

2. บริษัทจดัการอาจใช้ Notice period ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลอ่งอื่น ได้แก่ Liquidity Fee, 
Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเคร่ืองมืออื่น ๆ โดย
พิจารณาจากสภาพคลอ่ง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทนุในขณะนัน้ ว่าการใช้ Notice period 
เพียงเคร่ืองมือเดียวอาจไมเ่พียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคลอ่งของกองทนุ ซึ่งอาจต้องใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคลอ่ง อนัได้แก่  Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs  ในสถานการณ์ที่เห็นว่าต้องชดเชย
ต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้เนื่องจากการขายในปริมาณที่มากหรือราคาที่ไมเ่หมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคลอ่ง อนัได้แก่ Redemption Gate ในกรณีที่ได้รับช าระค่าขายหลกัทรัพย์ไม่ทนัหรือไม่เพียงพอ
ตอ่การไถ่ถอน เพื่อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหนว่ยลงทนุ และหรืออาจต้องใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือ Side pocket เมื่อตราสาร
ผิดนดัช าระหนี ้หรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตสุมผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหาร
ความเสีย่งสภาพคลอ่ง อนัได้แก่ Suspension of Dealings  เมื่อมีการกระทบตอ่สภาพคลอ่งโดยรวมของกองทนุ และ
การใช้ Suspension of Dealings  จะเป็นประโยชน์ตอ่กองทนุและผู้หนว่ยลงทนุท่ียงัคงอยูใ่นกองทนุเป็นส าคญั 

ข้อสงวนสทิธ์ิ 

1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตทุี่ท าให้ต้องใช้เคร่ืองมืออื่นด้วย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบตัิกบั
ค าสัง่ที่ได้จาก Notice period นัน้เช่นเดียวกบัค าสัง่ที่ได้ตามปกติในวนัที่ท ารายการด้วย ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณา
ใช้ Notice period ร่วมกบัเคร่ืองมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side pocket, 
Suspension of Dealings และหรือเคร่ืองมืออื่น ๆ  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึง่จะปรับเพิ่มไม่เกิน 
Notice period สงูสดุที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจดัการและในหนงัสือชีช้วน
สว่นข้อมลูกองทนุรวมหรือผา่นทางช่องทางอื่นที่บริษัทจดัการก าหนด 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะน าข้อมลูของหนว่ยลงทนุทกุชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองตา่งๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Notice Period ในวนัท าการนัน้ 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจดัการอาจก าหนด Notice period ที่แตกตา่งกนัในแตล่ะวนัท าการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนี ้ทัง้นีบ้ริษัทจดัการอาจ
ไมใ่ช้ Notice period ก็ได้ หากกองทนุรวมในวนันัน้มีสภาพคลอ่งเพียงพอ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  

2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้และก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบาย
และแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ความผนัผวนในตลาดซือ้ขาย
ทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่า
สภาพคลอ่งของกองทนุจะไม่สอดคล้องกบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทนุรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ หรือปัจจยัอื่น ๆ 
ที่นอกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบริษัทจดัการ หรือปัจจยัอื่นใดที่กระทบสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ที่กองทนุ
ลงทนุ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและ
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หรือการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ 
ขณะนัน้ๆ  

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

รายละเอียดเพิมเติม : 

เมื่อกองทนุปลายทางมีการใช้ Notice period บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง ทัง้นี ้
โดยไมข่ดักบัหลกัเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทั่วไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 10.00 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะก าหนด Redemption Gate ขัน้ต ่า ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 10.00 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ตาม
รายละเอียดวิธีการค านวณที่บริษัทจดัการก าหนด 

2. บริษัทจดัการจะก าหนด Gate period สงูสดุไม่เกิน 10 วนัท าการ ในแต่ละ 30 วนั ตามรายละเอียดวิธีการค านวณที่
บริษัทจดัการก าหนด 

3. ในกรณีที่บริษัทจดัการก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold  ในกรณีดงักลา่ว Redemption 
Gate จะใช้เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่ สดัสว่นของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ เทียบกบั มลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิทัง้หมดของกองทนุ มีคา่เทา่กบัหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด  โดยที่ มลูค่าซือ้ขายหน่วย
ลงทนุสทุธิของกองทนุ  ค านวณจาก มลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า 
(switch in) หกัด้วยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัด้วยมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(switch out) ตามรายละเอียดวิธีการค านวณที่บริษัทจดัการก าหนด 

4. บริษัทจดัการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตาม Redemption Gate โดยการเฉลีย่ตามสดัสว่น (pro-
rata basis) ของค าสัง่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นออก ณ วนัท่ีใช้ Redemption Gate  

5. บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได้ แต่ Redemption 
Gate จะไมต่ ่ากวา่ Redemption Gate ขัน้ต ่า และ  gate period จะไมม่ากกวา่ระดบัเพดานท่ีระบไุว้ในโครงการ 

6. ค าสัง่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลีย่นออกสว่นที่เหลอื บริษัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ
ถดัไป รวมกบัค าสัง่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัสว่น (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัล าดบั
ก่อน-หลงัของค าสัง่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะเปิดให้มีการยกเลิกค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกสว่นที่เหลือได้ โดยเป็นไปตามเง่ือนไข
และวิธีการท่ีบริษัทจดัการก าหนด ทัง้นี ้ก่อนเปิดให้มีการยกเลิกค าสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกสว่นที่
เหลอืได้ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตาม
ความเหมาะสม 
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7. บริษัทจดัการจะท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ ณ วนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้เว้นแตก่รณีที่กองทนุมีสภาพคลอ่งเพียงพอ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ
ที่จะรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเกินกวา่ Redemption Gate ที่ประกาศใช้ 

8. บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไมช่กัช้า  

9. ในกรณีที่มีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดัการอาจใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเสีย่งสภาพ
คลอ่งอื่นได้ 

ข้อสงวนสทิธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอตัรา Gate threshold ตามดยุพินิจของบริษัทจดัการ โดยจะปรับลดไม่
ต ่ากวา่ Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบใุนโครงการ ตามรายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจดัการก าหนด 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเกินกวา่ Redemption Gate ที่ประกาศใช้  

3. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนินการระหวา่งการท า Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก 
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เคร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทัง้นี ้ในกรณี
ที่ไมส่ามารถช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุในสว่นท่ีเหลอืได้ บริษัทจดัการอาจพิจารณายกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ทัง้หมดที่ค้างอยูใ่นรายการ และแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีถกูยกเลกิค าสัง่โดยไมช่กัช้า  

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

การพิจารณาใช้เคร่ืองมือ 

1. บริษัทจดัการอาจก าหนด Redemption Gate ทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะวนัท าการที่มีการใช้เคร่ืองมือนี ้  

2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์
อาจจะไมป่กติ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ความผนัผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สิน 
สภาพคลอ่งของตลาดทรัพย์สนิลดลงจากภาวะปกติ สภาพคลอ่งของกองทนุรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคลอ่ง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า 
Redemption Gate ที่ก าหนดไว้ หรือปัจจยัอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบริษัทจดัการ หรือปัจจยั
อื่นใดที่กระทบสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ที่กองทนุลงทนุ เป็นต้น 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวข้องเทา่ที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  

รายละเอียดเพิมเติม : 

เมื่อกองทนุปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง 
ทัง้นีโ้ดยไมข่ดักบัหลกัเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. 

การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่ งที่ รับไว้หรือจะหยุดรับค าสั่ งซือ้หรือค าสั่ งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันท าการ) 1  
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เว้นแตจ่ะได้รับการผอ่นผนัเวลาดงักลา่วจากส านกังาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดย
สจุริตและสมเหตสุมผลว่า จ าเป็นต้องระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ กรณี
เกิดเหตตุามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขาย
คืนหนว่ยลงทนุ (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตอุื่นใดดงัตอ่ไปนี ้ซึง่ไมเ่กินกวา่กรณีที่ประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดงันี ้

(ก) บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าอยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี ้

(1) การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงินไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายตา่งประเทศ 

(2) การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิโดยบคุคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการกองทนุรวมไมส่ามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ใน
สาระส าคญั 

2. อยูใ่นระหวา่งด าเนินการเปลีย่นให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอื่นเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้การจัดการของ
ตนอนัเนื่องมาจาก การที่บริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิมไมส่ามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุได้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ วา่ด้วยการด ารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม 
การจดัการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์ และการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์
ที่เป็นหนว่ยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ให้กระท าได้ไมเ่กิน 3 วนัท าการ 

10. ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน : 

ค านวณภายใน : 1 วนัท าการ 

และประกาศภายใน : 2 วนัท าการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุของกองทนุตามระยะเวลาข้างต้น เนื่องจากกองทนุรวมมีการลงทนุต่างประเทศ ในภูมิภาคต่างๆ ทัว่โลก ดงันัน้จึงมี
ความแตกตา่งด้านเวลา (Time Zone)   

บริษัทจดัการจะได้รับยกเว้นไมต้่องค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และ
ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุ เมื่อมีเหตกุารณ์ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว้ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใช่ราย
ยอ่ย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนัและกองทนุสว่นบคุคล โดยได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 

(2) เมื่อมีเหตทุี่บริษัทจดัการต้องเลกิกองทนุรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัท่ีปรากฎเหตดุงักลา่ว 
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การใช้อตัราแลกเปลีย่น แหลง่ข้อมลูของอตัราแลกเปลีย่น หรือการเปลีย่นแปลงการใช้อตัราแลกเปลีย่น 

ในกรณีที่ทรัพย์สินของกองทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ บริษัทจดัการจะใช้ข้อมลูอตัราแลกเปลี่ยนที่มีการ
เผยแพร่ข้อมลูสูส่าธารณชนและสามารถใช้อ้างอิงได้ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

แหลง่ข้อมลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุผ่านทางเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ลงทนุทราบ
ข้อมูลดงักล่าวภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่
สามารถประกาศทางเว็บไซต์ บริษัทอาจพิจารณาประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน ยกตวัอย่างเช่น ติดประกาศที่
ส านกังานของบริษัทจดัการ และหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะด าเนินการและชดเชยราคาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและหรือประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ว่า
ด้วยเร่ืองการด าเนินการในกรณีที่มลูคา่หนว่ยลงทนุหรือราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง 

ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เนื่องจากมีเหตุจ าเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนื อการควบคุม ของ
บริษัทจัดการ โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเก่ียวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่
สามารถค านวณหรือประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืน หน่วยลงทนุ
ได้ บริษัทจดัการจะด าเนินการประกาศสาเหต ุและแนวทางปฏิบตัิให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบผา่นช่องทาง ท่ีเข้าถึงได้ง่ายและ
ทัว่ถึง ภายในเวลาที่ผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ 
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ข้อผูกพัน 

1. บริษัทจดัการ  

ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ บางกอกแคปปิตอล จ ากดั  
ที่อยู่(ภาษาไทย)  :  

เลขที่ 191 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 24 ห้องเลขที่ เอ-ซี ถนนสลีม แขวงสลีม 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. ยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุต่อประชาชนครัง้แรก และด าเนินการ
เพิ่มจ านวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ ตามวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

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

3. แยกทรัพย์สนิของกองทนุรวมไว้ตา่งหากจากทรัพย์สนิของบริษัทจดัการ รวมทัง้จดัให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ที่ได้จากการ
น าทรัพย์สนิของกองทนุไปลงทนุ และน าทรัพย์สนิและผลประโยชน์ดงักลา่วของกองทนุฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 

4. เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทนุถือหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที่จ าเป็น ทัง้นี ้เพื่อรักษา
ประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี)   

5. ด าเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและด าเนินคดี หรือด าเนินการอื่นใดแทนกองทนุกบัผู้ออกหลกัทรัพย์ที่กองทนุลงทนุหรือมี
ไว้เพื่อให้ได้รับการช าระหนี ้หรือได้มาซึง่สทิธิในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิที่กองทนุพงึจะได้รับการลงทนุ หรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์
ดงักลา่ว 

6. รับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุและขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ตามจ านวนทัง้หมดที่มีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคนื
หนว่ยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ยกเว้นกรณีการสงวนสทิธิในการจดัสรรหนว่ยลงทนุการหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ
เป็นการชัว่คราว หรือการปฏิเสธการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุตามเง่ือนไขที่บริษัทจดัการก าหนด และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตาม
เง่ือนไขที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม  

7. เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์รวมถึงประกาศอื่นๆที่เก่ียวข้อง 

8. ชีแ้จงข้อมลูให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือผู้ที่สนใจจะลงทนุทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตกุารณ์ที่มี
ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือตอ่การตดัสินใจในการลงทนุหรือต่อการเปลี่ยนแปลง
ในราคาของหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 

9. ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่หนว่ยลงทนุตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
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10. จดัท างบการเงินของกองทนุให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีส าหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทนุ และตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

11. เลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้มีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุ
ตามเง่ือนไขที่ระบใุนหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม 

12. ในกรณีที่บริษัทจดัการมีพนัธสญัญา หรือข้อตกลงกบัรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความ
จ าเป็นจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น ด าเนินการ
ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับทราบ 
และตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจดัการ ที่จะปฏิบตัิการและด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง 
หรือกฎหมายของรัฐตา่งประเทศนัน้ ซึง่รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูตา่ง ๆ ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงิน
ได้ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตลอดจนมีสทิธิด าเนินการอื่นใดเทา่ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือ
กฎหมายของรัฐตา่งประเทศ 

13. ด าเนินการฟ้องร้อง บงัคบัคดี หรือกระท าการอื่นใดอนัเก่ียวเนื่องกบักฎหมาย เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

14. แจ้งการเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ และจดัท ารายงานในเร่ืองดงักลา่วพร้อมทัง้แสดงเหตผุลและ
หลกัฐานการได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัท
จดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักลา่วแทนก็ได้ 

15. รายงานการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีได้รับมาแล้วหรือการหยดุ
รับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุรวมให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั รายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและรายงานฐานะการลงทุน
ของกองทนุรวม ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัท าการก่อนวนั
เปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ รวมทัง้แจ้งการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถื อหน่วย
ลงทนุทราบในทนัทีที่สามารถกระท าได้ 

16. จดัท ารายงานตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และสง่รายงานดงักลา่วแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุและ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวิธีที่ก าหนด  

17. ปฏิบตัิการอื่น ๆ เพื่อให้ถึงซึง่วตัถปุระสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

18. ปฏิบตัิตามหน้าที่และความรับผิดชอบอ่ืนตามที่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ทัง้ในปัจจบุนัและที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมที่ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

(2) การรับและจ่ายเงนิของกองทุน  
1. สัง่จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามอตัราที่ระบไุว้ในหวัข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทนุรวมและผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ”  

2. ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการโครงการ ตามอตัราที่ระบุไว้ในหวัข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทนุรวมและผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ”  

(3) การแต่งตัง้บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุน  

1.   จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ ซึง่มีคณุสมบตัิตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. เร่ืองคณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวม รวมถึงการเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเง่ือนไขในการ
เปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ ทัง้นี ้โดยได้รับอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ก่อน 
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2.   แต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
และประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ก าหนด 

3.   จดัให้มีผู้สอบบญัชีทรัพย์สนิของกองทนุที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี 

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

5.   แตง่ตัง้นายทะเบียนของกองทนุตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 

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

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :                                          

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

2.  ผู้ดูแลผลประโยชน์  

ช่ือ :  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)   
ที่อยู ่ : 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

2.1 สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

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

2. ได้รับคา่ตอบแทนจากการท าหน้าที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ ตามอตัราที่ก าหนดไว้ในสญัญาที่ท ากบับริษัทจดัการ 

3. บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญา ทัง้นี ้โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

2.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์      

1. ดแูล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สนิของกองทนุเปิด รับเงินตา่งๆ ที่กองทนุเปิดจะพงึได้รับจากการจดัตัง้และด าเนินงาน
ของกองทนุเปิด เช่น เงินซือ้หนว่ยลงทนุ เงินปันผล (ถ้ามี) ดอกเบีย้จากหลกัทรัพย์ เงินได้จากการจ าหน่ายหรือเวนคืน
หลกัทรัพย์และเงินอื่นใดของกองทนุเปิด และน าเข้าไว้ในบญัชีเงินฝากของกองทนุเปิด และ/หรือ บญัชีทรัพย์สินของ
กองทนุเปิด ตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ 

 ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดัการได้ฝากเงินซึง่เป็นเงินของกองทนุเปิดไว้กบัธนาคารอื่น บริษัทจดัการจะต้องด าเนินการให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นผู้มีอ านาจเบิกจ่ายเงินฝากดงักลา่ว 

2. จดัให้มีการรับมอบ เปลีย่นแปลง จ าหนา่ย สง่มอบและโอนหลกัทรัพย์ตา่ง ๆ ซึง่เป็นทรัพย์สินของกองทนุเปิดตลอดจน
รับช าระหรือช าระราคาคา่หลกัทรัพย์ดงักลา่ว ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ เมื่อตรวจสอบหลกัฐานถกูต้อง
และครบถ้วนแล้ว 
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3. จ่ายเงินจากบญัชีเงินฝากเพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ของกองทนุเปิดตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ 

4. จ่ายเงินเฉลีย่คืนคา่หนว่ยลงทนุตามมลูคา่หนว่ยลงทนุเทา่ที่คงเหลอือยูเ่มื่อเลิกกองทนุเปิด โดยบริษัทจดัการจะแจ้ง
ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบลว่งหน้าตามสมควร 

5. ท าหน้าที่ในช่วงระยะเวลาการช าระบญัชีดงัตอ่ไปนี ้

5.1  ดแูล รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุเปิดจนกวา่การช าระบญัชีจะเสร็จสิน้ 

5.2  ดแูลและตรวจสอบให้ผู้ช าระบญัชี ปฏิบตัิตามมาตรา 130 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู้ช าระบญัชีกระท าการหรืองดเว้นกระท าการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุ ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุเปิดรายงาน
ให้ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบโดยไมช่กัช้า 

5.3  จ่ายเงินสว่นท่ีเหลอืจากการกนัเงินเพื่อช าระหนีท้ัง้หมดของกองทนุเปิดแล้วคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามสว่น
ของหนว่ยลงทนุท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะรายถืออยู่ 

ทัง้นี ้หน้าที่ของผู้ดแูลผลประโยชน์จะสิน้สดุลงเมื่อผู้ช าระบญัชีได้ด าเนินการจดทะเบียนเลกิกองทนุเปิดกบัส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

6. รับรองความถกูต้องในการค านวณมลูค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทุนเปิดที่บริษัทจัดการได้ค านวณไว้ เมื่อเห็นว่าค านวณถกูต้องแล้ว  ผู้ดแูล
ผลประโยชน์จะต้องร่วมรับผิดชอบตอ่ความเสยีหายใดๆ ที่เกิดขึน้จากความผิดพลาดในการค านวณมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุที่บริษัทจดัการได้ค านวณไว้และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ได้รับรองความถกูต้องแล้ว 

7. จดัท ารายงานและบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้และสง่ให้แก่บริษัทจดัการ 

7.1  รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงผลในการด าเนินการตามค าสัง่ของบริษัทจดัการเก่ียวกบัการรับและจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบีย้และอื่น ๆ 

7.2  จดัท าบญัชีและรับรองความถกูต้องของทรัพย์สนิของกองทนุเปิดที่รับฝากไว้ 

7.3  จดัท าบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุเปิด 

7.4  จดัท ารายงานเก่ียวกบัเงินสด และรายละเอียดการค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วย
ลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด 

8. ดแูลให้บริษัทจัดการปฏิบตัิตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพนั
ระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ทัง้ในปัจจบุนัและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด 

9. ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามมาตรา 125 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ที่ออกตามพระราชบญัญัติดงักล่าวโดยเคร่งครัด หากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบตัิตาม ให้แจ้งบริษัท
จดัการโดยทนัที ในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุเปิด
หรือไมป่ฏิบตัิหน้าที่ตามมาตรา 125 ผู้ดแูลผลประโยชน์จะจดัท ารายงานเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วโดยละเอียด และสง่
ให้ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 5 วนันบัแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึง
เหตกุารณ์ดงักลา่ว  
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10. ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทัง้หลกัเกณฑ์และวิธีการ ที่ประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศไว้
โดยเคร่งครัด 

11. แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบเป็นหนงัสอืถึงสถานะของหลกัทรัพย์ที่จะต้องปิดโอน หรือก าลงัอยู่ในระหว่าง
ท าการปิดโอนในช่ือของกองทนุเปิด เพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ ถือหลกัทรัพย์รับเงินปันผล (ถ้ามี) การรับดอกเบีย้
และอื่นๆ 

12. แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบถึงรายละเอียดของสทิธิในการเข้าประชมุผู้ ถือหลกัทรัพย์ รับเงินปันผล (ถ้ามี) 
การรับดอกเบีย้ การจองหุ้นเพิ่มทนุ การเปลี่ยนแปลงมลูค่าหลกัทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือ
ครองหลกัทรัพย์ของกองทนุเปิด โดยทนัทีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้รับขา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

13. ด าเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจัดการปฏิบตัิตามหน้าที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสยีหายจากบริษัทจดัการ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง หรือเมื่อได้รับค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนใน
กองทนุเปิดให้เรียกร้องจากทรัพย์สนิของกองทนุเปิด 

14. ให้ความเห็นชอบบริษัทจดัการ ในกรณีการเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่
ได้มีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด กรณีไม่ขายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายหน่วยลงทนุกรณีการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็น
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงินและกรณีราคาขายหรือราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง 

15. แจ้งการเลือ่นก าหนดช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัท ารายงานในเร่ืองดงักลา่ว พร้อมทัง้แสดงเหตผุลและ
หลกัฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ สง่ให้ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ แทนบริษัทจดัการ 

16. ให้ความเห็นชอบบริษัทจดัการในการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นแทนการช าระหนีต้ามตราสารแห่งหนีต้ามวิธีที่
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศก าหนด 

17. แสดงความเห็นของผู้ดแูลผลประโยชน์เก่ียวกบัการจดัการกองทนุเปิดในรายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบ
ปีบญัชีหรือรอบปีปฏิทิน และจดัสง่ให้บริษัทจดัการภายใน 30 วนั นบัแต่วนัสิน้รอบนัน้ และรายงานทกุรอบปีบญัชี
ของกองทนุเปิด และจดัส่งให้บริษัทจดัการภายใน 60 วนั นบัแต่วนัสิน้ปีบญัชีนัน้ เพื่อแจ้งแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุและ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทราบภายใน 60 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้รอบ
ระยะเวลา 6 เดือนและภายใน 4 เดือนนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุเปิด 

18. ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการก าหนดวิธีค านวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุเปิดตามราคาที่เป็นธรรมใน
กรณีที่วิธีการค านวณมลูค่าทรัพย์สินตามปกติท าให้มลูค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะค านวณมลูค่า 
หรือกรณีที่เป็นทรัพย์สนิอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

19. รับรองความถกูต้องในการแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมจ านวน และมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด ณ วนัท าการสดุท้าย
ของเดือน ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายในวนัท าการท่ี 7 ของเดือนถดัไป 

20. รับรองความถกูต้องในการค านวณจ านวนหน่วยลงทนุที่เพิ่มขึน้ จากการออกหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ตามจ านวนเงินท่ีบริษัทจดัการโอนเข้าบญัชีของกองทนุเปิด และจ านวนหน่วยลงทนุท่ีลดลงจากการขายคืนของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ ในแตล่ะวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ 
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21. ช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นบริษัทจดัการ ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ และ/หรือช าระ
ผลประโยชน์หรือทรัพย์สนิอื่นๆ ของกองทนุเปิดตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ 

22. รับเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ลงทนุจากบริษัทจดัการเพื่อเข้าบญัชีของกองทนุเปิด 

23. ไมก่ระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทนุเปิดและผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่ว่าการกระท านัน้จะเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้ อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการท าหน้าที่เป็น
ผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลกัษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมลูให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบก่อน
อยา่งเพียงพอแล้ว โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้ทราบข้อมลูดงักลา่วมิได้แสดงการคดัค้าน  

ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทนุรวมหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ไม่เข้า
ข้อยกเว้นให้กระท าได้ หากเป็นกรณีที่มีนยัส าคญัและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจดัการมีอ านาจบอกเลิก
สญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 

24. ปฏิบตัิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมและตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดแูลรักษาประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ด าเนินการตามที่จ าเป็น
เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวรวมถึงการลงลายมือช่ือใน
หนงัสอืเพื่อรับรองความถกูต้องและครบถ้วนของสิ่งที่สง่มอบให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแูล
ผลประโยชน์ 

ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าการ งดเว้นกระท าการ หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหน้าที่ ในการดแูลรักษาประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผู้ดแูลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวงได้ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องไมก่ระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่ว่าการกระท า
นัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดแูลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการท า
หน้าที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลกัษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมลูให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ก่อนอยา่งเพียงพอแล้วโดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้ทราบข้อมลูดงักลา่วมิได้แสดงการคดัค้าน 

ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ด าเนินการขอมติ ให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้     

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

บริษัทจดัการจะเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์เมื่อปรากฏเหตุข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อดงัต่อไปนี ้ทัง้นีโ้ดยได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1. ตามระยะเวลา และ/หรือ เง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุเปิดหรือจนกว่าผู้ช าระบญัชีได้จดทะเบียน
เลกิกองทนุเปิดกบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2. เมื่อคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มีความประสงค์จะบอกเลกิ โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั 

3. ในกรณีที่คูส่ญัญาฝ่ายใดไมป่ฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้ตกลงไว้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสญัญา
ได้โดยบอกกลา่วลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 30 วนั 
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4. ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขในโครงการจดัการกองทนุเปิดหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือกรณีอื่นใดที่มีลกัษณะท านองเดียวกนักบักรณี
ข้างต้น อนัจะมีผลให้บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกบั
ประกาศค าสัง่ระเบียบและข้อบงัคบัดงักลา่ว ทัง้นีเ้นื่องจากการเปลีย่นแปลงดงักลา่วมีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่
แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดงักล่าวต่อไป ผู้ ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิบอก
เลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อย
กวา่ 90 วนั 

5. ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้างมาก ซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุเปิด เรียกร้องให้มีการเปลีย่นแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 

6. เมื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบตัิในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดตามประกาศของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทจดัการจะด าเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์แก้ไขให้ถกูต้อง
ภายใน 15 วันนบัตัง้แต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เว้นแต่ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์จะสัง่การเป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่แก้ไขเสร็จสิน้ หากผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้มี
การแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่แต่วนัถดัจากวนัที่ครบก าหนดเวลาให้
แก้ไข เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนโดยพลัน  เว้นแต่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะสัง่การเป็นอยา่งอื่น 

7. ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์น าข้อมลูตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการกองทนุเปิดหรือข้อมลูอื่นท่ีเก่ียวข้องไปเปิดเผย หรือ
ใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่กองทนุเปิดหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดแูล
ผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

ทัง้นีก้ารเปลีย่นตวัผู้ดแูลผลประโยชน์และแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อื่นแทนไมว่า่เพราะเหตใุด ทกุกรณีจะกระท าได้ตอ่เมื่อ
ได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ในกรณีที่การเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์สิน้สดุลงไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการโอนหรือสง่มอบทรัพย์สนิ
และเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทนุเปิดให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมห่รือผู้ช าระบญัชี (แล้วแต่กรณี) หรือตามค าสัง่
ของบริษัทจดัการหรือส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมตลอดถึงการด าเนินการอื่นใดที่
จ าเป็นเพื่อให้การโอนหรือสง่มอบทรัพย์สนิและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดให้แก่ผู้ รับผลประโยชน์รายใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อย
โดยฉบัพลนั เพื่อสามารถท างานได้อยา่งต่อเนื่อง 

ในกรณีผู้ ดูแลผลประโยชน์กระท าการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้า
ข้อยกเว้นให้กระท าได้ หากเป็นกรณีที่มีนยัส าคญัและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมมีอ านาจ
บอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :  

ช่ือ : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  
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ที่อยู ่ :  สายงานบริการธุรกิจหลกัทรัพย์ 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ : 02-296-3582, 02-296-5809, 02-296-4520  

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

3.  นายทะเบียนหน่วยลงทุน  

ชื่อ  :  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู่  :  เลขที่ 333 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท์  :  0-2230-1784   

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

4.  ผู้จัดจ าหน่าย : -   

5.  ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) : -  

6.  ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : -  

7.  ที่ปรึกษาการลงทุน  

ช่ือ :  
ที่อยู ่:  

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

หมายเหต ุ(ที่ปรึกษาการลงทนุ) :  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการแตง่ตัง้ที่ปรึกษาการลงทนุเพิม่เตมิหรือยกเลกิการแตง่ตัง้ที่ปรึกษาการลงทนุในภายหลงั 
โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการแตง่ตัง้หรือยกเลกิให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครัง้ 

8.  ที่ปรึกษากองทุน  

ช่ือ : 

ที่อยู ่: 

สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
หมายเหต ุ(ที่ปรึกษากองทนุ) :  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการแตง่ตัง้ที่ปรึกษากองทนุเพิม่เตมิหรือยกเลกิการแตง่ตัง้ที่ปรึกษากองทนุในภายหลงั โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งการแตง่ตัง้หรือยกเลกิให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครัง้ 

9. ผู้ประกัน : - 

10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : - 
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11. คณะตัวแทนผู้ถอืหน่วยลงทุน : -  

12. Prime Broker : -  

13.  สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุตามที่ระบไุว้ในรายละเอียดสว่นข้อมลูโครงการ  

สิทธิในการรับเงนิปันผล :  

- 

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  

ผู้โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ในกรณีที่ผู้ รับโอนยงั
ไม่เคยมีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการมาก่อน ผู้ รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชีกองทุนและยื่นต่อ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนพร้อมกบัค าขอโอนหนว่ยลงทนุ 

หลงัจากที่ได้รับคา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุจากผู้โอนแล้ว ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐานการ
รับค าขอโอนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน 

ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน :  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถโอนเปลีย่นมือหนว่ยลงทนุได้เฉพาะกรณี ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  การโอนหนว่ยลงทนุให้บิดา มารดา บตุรและคูส่มรสของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(2)  การโอนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ศาลหรือโดยผลของกฎหมาย 

(3)  การโอนหนว่ยลงทนุในกรณีพิเศษอื่น ๆ ท่ีนายทะเบียนเห็นสมควรและอนมุตัิให้โอนได้ 

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

สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิลงมติเพื่อท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจดัการ โดยบริษัทจดัการจะท าการแก้ไข เพิ่มเติม
โครงการจดัการกองทนุรวมได้ ตอ่เมื่อได้รับมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจ านวนหน่วย ลงทนุรวมกนั
เกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการ
หรือบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบญัชีแบบไมเ่ปิดเผยช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) ต้องไม่นบัคะแนนเสียงใน
สว่นที่เกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ทัง้นี ้เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังาน 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนดเป็นอยา่งอื่น หรืออนมุตัิเห็นชอบ ยกเว้นหรือผอ่นผนัให้ด าเนินการเป็นอยา่งอื่นได้ 

สิทธิในการได้รับเงนิคืนเมื่อเลิกโครงการ :  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิที่จะได้รับหลกัทรัพย์หรือเงินคืนหากกองทนุรวมต้องเลกิไป โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีผู้ช าระบญัชี 
ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ช าระบญัชีโดยจะได้ด าเนินการให้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินของโครงการ 
ช าระภาระหนีส้นิของโครงการ และแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามวิธีการท่ีระบไุว้ภายใต้หวัข้อ “การช าระบญัชี
เมื่อเลกิกองทนุ” 
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สิทธิประโยชน์อื่น ๆ : 

รายละเอียดเพิ่มเติม :    

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีความรับผิดจ ากดัเพียงไมเ่กินคา่หนว่ยลงทนุท่ียงัสง่ใช้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมไมค่รบ 

การที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า        
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วยอมรับที่จะผกูพนัตามข้อก าหนดในข้อผกูพนัซึ่งลงนามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตัง้จาก
บริษัทจดัการกองทนุรวมโดยชอบ 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีสทิธิเรียกให้บริษัทจดัการกองทนุรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทนุได้ไม่เกินไปกว่าสว่นของ
ทนุของกองทนุรวมที่ตนถือ ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการแบง่ชนิดของหนว่ยลงทนุ สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืน
เงินทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหนว่ยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ด้วย 

14.  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

- ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 

- อื่น ๆ 

เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้ตัง้แต ่2 คนขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 4 คนสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุเหลา่นัน้
เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และในสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ หรือเอกสารแสดงสิทธิ
อื่นใด โดยจะถือเอาบคุคลที่มีช่ือในค าขอเปิดบญัชีกองทนุคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่าตามที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุแจ้งความประสงค์
ไว้เป็นผู้ใช้สทิธิในฐานะผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และผู้ รับเงิน ที่ได้จากการขายคืนหนว่ยลงทนุ  

บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะออกสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ หรือเอกสารแสดงสิทธิ
อื่นใด ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก หรือภายในวนัท าการซือ้ขาย
หนว่ยลงทนุ กรณีที่สัง่ซือ้ภายหลงัปิดการเสนอขายครัง้แรก  

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

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

ส าหรับการสัง่ซือ้ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ก าหนดให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุใช้เอกสารหน้าที่แสดงรายการเคลื่อนไหวบญัชี
กองทนุรวม เพื่อเป็นหลกัฐานยืนยนัการท ารายการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ รวมถึงเปลีย่นแปลง และ/หรือเพิ่มเติมรูปแบบเอกสาร
แสดงสทิธิ และหรือเง่ือนไข และระยะเวลาสง่มอบเอกสารแสดงสทิธิให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ 

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

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
เพื่อเป็นหลกัฐานยืนยนัการท ารายการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ รวมถึงเปลีย่นแปลง และ/หรือเพิ่มเติมรูปแบบเอกสารแสดงสทิธิ 
และ/หรือเง่ือนไข และระยะเวลาสง่มอบเอกสารแสดงสทิธิให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถ
ใช้อ้างอิงตอ่บริษัทจดัการกองทนุรวมและบคุคลอื่นได้ 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุจ าเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องจดัท าใบหน่วยลงทนุมอบให้แก่        
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

15.  ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :   

- 

16.  วิธีการช าระเงนิหรือทรัพย์สนิอื่น   

วิธีการช าระเงนิหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน : 

การช าระคา่รับซือ้คืน สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงิน : 

ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้
ต่อเมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ก าหนดกรณีที่เป็นเง่ือนไขการช าระและขัน้ตอนการด าเนินการไว้อย่างชัดเจนในข้อ
ผกูพนั โดยขัน้ตอนท่ีก าหนดดงักลา่วต้องสามารถปฏิบตัิได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิดนัน้
ทกุราย ทัง้นี ้กรณีที่เป็นเง่ือนไขมีได้เฉพาะกรณีใดกรณีหนึง่หรือหลายกรณี ดงัตอ่ไปนี  ้

(1) กองทนุรวมเปิดก าหนดวิธีการช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้สามารถช าระเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินไว้
เป็นการทัว่ไป 

(2) การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดงักลา่วมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนน าหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนัน้ไป
ช าระเป็นคา่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอื่นที่บริษัทจดัการกองทนุรวมเดียวกนัเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการ 

(3) บริษัทจดัการกองทนุรวมไมส่ามารถช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน 

(4) ผู้ ถือหน่วยลงทุนตกลงรับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการ
กองทนุรวมได้รับมติพิเศษให้ช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงินได้ 

การช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะช าระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ปรากฏช่ือ
ตามทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ เวลาที่ก าหนด เทา่นัน้ 

วิธีการช าระเงนิหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี) : - 

17.  การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าที่จดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แหง่พระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  

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

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

(ข) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ และการโอน
หน่วยลงทนุจะท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เป็นผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ ตามที่ก าหนดในโครงการจดัการ
กองทนุรวมเว้นแตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

(ค)  การโอนหรือการจ าน าหนว่ยลงทนุ ดงันี ้

1. หนว่ยลงทนุท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมขายให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อนวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทนุ
รวมหุ้นระยะยาวที่จดัตัง้ขึน้ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563  

2.  หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 

3.  หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยการลงทนุของกองทนุ 

ข้อจ ากัดการถอืหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :  

หากผู้ ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม 
บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นท่ีเกินดงักลา่ว  เว้นแตเ่ป็นกรณีกองทนุรวมที่มีการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ
และหนว่ยลงทนุชนิดดงักลา่วมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพียงรายเดียว จะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วได้เต็มตาม
จ านวนที่ถืออยู ่

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน :  

การด าเนินการใดที่โครงการจดัการกองทนุรวมหรือกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการ
กองทนุรวมได้ด าเนินการไปตามมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบ
ให้ด าเนินการดงักลา่วและมีผลผกูพนัตามมติ 

มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ให้ด าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมาย ให้ถือวา่มตินัน้เสยีไป 

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

(1)  ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่
เทา่กนั ต้องได้รับมติเสยีงข้างมากหรือมติพิเศษของจ านวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแตก่รณี 

(2)  ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษของจ านวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแตก่รณี 

(3)  ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ
ของจ านวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแตก่รณี 
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วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :  

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

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยัส าคญัต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ทัง้นี ้เร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยัส าคญั ให้รวมถึง  

(ก) ข้อก าหนดเก่ียวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน  

(ข) ข้อก าหนดเก่ียวกบัการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 

(ค) ข้อก าหนดเก่ียวกับการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่น  

(ง) ข้อก าหนดเก่ียวกบัการประกนัตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทนุรวม
มีประกนั และข้อก าหนดเก่ียวกบัการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเสยีผลประโยชน์ 

(จ) เร่ืองที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยัส าคญั  

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ให้มีผลผกูพนัเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับ
มติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพนัให้มีสาระส าคญัสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทนุรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับมติโดย
เสยีงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน แล้วแตก่รณี หรือ 

(ข) ผู้ดแูลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนันัน้เหมาะสม มีความจ าเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัไมว่า่กรณีใด  

ต้องกระท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือโดยบคุคลผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อม
ทัง้ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพนัเปิดเผยไว้ ณ ที่ท าการและเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ
กองทนุรวมเพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้จดัส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพนัพร้อมทัง้เหตุผลและความ
จ าเป็นให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุพร้อมกบัการสง่รายงานประจ าปีของกองทนุรวม  

18.  การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี    

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ในกรณีที่บริษัทจดัการปฏิบตัิไมเ่ป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุรวมนี ้และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้องอนัมผีลให้เกิดความเสยีหายแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุ
รวม ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมสามารถน าข้อพิพาทเข้าสูก่ารพิจารณาตามกระบวนการอนญุาโตตลุาการของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  

19. การเลิกกองทุนรวม : 

เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :  

1.  บริษัทจดัการจะด าเนินการเลกิกองทนุรวมเมื่อปรากฏกรณีอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี  ้

(1)  เมื่อจ านวนผู้ ถือหนว่ยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกวา่ 35 รายในวนัท าการใด 
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(2)  มลูคา่หนว่ยลงทนุที่ขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทนุ ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท 
ในวนัท าการใดและบริษัทจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุเปิดนัน้ 

(3)  ในกรณีที่มีการขายคืนหนว่ยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  มีการขายคืนหนว่ยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึง่เกินกวา่สองในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด   

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหนว่ยลงทนุสทุธิในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจ านวนเกินกว่า
สองในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นกองทนุรวมที่ก าหนดระยะเวลาการรับซือ้
คืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง ( interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาเฉพาะในช่วง
ระยะเวลาเดียวกนั ซึง่กองทนุรวมเปิดให้รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเทา่นัน้   

ความใน (3) วรรคหนึง่ บริษัทจดัการสามารถใช้ดลุยพินิจในการพิจารณาเลกิกองทนุหรือไม่เลิกกองทนุก็ได้ หากบริษัทจดัการ
พิจารณาแล้ววา่การเลกิกองทนุรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่ และกองทนุรวมยงัคงมีทรัพย์สินคงเหลือ
ที่มีคณุภาพและมีสภาพคลอ่งอยา่งเพียงพอ และผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีเหลอือยูจ่ะไมไ่ด้รับผลกระทบจากการขายคืนนัน้ 

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

2.  เมื่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดัการเลิกกองทนุรวมในกรณีที่บริษัทจัดการกระท าการ หรืองดเว้นกระท า
การจนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทนุรวม หรือไมป่ฏิบตัิตามหน้าที่ของตน 

3.  เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสยีงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

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

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

(2)  มีการจ าหน่ายหน่วยลงทนุโดยบริษัทจดัการกองทนุรวมมิได้ปฏิบตัิหรือดแูลให้มีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกับ
การเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ในการจดัสง่หรือแจกจ่ายหนงัสอืชีช้วนและการเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

(3)  ในกรณีที่เป็นกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นบคุคล
อื่นใดที่มิใช่ผู้ลงทนุประเภทสถาบนัตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม 

(4)  บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ปฏิบตัิหรือไม่สามารถด าเนินการตามค าสัง่ของส านกังานตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 

5.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถน าเงินไปลงทนุในหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบไุว้ในโครงการ และหรือกรณีกองทนุมีขนาดกองทนุลดลงเหลือ
น้อยจนไมเ่หมาะสมกบัคา่ใช้จ่ายในการบริหารกองทนุตอ่ไป และบริษัทจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุเปิดนัน้ 

6.  เมื่อส านกังานมีค าสัง่เลิกกองทนุรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อส านกังานมีค าสัง่เพิกถอนการอนมุตัิจดัตัง้กองทนุรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัตัง้และจดัการกองทนุ 

การด าเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

เว้นแต่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านักงาน ก.ล.ต. จะก าหนดเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการเพื่อเลกิกองทนุดงัตอ่ไปนี ้



กองทนุเปิดบีแคป หุ้นยเูอส เอ็นดี 100  15 

1.  ยตุิการรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตัง้แต่วนัท่ีเกิดเหตใุหเลกิกองทนุ  

2.  แจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีเกิดเหตใุห้เลอิกกองทนุ โดยวิธีการดงันี ้

(ก) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ที่มีหลกัฐานว่าสามารถติดต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทนุได้ 

(ข) แจ้งเป็นหนงัสอืถึงผู้ดแูลผลประโยชน์ 
(ค) แจ้งส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผา่นระบบที่จดัไว้บนเว็บไซต์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3.  จ าหนา่ยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทนุรวมดงักลา่วภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่เกิดเหตใุห้เลิกกองทนุ 
เพื่อรวบรวมเงินเทา่ที่สามารถกระท าได้เพื่อช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิ 

4.  ช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนเงินท่ีรวบรวมได้ตาม 3. ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุภายใน 10 วนัท าการนบัแต่
วนัท่ีเกิดเหตใุห้เลกิกองทนุ และเมื่อได้ด าเนินการช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุแล้วให้ถือวา่เป็นการเลกิกองทนุรวมนัน้ 

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

20.  การช าระบัญชีเมื่อเลกิกองทุน :  

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

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

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