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กองทุนรวมผสม กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds
ไม่กาํ หนดอายุโครงการ
กองทุนมีนโยบายการลงทุนแบบผสม โดยจะลงทุนในทรัพย์สินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
1. ตราสารหนี้ และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้
2. ตราสารทุน และหรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
4. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)
และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินตาม 2. – 4. รวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมข้างต้น ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนโดยเฉลี่ย
ในรอบปีบัญชีกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่ งสัดส่วนการลงทุนใน
หน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
สภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งนี้ กองทุนจะนําเงินไปลงทุนใน
ต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สําหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือที่สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบให้
ลงทุนได้
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และอาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลย
พินิจของผู้จัดการกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
แฝง (Structured Note) หลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ตราสารที่
มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ํากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment
Grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้ รับการจั ดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผู้ ออกตราสาร
(Unrated Securities)
ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ใน
อัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าว
ต้องอยู่ ภายใต้ กรอบนโยบายการลงทุ นของกองทุน ซึ่ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่ อนไขที่ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle
Investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก
(Cascade Investment)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุน
โดยตรง หรือ กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน
(Fund of Funds) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้
ความเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนจะไม่ทําให้
ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น รวมทั้งประเภทและลักษณะพิเศษที่เปลี่ยนแปลง
นั้นจะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้น และต้องเป็นไป
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เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.bcap.co.th และหรือช่องทางอื่นตามความ
เหมาะสม ก่อนดําเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
ทั้งนี้ อัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดจะกระทําภายใต้สภาวการณ์ที่ปกติ ซึ่งอาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทุน
ให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กําหนดไว้อันเนื่องมาจากการเกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีความจําเป็น
เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสําคัญ เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงาน
การไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กําหนดไว้ในโครงการตามประกาศแก่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

การป้องกันความเสีย่ งอัตรา
แลกเปลีย่ น

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเรื่องการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วง
ระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
รวมถึงช่วงเวลาก่อนเลิกกองทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วันก่อนการเลิกกองทุนรวม และรวมถึงช่วงระยะเวลาที่
ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุน เนื่องจากได้รับคําสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื่ อรอการลงทุน ซึ่งต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ ทั้งนี้ โดยต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุน

ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน

กําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น (Capital Gain)
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คาถามคาตอบเกี่ยวกับลักษณะทีส่ าคัญของกองทุนรวม
1. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนที่มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุนหรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนได้หรือไม่อย่างไร ?
 กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนทั่วไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
2. กองทุนรวมนี้มีจานวนเงินทุนโครงการเท่าใด อย่างไร ?
 จํานวนเงินทุนโครงการนี้เท่ากับ 3,000 ล้านบาท
 ภายหลังการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการสามารถเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการที่จ ดทะเบียนไว้กับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
3. กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ?
 ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนโดยกระจายความเสี่ยงไปในทรัพย์สินหลากหลายประเภททั้งในและต่างประเทศ
 ผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม และสามารถรับความเสี่ยงของตราสารทุนและตราสารหนี้ โดยเข้าใจความผันผวนและรับ
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวได้
 นักลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
4. ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุนในกองทุนนี้ ?
เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ เช่น ตราสารทุ น ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก (ทองคํา
สินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น) รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของราคาของทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ
การเมือง ตลาดเงิน ตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ
5. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุน หรือเงินลงทุนและผลตอบแทน หรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งรักษาเงินต้นหรือไม่ อย่างไร ?
กองทุนนีไ้ ม่ใช่กองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุน และไม่เป็นกองทุนรวมที่มุ่งรักษาคุ้มครองเงินต้น
6. กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ?
 วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 30 เมษายน ของทุกปี
7. กองทุนรวมนี้มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยงเป็นอัตราส่วนเท่าใดของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิกองทุนรวม และจะมีผลกระทบทางลบที่มากที่สุดต่อเงินลงทุนเป็นอย่างไร ?
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์นอกเหนือจากเพื่อลดความเสี่ยง โดยผลลบมากที่สุดของการลงทุนใน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวต่อเงินลงทุน คือ ทําให้ผลตอบแทนของกองทุนต่ํากว่าผลตอบแทนที่ควรจะได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่
กองทุนไม่ได้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว

คาถามคาตอบเกี่ยวกับข้อกาหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน
8. กองทุนนี้มวี ิธีการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ?
 กรณีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ําในการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ําในการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
ผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื้อขาย
หน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานในการขอเปิดบัญชีกองทุน รวมถึงชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน ตามวิธีการที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนกําหนด ในระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย
- และช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต
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ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และหรือกําหนดเวลารับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ได้ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใด
ตามความเหมาะสม
 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ําในการขายคืน

ไม่กาํ หนด

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่ํา

ไม่กาํ หนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทุกวันทําการซื้อ ขายหน่วยลงทุน ใน
ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง ครบถ้วน
ชัดเจน และตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ตามที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนกําหนดและยื่นต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- และช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต
ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับคําสั่ง ซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจัดการ
จะประกาศวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และหรือกําหนดเวลารับคําสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทาง
อื่นใดตามความเหมาะสม
9. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ?
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมด หรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้จองซื้อ/ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ไม่ถูกต้ อง
หรือไม่ครบถ้วน ตามที่บริษัทจัดการกําหนด
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็น ว่าคําสั่งซื้อใดมีผลกระทบต่อกองทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมหรือทําให้เกิดความ
เสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่าง ๆ ของประเทศไทย และ
หรือต่างประเทศ
(4) ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลสหรัฐ และ/หรือบุคคลที่สหรัฐกําหนด
ตามกฎหมายว่าด้วยการปฎิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อความ
ร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิ บัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรือตามกฎหมาย Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA) บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้กับบุคคลดังที่
กล่าวมาข้างต้น
(5) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบทางด้านภาษี
ต่อผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุน หรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการในอนาคต หรือมี
ผลกระทบต่อการบริหารการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุ นในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเป็นหลัก
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราวตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ล งทุน
ทราบก่อนการปิดรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนชัว่ คราวทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม
10. กองทุนรวมนี้มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตาม
คาสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนอย่างไร ?
 การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
1. บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ที่ได้มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริต และสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดัง กล่าวไม่ถูกต้องต่างจาก
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ ถูกต้อง
และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. กรณีการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1. (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม
เกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น
เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) บริษัทจัดการแจ้งการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดทํารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับ
ความเห็ น ชอบของผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ต ามข้ อ 1.(1) หรื อ การรั บ รองข้ อ มู ล ของผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ต ามข้ อ 1.(2) ต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่างที่บริษัทจัดการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัท
จัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยจะชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที่ส่งคําสั่งขายคืนก่อนหลัง
 การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง

บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ที่
ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับซื้อคําสั่งซื้อ หรือคําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุ ดังต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกติ
(2) เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่ อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่
ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ในกรณีนี้ได้ไม่เกิน 1 วันทํา
การ เว้นแต่จะได้รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
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(ข) มีเหตุการณ์ที่ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าว อยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) บริ ษั ท จั ด การอาจไม่ ข ายหน่ ว ยลงทุ น ตามคํ า สั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ รั บ ไว้ แ ล้ ว หรื อ เป็ น การหยุ ด รั บ คํ า สั่ ง ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น
แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี้
(1) การกระทําที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฏหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะ
เป็นกฏหมายไทยหรือกฏหมายต่างประเทศ หรือ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
(3) การกระทําที่เป็นการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฏหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทําได้ ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) ในกรณีที่วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัท
จัดการเป็นกรณีพิเศษ
(7) ในกรณีที่บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่ง ข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามที่ระบุในรายละเอียด
โครงการและหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
 การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

:
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคําสั่งซื้อ หรือคําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึ่งไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้

11. วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดซึ่งจัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการเท่านั้น โดยติดต่อ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนดไว้แล้ว
ช่องทางในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยกรอกรายละเอียดในคําขอ
สับเปลี่ยนกองทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจํานวนหน่วยที่จะออกจากกองทุนต้นทางเท่านั้น และระบุชื่อกองทุนปลายทางที่ต้องการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน และนําไปยื่นกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ซึ่งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําขอสับเปลี่ยน
กองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไว้หากในอนาคตจะเปิดให้บริการรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนเงินให้สามารถทําได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม
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ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทํารายการคําขอสับเปลี่ยนกองทุนเรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนคําขอสับเปลี่ยนกองทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฎอยู่กับผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการทํารายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้
ในกรณีที่จํานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบคําขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุน
หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือ
ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บันทึก โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
อย่างไรก็ตาม กรณี หากจํานวนเงินที่คํานวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไม่เพียงพอที่จะนําไปซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ําตามข้อกําหนดของกองทุน
ปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่นําเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะชําระเป็นเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน ตาม
วิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนทีเ่ ปิดไว้กับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นซึ่งอาจเปิดให้บริการต่อไป โดยไม่ถือเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการหรือเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นที่อาจเพิ่มเติมในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(2) ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)
ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยบริษัทจัดการจะปรับปรุงรายละเอียดโครงการ เพื่อ
เพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(3) ช่องทางอื่นใด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มช่องทางการรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่ องทางอื่นใด โดยการเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวจะ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปรับปรุง
รายละเอียดโครงการ เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่ นใด ให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม ก่อนที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางดังกล่าว
12. กองทุนรวมนี้กาหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้อย่างไร ?
1. วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน
ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคําขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชี
กองทุนกับบริษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในคําขอเปิดบัญชีกองทุนและยื่นต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
พร้อมกับคําขอโอนหน่วยลงทุน
หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําขอโอน
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน
2. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้
(1) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตรและคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) การโอนหน่วยลงทุนตามคําสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย
(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่นายทะเบียนเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการจะออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วย
ลงทุนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 6 วันทําการนับแต่วันที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคําขอโอนหน่วยลงทุน สิทธิในการ
ขายคืนหน่วยลงทุนของผู้รับโอนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนแล้ว
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บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากั บตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
13. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ?
ผู้ลงทุนสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จาก
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จํากัด โทรศัพท์ : 0-2618-1599
- เว็บไซต์ : www.bcap.co.th

คาถามและคาตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน
14. กองทุนนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- อื่น ๆ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสารแสดงสิทธิอื่นใด ใหแกผู
ถือหนวยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับแตวันสิ้นสุด ระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก หรือภายในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน กรณีที่สั่งซื้อ
ภายหลังปดการเสนอขายครั้งแรก
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็น
หลักฐานยืนยันการทํารายการซื้อขายหน่วยลงทุน รวมถึงเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมรูปแบบเอกสารแสดงสิทธิ และ/หรือเงื่อนไข และ
ระยะเวลาส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้
15. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ?
 บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด ยกเว้นใน
กรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ


ในกรณีที่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด
บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้องไม่นับคะแนน
เสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด

16. ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัท
จัดการกองทุนรวม ?
 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง และการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ (www.bcap.co.th)
17. กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่
กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร ?
 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งข้อร้องเรียนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จํากัด โทรศัพท์ : 0-2618-1599
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ : 0-2263-6000
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 1333 หรือ 0-2230-1306
- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2231-3777, 0-2618-1
ผู้ดูแลผลประโยชน์
- ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2273-2997, 0-2470-3207
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การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
บริษัทจัดการตกลงให้มีการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการปฎิบัติไม่เป็นไปตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผล
ให้ เกิ ดความเสี ยหายแก่ ผู้ ถื อหน่ วยของกองทุ นแล้ ว ผู้ ถื อหน่ วยกองทุ นสามารถนํ าข้ อพิ พาทเข้ าสู่ การพิ จารณาตามกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

คาถามและคาตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกองทุนรวม
18. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จํากัด
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ห้องเลขที่ A-C
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2618-1599 โทรสาร : 0-2618-1597
จานวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จํากัด มีกองทุนรวมภายใต้การบริหารทั้งหมด 14
กองทุน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม เท่ากับ 8,461 ล้านบาท

1.
2.
3.

นายชอง โท
นายพิเชษฐ สิทธิอาํ นวย
นายบรรณรงค์ พิชญากร

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
รายชื่อผู้บริหาร

1.
2.

นางเมธ์วดี ประเสริฐสินธนา
ดร. ธนาวุฒิ พรโรจนางกูร

กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ, หัวหน้าสายงานบริหารการลงทุน (CIO)

3.

นางกุณฑีรา พรโรจนางกูร

หัวหน้าสายงานสนับสนุนธุรกิจ

1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน (Investment Committee)
นางเมธ์วดี ประเสริฐสินธนา
ประธานคณะกรรมการ
ดร. ธนาวุฒิ พรโรจนางกูร
กรรมการ
นายชลาศิส องอาจ
กรรมการ
นายคงศิริ เลิศพิขิตกุล
กรรมการ
นายสันติ ชินศิริโชคชัย
กรรมการ
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รายชื่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการกองทุน
ลาดับ
รายชือ่
ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์ทางาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1 นายธนาวุฒิ พรโรจนางกูร  ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์การเงิน  รองกรรมการผู้จัดการ
หัวหน้าสายงาน
Columbia University
บลจ. บางกอกแคปปิตอล
บริหารการลงทุน
 ปริญญาโท การเงิน
 Senior Vice President ธนาคาร
University of Wisconsinกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
Madison
 Head of Asset Allocation
 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์
Strategy – Quantitative
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
Investment Group
มหาวิทยาลัย
Neuberger Berman LLC (New
York, NY)
 Associate Neuberger Berman
LLC (New York, NY)
 Investment Officer World Bank
– Pension Investment
(Washington, DC)
2 นายธวัชชัย วงศ์รัตนศิริกุล  ปริญญาโทสาขาการเงิน
 ผู้จัดการกองทุน บลจ. บางกอก
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แคปปิตอล
ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การลงทุน
 Bachelor Degree in
 ผู้จัดการกองทุน Multi-Asset
Economics and Finance,
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
Deakin University, Australia  ผู้จัดการกองทุนตราสารทุนไทย
 Diploma Degree in Business,
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
MIBT, Australia
 กลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์
ไทยพาณิชย์
 นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ไทย
พาณิชย์
 ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บมจ.
ธนาคารกรุงเทพ
3 นายพลวัต บํารุงสกุลสวัสดิ์*  ปริญญาโทวิศวกรรมการเงิน
 ผู้จัดการกองทุน บลจ. บางกอก
ผู้จัดการกองทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แคปปิตอล
ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การลงทุน
 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และ  ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บลจ.
การบัญชี (การเงิน) หลักสูตร
บางกอกแคปปิตอล
นานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผลิตภัณฑ์ธุรกรรมสินเชื่อ ธนาคาร
ทหารไทย จํากัด (มหาชน)
4 นางสาวพัชรินธ์ ขําเดช*
 ปริญญาโท การเงินและบัญชี
 รองผู้จัดการกองทุน บลจ. บางกอก
รองผู้จัดการกองทุน
Warwick Business School
แคปปิตอล
ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การลงทุน
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
 ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บลจ. บางกอก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แคปปิตอล
 ฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจและสินเชื่อ บมจ.
ธนาคารกสิกรไทย
5 นายคงศิริ เลิศพิขิตกุล*
 ปริญญาโท การเงินการธนาคาร
 ผู้จัดการกองทุน บลจ. บางกอก
หัวหน้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แคปปิตอล
ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 ผู้จัดการกองทุน บลจ. ซีไอเอ็มบี
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
พรินซิเพิล
 ผู้จัดการกองทุน บลจ. ทหารไทย
6 นายสันติ ชินศิริโชคชัย
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจภาค
 ผู้จัดการกองทุน บลจ. บางกอก
ผู้จัดการกองทุน
อังกฤษ สาขาการเงิน
แคปปิตอล
ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน
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ลาดับ

7

8
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รายชือ่

ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์ทางาน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน บล.
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 ผู้จัดการการลงทุนตราสารทุน
ธนาคาร กสิกรไทย
 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  รองผู้จัดการกองทุน บลจ. บางกอก
นายเขมรัฐ ตาดทอง
สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒน
แคปปิตอล
บริหารศาสตร์
 ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บลจ. บางกอก
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
แคปปิตอล
สาขาเทคโนโลยีปิโตรเคมีสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
นายชลาศิส องอาจ
 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ด้าน
 ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.
การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บางกอกแคปปิตอล
 ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต
 ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บมจ.
สาขาสถิติประยุกต์ จุฬาลงกรณ์
หลักทรัพย์ บัวหลวง
มหาวิทยาลัย
 ผู้จัดการกองทุน บลจ. พรีมาเวสท์
จํากัด
 Assistant Vice President บมจ.
หลักทรัพย์ ธนาคาร ธนชาต
 ผู้จัดการกองทุน บมจ. ธนาคาร กรุงเทพ
 เจ้าหน้าทีอ่ าวุโส บมจ. เงินทุน
หลักทรัพย์ ร่วมเสริมกิจ
นางสาว กิตติกา ศันสนะวาณี  ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และ  รองผู้จัดการกองทุน บลจ. บางกอก
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แคปปิตอล
สาขา Entrepreneurial
 ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บลจ. บางกอก
Management
แคปปิตอล
นายกวิน หลูธนชล*
 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์
 ผู้จัดการกองทุน บลจ. บางกอก
มหาบัณฑิต ( การเงิน )
แคปปิตอล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 เจ้าหน้าที่ค้าตราสารหนี้ สํานักงาน
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
ประกันสังคม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ผู้ค้าตราสารหนี้ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย
นายเมธี เมฆอรุณเรือง
Doctor of Philosophy in
 ผู้จัดการกองทุน บลจ. บางกอก
Industrial Engineering, Texas แคปปิตอล
A&M University
 ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บลจ. บางกอก
แคปปิตอล
 เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

รองผู้จัดการกองทุน
ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน

หัวหน้า
ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้

รองผู้จัดการกองทุน
ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้

ผู้จัดการกองทุน
ฝ่ายการลงทุนเชิงปริมาณ

ผู้จัดการกองทุน
ฝ่ายการลงทุนเชิงปริมาณ

* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)
19. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทได้แต่งตั้งไว้ ?
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : สํานักงานใหญ่
เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
และสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ
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โทรศัพท์ : 1333 หรือ 0-2230-1306


บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 10, 12, 19, 23 และ 29-32
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2231-3777, 0-2618-1111

20. รายชือ่ นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2230-1784
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
21. รายชือ่ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน
 ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1
ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 0-2273-2997, 0-2470-3207
หมายเหตุ

: นอกจากหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

22. รายชือ่ ผูต้ รวจสอบงบการเงินของกองทุน
นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา
นายสุชาติ พานิชย์เจริญ
นางสาวชื่นตา ชมเมิน
นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา
นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์
บริษัท เอส พี ออดิท จํากัด อาคาร เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ชั้น 18 (A)
ที่อยู่ : 503/21 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2642-6172-4 โทรสาร : 0-2642-6253

คาถามและคาตอบเกี่ยวกับช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้
23. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกีย่ วกับกองทุนนี้ได้ผ่านช่องทางใด ?
 ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่





บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จากัด
ที่อยู่ : เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ห้องเลขที่ A-B
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2618-1599 โทรสาร : 0-2618-1597
เว็บไซต์ : www.bcap.co.th
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 1333 หรือ 0-2230-1306
- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2231-3777 และ 0-2618-1111
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ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน
1. ความเสี่ยงจากการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถประกอบธุรกิจ
ให้ได้ผลตอบแทนเป็นไปตามที่คาดหวังได้ ซึ่งอาจเกิดจากสภาวะการแข่งขันและปัจจัยภายในของบริษัทผู้ออกตราสาร
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการมีเกณฑ์การคัดเลือกตราสารโดยพิจารณาจากปัจจัยภายในของบริษัท และผ่านการอนุมัติโดย
คณะกรรมการลงทุน รวมถึงมีการติดตามผลการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ

2. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาตราสารที่กองทุนถือครองอยู่ อันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทั้งจากภายในและนอกประเทศ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบเชิงลบต่อพอร์ต
การลงทุนได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา
และดําเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถแปลงทรัพย์สินเป็นเงินสดภายในช่วงระยะเวลาหรือ
ตามราคาที่ต้องการ ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของทรัพย์สินและสภาวะของตลาด ว่ามีสภาพคล่องมากน้อยเพียงใด มีผู้ดูแลสภาพคล่องหรือไม่
หากเกิดสถานการณ์ที่มีผู้ขายพร้อมกันเป็นจํานวนมาก (Fire Sell) ก็จะส่งผลให้ความเสี่ยงดังกล่าวสูงขึ้นได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนโดยคํานึงถึงสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือของตราสารประเภทต่าง ๆ
ก่อนการตัดสินใจลงทุน รวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ เพื่อกําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารให้เหมาะสมกับผลตอบแทน
และความเสี่ยง พร้อมทั้งกําหนดสัดส่วนการถือครองเงินสดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอเมื่อเกิดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
4. ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระของคู่สัญญา (Counterparty Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่คู่ค้าสัญญา ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งอาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่มีสภาพคล่องมากเพียงพอ หรืออยู่ในสถานะล้มละลาย
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าในการทําธุรกรรมต่าง ๆ กับบริษัท โดยจะพิจารณาจากปัจจัย
ต่าง ๆ เช่น อันดับความน่าเชื่อถือ หรือคู่ค้าที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาในการทําธุรกรรม
ไม่สามารถทําตามข้อสัญญาที่ตกลงกันไว้
5. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาในการจ่ายชําระหนี้คืน หรือ
ความเสี่ยงที่เกิดจากโอกาสที่ลูกค้าอาจไม่สามารถชําระหนี้คืนจนเป็นเหตุให้ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจัดการมีการพิจารณาถึงอันดับ
ความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของผู้ออกตราสารหนี้ รวมถึงพิจารณา แนวโน้มเศรษฐกิจ แนวโน้มอุตสาหกรรม และปัจจัยทางมหภาคต่าง ๆ
ที่ส่งผลต่ออันดับความน่าเชื่อถือและโอกาสในการเกิดหนี้เสียของผู้ออกตราสารหนี้
6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivative Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนหรือป้องกันความเสี่ยงด้วย
ตราสารอนุพันธ์ อาทิเช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Forward) ออปชั่น (Option) สวอป (Swap) เป็นต้น ทั้งนี้มูลค่าของตราสารดังกล่าว
อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง หรือสภาวะตลาดได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะมีการประเมินมูลค่าตลาดของตราสารอนุพันธ์อย่างสม่ําเสมอ รวมถึงทําการติดตามดูแล
สถานะของสัญญาตราสารอนุพันธ์ของกองทุนอย่างใกล้ชิด
7. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่กองทุนจะได้รับผลกระทบเชิงลบ เนื่องจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจเกิดจากการมีทรัพย์สนิ หรือหนี้สินในสกุลเงินต่างประเทศ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : เพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจัดการจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจ
ของผู้จัดการกองทุนในสัดส่วนที่เห็นว่าเหมาะสม อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนอาจได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงิน
ลงทุนเริ่มแรกได้
8. ความเสี่ยงของประเทศที่ไปลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งมูลค่า
หลักทรัพย์ดงั กล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ ความน่าเชื่อถือของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงของนโยบายระดับมหภาค หรือ
มาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศดังกล่าวได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการมีการพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงมีการพิจารณา
ถึงระดับน้ําหนักการลงทุนที่เหมาะสมที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของตัวกองทุน และมีการติดตามผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75

13

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุน
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ
1
2

3
4

5

6

ประเภททรัพย์สิน
ตราสารภาครัฐไทย
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
แต่ต่ํากว่า 2 อันดับแรก
หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 และข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2
ข้อ 1
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็น
ประกัน
ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงหรือ
ศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย
5.2 เป็นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระ
ผูกผันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฏหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน
ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
ทรัพย์สินดังนี้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุ
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อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือมีภาระผูกพันมีภูมลิ ําเนาอยู่
ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ
national scale)
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
1. 10% หรือ
2. น้ําหนักของตราสารที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใด
จะสูงกว่า
1. 10% หรือ
2. น้ําหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
ที่อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือใน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุ น ที่ อ อกโดยบริ ษั ท ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ นไม่ ว่ า ตามกฎหมายไทยหรื อ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่
ระหว่างดําเนินการ แก้ไขเหตุที่อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการ
ซื้อขายใน SET)
6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือ
ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating rating (กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือ
ผู้มี ภาระผู ก พัน มี ภู มิ ลํา เนาอยู่ต่ างประเทศ สามารถเลื อกใช้
credit rating แบบ national scale ได้) อยู่ในระดับ
investment grade
6.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ อ อกมี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล เป็ น การทั่ ว ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้ ≤ 397
วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1
หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าว
ต้องเป็นบุคคลดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศ
ไทยเป็นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบั น การเงิ นต่ า งประเทศที่ มี ลั ก ษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 –
6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณี ที่ เ ป็ น ตราสารที่ มี กํ า หนดวั นชํ า ระหนี้ > 397 วั น
นั บ แต่ วั น ที่ ล งทุ น ต้ อ งขึ้ น ทะเบี ย นหรื อ อยู่ ใ นระบบของ
regulated market
6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญามี credit rating (กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศ
หรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating
แบบ national scale ได้) อยู่ในระดับ investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทําให้มี
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อัตราส่วน (% ของ NAV)
benchmark + 5%

15

ข้อ

7

8

ประเภททรัพย์สิน
การเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือใน
ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุ นที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจ การโครงสร้ า งพื้น ฐานอสั งหาริ ม ทรั พย์ หรื อ สิ ทธิ ก ารเช่ า
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO
เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลัก ทรัพย์สํ าหรับ ผู้ลงทุ น
ทั่วไปของ SET หรือของ ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่วยprivate equity ที่อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทําให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 และข้อ 3.13.2 ส่วน
ที่2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อ
ขายในกระดานหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อ
ขายหลั ก ทรั พ ย์ ต่ า งประเทศ (แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง หน่ ว ยดั ง กล่ า วที่ อ ยู่ ร ะหว่ า ง
ดําเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อ
ขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และ
มีลักษณะตาม 6.7.1
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)

อัตราส่วน (% ของ NAV)

ไม่จํากัดอัตราส่วน

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ
การเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)**
ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน B/E หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงิน P/N - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี
ที่ นิ ติ บุ คคลตามกฎหมายไทย (ไม่ รวมถึ งสาขาในต่ างประเทศของนิ ติ บุ คคล เว้นแต่เป็นกองทุนที่มีอายุโครงการ < 1 ปี
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้
ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุกองทุน
1.2 ธนาคารพาณิชย์
คงเหลือ < 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุน ที่มี

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75

16

ข้อ

2

3
4
5

6

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)
อายุโครงการ > 1 ปี

1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่ ร วมถึ ง ทรั พ ย์ สิ น ที่ ก องทุ น ได้ รั บ โอนกรรมสิ ท ธิ์ ม าจากคู่ สั ญ ญาตาม
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ แต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการ
รับโอนสิทธิเรียกร้ องในตราสารได้ ตามวิ ธีการที่กฎหมายกํ าหนด หรือมี
เงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนปิด และกองทุน buy&hold ที่ลงทุนในตั๋วแลก
เงิน B/E ตั๋วสัญญาใช้เงิน P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีม่ ีอายุไม่เกิน
อายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้
ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)
reverse repo
ไม่เกิน 25%
securities lending
ไม่เกิน 25%
total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุน
รวมกันไม่เกิน 15%
สําหรับกองทุนทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่ง
หนี้กึ่งทุน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนที่ 1.1 :
อัตราส่วนการลงทุนสําหรับกองทุนทั่วไป ของส่วนที่ 1 :
อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single
entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating
derivatives ดังนี้
6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)
6.2.1 กองทุนลงทุน derivative แบบไม่ซับซ้อน
จํากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน
(รายละเอี ย ดของการคํ า นวณ ให้ พิ จ ารณาตามหลั ก เกณฑ์ ที่ derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด)

** หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ product limit

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
1
2

ประเภททรัพย์สิน
หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของ
บริษัทนั้น
ตราสารหนี้ และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III 2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) 1
และศุกูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสาร
ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
หนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงิน

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75

17

ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

4

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง
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อัตราส่วน (% ของ NAV)
ที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฎในงบ
การเงินล่าสุด บลจ. อาจนําข้อมูลหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับ
มูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้ โดยข้อมูลหนี้สิน
ทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไปและใน
กรณีที่ ผู้ ออกตราสารไม่มี หนี้ สิ นทางการเงิ นตามที่ เ ปิด เผยไว้ ในงบ
การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด 2 ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1
ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกราย
นั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดง
รายการข้ อ มู ล การเสนอขายหลั ก ทรั พ ย์ ใ นลั ก ษณะเป็ น โครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และ
มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี credit
rating ให้ บลจ. ลงทุ นเพื่ อกองทุ นภายใต้ การจั ดการของ บลจ. ราย
เดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (bond
issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน หรือกองทุน CIS
ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็น
ผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออก
หน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
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ข้อ
5

ประเภททรัพย์สิน
หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

6

หน่วย private equity

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property
ที่ อ อกหน่ ว ยนั้ น เว้ น แต่ เ ป็ นหน่ ว ย property ของกองทุ นที่ มี ลั ก ษณะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน
private equity

1

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

2

รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร

ทั้งนี้ การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการ
ลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 1
(% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี)
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมด (ที่ประมาณการได้)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมด (ที่ประมาณการไม่ได้)
- ค่าสอบบัญชี
- ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนี
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
3. ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย 1
(% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 3, 4
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 3, 5
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

อัตราตามโครงการ
ไม่เกิน 1.84575 ต่อปี
ไม่เกิน 1.605 ต่อปี
ไม่เกิน 0.107 ต่อปี
ไม่เกิน 0.13375 ต่อปี
ไม่เกิน 0.86 ต่อปี
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง
ไม่เกิน 2.14 ต่อปี
ตามที่จ่ายจริง

อัตราตามโครงการ
ไม่เกิน 1.07 ต่อปี
ไม่เกิน 1.07 ต่อปี

อัตราเรียกเก็บจริง
(28 พ.ค. 62 - 30 เม.ย. 63)
0.97%
0.88%
0.03%
0.06%
0.29%
0.02%
0.06%
0.21%
1.26%
0.0947%
เรียบเก็บจริง
ปี 2563
0.535%
ไม่เรียกเก็บ

ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมี ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะมี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคํานวณอยู่ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนคํานวณอยู่
ในราคาดังกล่าวแล้ว
ในราคาดังกล่าวแล้ว
ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมี
ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมี
ค่าธรรมเนียมการขายคํานวณอยู่ใน ค่าธรรมเนียมการขายคํานวณอยู่ใน
ราคาดังกล่าวแล้ว
ราคาดังกล่าวแล้ว
มี
มี
50 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย
หรือเศษของ 1,000 หน่วย
หรือเศษของ 1,000 หน่วย
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามทีน่ ายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ :
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกันแล้ว (ถ้ามี)
2. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ
ของกองทุนต้นทางซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ สามารถดูตัวอย่างการคํานวณได้ที่โครงการจัดการกองทุนรวม
3. อัตราไม่เกินร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน ดังนี้
3.1 บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและหรือกองทุนส่วนบุคคลและหรือ
กองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
3.2 สําหรับลูกค้าที่ไม่เข้าเกณฑ์ข้อ 3.1 บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราร้อยละ 100 ของ
ค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เรียกเก็บจริง
4. ทั้งนี้ในกรณีที่ ก องทุนลงทุน ในหน่ว ยลงทุ นของกองทุน รวมภายใต้ก ารจั ดการของบริษั ทจั ดการ(กองทุนปลายทาง) บริ ษั ทจั ดการจะไม่เรีย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ สามารถดูตัวอย่างการคํานวณได้ที่โครงการจัดการกองทุนรวม
5. ทั้งนี้ในกรณีที่ก องทุนลงทุนในหน่ว ยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ก ารจั ดการของบริษั ทจั ดการ (กองทุนปลายทาง) บริษั ทจัดการจะไม่เรีย กเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซ้ําซ้อนกับกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ สามารถดูตัวอย่างการคํานวณได้ที่โครงการจัดการกองทุนรวม
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ข้อมูลอัตราสส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio PTR)
รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 - 30 เมษายน 2563
1.58
หมายเหตุ : Portfolio Turnover Ratio ("PTR") ใช้มูลค่าการซื้อหรือขายทรัพย์สินแล้วแต่ตัวใดจะต่ํากว่า หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (“NAV")
เฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (maximum Drawdown)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) : -19.59%
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รายงานค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม
สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อบริษัทนายหน้า
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
รวมทั้งสิ้น
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ค่านายหน้า
อัตราส่วนค่านายหน้าแต่ละ
(พันบาท)
รายต่อค่านายหน้าทั้งหมด
241.78
92.64%
6.90
2.64%
6.13
2.35%
4.92
1.89%
1.00
0.38%
0.27
0.10%
261.00
100.00%
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้ มื เงิน และการก่อภาระผูกพัน
กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75
มูลค่า ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
รายละเอียดการลงทุน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
ออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ตราสารหนี้
พันธบัตร
กระทรวงการคลัง
หน่วยลงทุน
กองทุนสินทรัพย์ทางเลือก
กองทุนตราสารทุน
กองทุนตราสารหนี้
ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ
เงินฝากธนาคาร
ออมทรัพย์
สกุลเงิน ยูโร
สกุลเงิน ปอนด์สเตอลิง
สกุลเงิน ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา
หน่วยลงทุน
กองทุนทองคา
สหราชอาณาจักร
หน่วยลงทุน
กองทุนตราสารหนี้
ไอร์แลนด์
หน่วยลงทุน
กองทุนตราสารหนี้
สินทรัพย์อนื่ และหนี้สิ้นอืน่
ทรัพย์สนิ อืน่ ๆ
หนี้สนิ อืน่ ๆ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
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มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)

%NAV

198,540,652.03
13,949,510.07
13,949,510.07
13,949,510.07
2,094,611.28
2,094,611.28
2,094,611.28
182,138,488.88
11,846,479.08
139,506,859.36
30,785,150.44
358,041.80

83.75%
5.88%
5.88%
5.88%
0.88%
0.88%
0.88%
76.83%
5.00%
58.85%
12.99%
0.15%

358,041.80

0.15%

35,482,819.28
92,296.73
92,296.73
37,794.35
25,039.41
29,462.97
9,347,555.56
9,347,555.56
9,347,555.56
13,195,136.87
13,195,136.87
13,195,136.87
12,847,830.12
12,847,830.12
12,847,830.12

14.97%
0.04%
0.04%
0.02%
0.01%
0.01%
3.94%
3.94%
3.94%
5.57%
5.57%
5.57%
5.42%
5.42%
5.42%

3,034,054.94
3,383,098.83
-349,043.89

1.28%
1.43%
-0.15%

237,057,526.25

100.00%
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ผลการดาเนินงานของกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563)
ชื่อกองทุน/
เกณฑ์มาตรฐาน
BCAP-GW75
ดัชนีอ้างอิง**
ความผันผวนของ
ผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของดัชนีอ้างอิง

ผลการดาเนินงานย้อนหลัง (%)
Year to
Date

ย้อนหลัง
3 เดือน

ย้อนหลัง
6 เดือน

ย้อนหลัง
1 ปี

ย้อนหลัง
3 ปี***

ย้อนหลัง
5 ปี***

ย้อนหลัง
10 ปี***

-6.55%
-5.72%
21.85%

-6.54%
-5.46%
25.23%

-5.65%
-4.18%
18.12%

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน*
-4.21%
-2.10%
13.79%

22.92%

26.44%

19.01%

N/A

N/A

N/A

N/A

14.40%

* วันที่จดทะเบียนกองทุน 28 พฤษภาคม 2562
** ดัชนีอ้างอิง (Benchmark) คือ
1. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI) ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-market อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3. ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อ
คํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
4. ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Hedged THB ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
*** ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีสําหรับผลการดําเนินงานย้อนหลัง 3 ปี, 5 ปี และ 10 ปี ทั้งนี้ หากระยะเวลาตั้งแต่เริ่มบริหารกองทุนมากกว่า 1 ปี
จะแสดงผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี
- เอกสารวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนโปรดทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน
และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
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ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
ไม่มี
หมายเหตุ :
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.bcap.co.th
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ข้อแนะนา/คาเตือน
 การลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์

การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึง

ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75 เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณา

ความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุน
 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต.

และควรขอดูบัตรประจําตัวของบุคคลดังกล่าวที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จํากัด จึงไม่มีภาระผูกพัน

ในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75 ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75 ไม่ได้ขึ้นอยู่
กับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จํากัด
 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อ

กองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้
ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการ

ลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์
ของพนักงานได้
 กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการเดียวกัน ในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของ NAV ซึ่งอาจก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์อันเกิดจากนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มี
ระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวม
ภายใต้การจัดการของ บลจ. เดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง โดย
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bcap.co.th
 บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้ข้อมูลในอดีตในการคํานวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient) กองทุนรวม

จึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตัวแปรที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่
ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของ

บริษัทจัดการ (www.bcap.co.th)
 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
 ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 ผู้ลงทุนต้องทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของหนังสือชีช้ วนนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
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โครงการจัดการกองทุนรวม
คาจากัดความ / คานิยาม :
โครงการ

หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิ ดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75

กองทุนรวม

หมายถึง กองทุนเปิ ดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75

หน่วยลงทุน

หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75

หนังสือชี ้ชวน

หมายถึง หนั ง สื อ ชี ช้ วนที่ มี ร ายละเอี ย ดตามที่ กํ า หนด โดยประกาศสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยแบบหนังสือชี ช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม

บริ ษัทจัดการ

หมายถึง บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน บางกอกแคปปิ ตอล จํากัด

ผู้ดแู ลผลประโยชน์

หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

หมายถึง ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน

หมายถึง บุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คลที่บริ ษัทจัดการมอบหมายให้ ทําหน้ าที่ขายหรื อรับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนแล้ วแต่กรณีของกองทุนรวม

ผู้ถือหน่วยลงทุน

หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

บริ ษัทจดทะเบียน

หมายถึง บริ ษัทที่มีหลักทรัพย์ได้ รับการจดทะเบียนหรื อได้ รับอนุญาตให้ ทําการซื ้อขาย
ได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน

หมายถึง วัน ทํ า การขายหน่วยลงทุน หรื อรั บ ซื อ้ คื น หน่ว ยลงทุน ตามที่ บริ ษั ท จัด การ
กําหนด

สมาคม

หมายถึง สมาคมที่เกี่ ยวเนื่องกับ ธุรกิ จหลักทรั พย์ ที่ได้ รับอนุญาตและจดทะเบียนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทําการส่งเสริ มและ
พัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้ อผูกพัน

หมายถึง ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริ ษัทจัดการกองทุนรวม

เงินทุนจดทะเบียน

หมายถึง เงิ นทุนที่บ ริ ษัท จัดการกองทุน รวมได้ รับ จากการจํ าหน่ายหน่วยลงทุนและ
นํามาจดทะเบียนไว้ กบั สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เงินทุนโครงการ

หมายถึง เงินทุนโครงการที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมยื่นขอจดทะเบียนไว้ กบั สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการ
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จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมและการแก้ ไขเพิ่มเติมรายการทาง
ทะเบียน
กลุม่ กิจการ

หมายถึง บริ ษั ท ใหญ่ และบริ ษั ท ย่ อ ยตามมาตรฐานการบัญ ชี ที่ ส ภาวิ ช าชี พ บัญ ชี
กําหนดให้ จดั ทํางบการเงินรวม

กองทุนรวมเปิ ด

หมายถึง กองทุนรวมประเภทรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

กองทุนฟื น้ ฟู

หมายถึง กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้ วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

กองทุนเปิ ดกองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย

หมายถึง กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตงขึ
ั ้ ้นเพื่อส่งเสริ มการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้ องถิ่น
ในภูมิภาคตามโครงการจัดตังกองทุ
้
นพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond
Fund 2) ตามมติของที่ประชุมกลุม่ ธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

กองทุนรวมวายุภกั ษ์

หมายถึง กองทุนรวมที่จดั ตังขึ
้ ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

กองทุน AI

หมายถึง กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

กองทุน buy & hold

หมายถึง กองทุนรวมที่ม่งุ เน้ นลงทุนเพียงครัง้ เดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ จนครบ
กําหนดอายุของทรัพย์สิน หรื อครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรื อ
ครบอายุของกองทุนรวม

กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ

หมายถึง กองทุน exchange traded fund ที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra

หมายถึง รู ปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ ยวข้ องกับโครงสร้ างพื ้นฐานของประเทศ
ต่างๆ ซึง่ ได้ แก่
1. กองทุนโครงสร้ างพื ้นฐานที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อตามกฎหมายว่าด้ วยทรัสต์เพื่อธุรกรมในตลาดทุน
2.กองทุนโครงสร้ างพื ้นฐานต่างประเทศที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้ างพื ้นฐานตาม1. ทังนี
้ ้ไม่วา่ กองทุนโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าวจะจัดตัง้
ในรูปบริ ษัท ทรัสต์ หรื อรูปอื่นใด

กองทุน LTF

หมายถึง กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)

กองทุน property

หมายถึง กองทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ซงึ่ อยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
1. กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ที่ อยู่ภายใต้ บังคับ ประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
2. ทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ จั ด ตัง้ ขึ น้ ตามกฎหมายว่ า
ด้ วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT
หมายถึง กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited
Investor Mutual Fund)

กองทุน UI
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การลดความเสีย่ ง

หมายถึง การลดความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึ น้ จากการลงทุ นโดยการเข้ าเป็ นคู่สัญญาใน
derivatives ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
1. ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2. มีผลให้ ความเสีย่ งในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็ นการลดความเสี่ยงทัว่ ไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลด
ความเสีย่ ง
4. สามารถลดความเสีย่ งได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ

หมายถึง โครงการจัดการกองทุนรวม

เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หมายถึง ทรัพย์สนิ ดังนี ้
1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรื อตราสารอื่นที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้ วยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้ วยธนาคารออมสิน
เงินฝากอิสลาม

หมายถึง ข้ อตกลงที่เป็ นไปตามหลักชาริ อะห์ และมีลกั ษณะที่เทียบเคียงได้ กบั เงินฝาก
โดยคู่สญ
ั ญาที่เทียบเคียงได้ กับผู้ฝากสามารถเรี ยกคืนเงิ นต้ นจากคู่สญ
ั ญา
ฝ่ ายที่เทียบเคียงได้ กบั ผู้รับฝากได้ เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ

ดัชนีกลุม่ สินค้ าโภคภัณฑ์

หมายถึง ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็ นสินค้ าโภคภัณฑ์หลายชนิด

ดัชนีเงินเฟ้ อ

หมายถึง ดัชนีที่จดั ทําขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้ อนอัตราเงินเฟ้ อ

ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน

หมายถึง ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้ แปลงสภาพเป็ นหุ้นได้

ตราสารภาครัฐไทย

หมายถึง ตราสารดังนี ้
1. ตัว๋ เงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรื อพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
3. พันธบัตร ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ศุกูก หรื อหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลัง
หรื อกองทุนฟื น้ ฟูเป็ นผู้มีภาระผูกพัน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

หมายถึง ตราสารที่ มี รู ปแบบทํ านองเดี ยวกับตราสารภาครั ฐไทยที่ รั ฐบาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรื อหน่วยงานของรั ฐบาลต่างประเทศ หรื อ
องค์การระหว่างประเทศ เป็ นผู้ออก หรื อผู้คํ ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นของประเทศนัน้

ตราสาร Basel III

หมายถึง ตราสารเพื่อการนับเป็ นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรื อ
ต่างประเทศ ที่มีการอ้ างอิงจากหลักเกณฑ์ การกํ ากับดูแลสถาบันการเงิ นของ
Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ หมายถึง ศูน ย์ ก ลางหรื อ เครื อ ข่ า ยใด ๆ ที่ จัด ให้ มี ขึน้ เพื่ อ การซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ใ น
ต่างประเทศ โดยมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
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1. มีการรวบรวมคําเสนอซื ้อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื ้อหลายรายและผู้เสนอ
ขายหลายราย
2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรื อจัดให้ มีระบบ ซึ่งกําหนดเกี่ยวกับวิธีการในการ
ซื ้อขายหลักทรัพย์ไว้ เป็ นการล่วงหน้ า โดยผู้ให้ บริ การไม่อาจใช้ ดลุ ยพินิจใน
การจัดการซือ้ ขายเป็ นประการอื่ น และผู้เสนอซื อ้ เสนอขายยิ นยอมที่ จะ
ผูกพันตามหลักเกณฑ์หรื อระบบนัน้
ธปท.

หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธพ.

หมายถึง ธนาคารพาณิชย์

บค.

หมายถึง บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์

บง.

หมายถึง บริ ษัทเงินทุน

บล.

หมายถึง บริ ษัทหลักทรัพย์

บลจ.

หมายถึง บล. ที่ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน
รวม หรื อการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริ ษัทย่อย

หมายถึง บริ ษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี เกี่ ยวกับการจัด ทํางบการเงิ นรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทําและเปิ ดเผยล่าสุด ทังนี
้ ้ หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้ พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือ
หุ้นล่าสุด

บริ ษัทใหญ่

หมายถึง บริ ษัทใหญ่ ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ ยวกับการจัดทํางบการเงิ นรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทําและเปิ ดเผยล่าสุด ทังนี
้ ้ หากไม่มีงบ
การเงินรวมให้ พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบั ญชีรายชื่อผู้ถือ
หุ้นล่าสุด

แบบ filing

หมายถึง แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์

หมายถึง ใบแสดงสิทธิ ในผลประโยชน์ ที่เกิ ดจากหลักทรั พย์ อ้างอิง ซึ่งกํ าหนดให้ เป็ น
หลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้ วยการกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)

ผู้มีภาระผูกพัน

หมายถึง ผู้ที่มีภาระผูกพันในการชําระหนี ้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ ้าประกัน แล้ วแต่กรณี

ผู้ลงทุนรายใหญ่

หมายถึง ผู้ลงทุนที่ซื ้อหรื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวม
ในปริ มาณหรื อมูลค่าตามที่กําหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม ซึง่ ต้ องไม่
น้ อยกว่าสิบล้ านบาท หรื อตามที่ได้ รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เป็ นรายกรณี

ผู้สนใจลงทุนทัว่ ไป

หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันหรื อผู้ลงทุนทัว่ ไป แล้ วแต่กรณี
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มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้ วยหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเมื
้
่อสิ ้นวัน
ทําการที่คํานวณ

มูลค่าหน่วยลงทุนอ้ างอิง (INAV)

หมายถึง ราคาปั จจุบนั ของตะกร้ าหลักทรัพย์ ณ ขณะที่คํานวณ หารด้ วยจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนที่เป็ นส่วนประกอบของหน่วยการซื ้อขาย

ศูนย์ซื ้อขาย derivatives

หมายถึง ศูนย์ซื ้อขายดังนี ้
1. ศูนย์ซื ้อขาย derivatives ที่ได้ รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้ วยสัญญาซื ้อ
ขายล่วงหน้ า
2. ศูน ย์ ซื อ้ ขาย derivatives ซึ่ง จัด ตัง้ ขึน้ และให้ บ ริ ก ารได้ ต ามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้ รับการยอมรับจากสํานักงาน

หน่วย CIS

หมายถึง หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
1. หน่ว ยลงทุนของกองทุน รวมที่ อยู่ภายใต้ บัง คับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
และกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย infra

หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้ องกับโครงสร้ างพื ้นฐานซึ่งอยู่ในรู ปแบบอย่างใด
อย่างหนึง่ ดังนี ้
1. กองทุนโครงสร้ างพื ้นฐานที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรื อตามกฎหมายว่าด้ วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้ างพื ้นฐานต่างประเทศที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมี
วัตถุประสงค์ หลักในการลงทุนในลักษณะทํ านองเดี ยวกับกองทุนโครงสร้ าง
พื ้นฐานตาม 1. ทังนี
้ ้ ไม่วา่ จะจัดตังในรู
้ ปบริ ษัท ทรัสต์ หรื อรูปอื่นใด

หน่วย property

หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ซึ่งอยู่ในรู ปแบบอย่างใด
อย่างหนึง่ ดังนี ้
1. กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ที่ อยู่ภายใต้ บังคับ ประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
2. ทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ จั ด ตัง้ ขึ น้ ตามกฎหมายว่ า
ด้ วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

หุ้นกู้ระยะสัน้

หมายถึง หุ้นกู้ที่มีกําหนดเวลาชําระหนี ้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ที่ออกหุ้นกู้

B/E

หมายถึง ตัว๋ แลกเงิน (Bill of Exchange)

benchmark

หมายถึง ตัวชี ว้ ัดของกองทุน ซึ่งเป็ นดัชนีหรื อองค์ ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่
อย่างกว้ างขวางและสอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้

CIS operator

หมายถึง บุคคล ดังนี ้
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
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2. ผู้ทําหน้ าที่บริ หารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ
concentration limit

หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามความมีสว่ นได้ เสียในกิจการที่ลงทุน

counterparty limit

หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่คสู่ ญ
ั ญา

CRA

หมายถึง สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้ นแต่ที่กําหนดไว้ เป็ นการ
เฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่
ทน. 14/2560 เรื่ อง การลงทุนของกองทุนลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

credit derivatives

หมายถึง derivatives ที่ มี ลักษณะเป็ นการเคลื่อ นย้ ายความเสี่ยงด้ า นเครดิต ของ
ทรัพย์สินที่ได้ รับการประกันความเสี่ยงจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งไปยังคู่สญ
ั ญา
อีกฝ่ ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งซึ่งมีภาระผูกพัน ที่
จะต้ องชํ าระเงินให้ แก่คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเมื่อเกิ ดเหตุการณ์ ที่มีผลต่อการ
ชําระหนี ้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้ รับการประกันความเสี่ยง จะได้ รับ
ผลตอบแทนหรื อค่าธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

credit event

หมายถึง เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับความสามารถในการชําระหนี ้ตามที่ระบุในข้ อตกลงของตรา
สารหรื อสัญญา

credit rating

หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือที่จดั ทําโดย CRA ซึ่งเป็ นการประเมินความสามารถใน
การชําระหนี ้ตามตราสารหรื อสัญญา

currency risk

หมายถึง ความเสีย่ งด้ าน FX

delta

หมายถึง อัตราเปรี ยบเที ยบการเปลี่ ยนแปลงของราคาตราสารหรื อสัญญากับราคา
underlying ของตราสารหรื อสัญญา แล้ วแต่กรณี

derivatives

หมายถึง สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า

derivatives on
organized exchange

หมายถึง derivatives ที่ซื ้อขายในศูนย์ซื ้อขาย derivatives

discount rate

หมายถึง อัตราส่วนลดของหลักทรั พย์ หรื อตราสารที่ มี การลงทุนที่จะใช้ ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรื อตราสารนัน้

DW

หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants)

foreign REIT

หมายถึง กองทรั สต์ หรื อกองอสังหาริ มทรั พย์ ที่ จัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อในกิจการที่ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ทังนี
้ ้ ไม่ว่ากองทรัสต์หรื อกองดังกล่าวจะจัดตังในรู
้ ป
บริ ษัท ทรัสต์ หรื อรูปอื่นใด

FX

หมายถึง อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS

หมายถึง ประเทศกลุม่ อนุภูมิภาคลุม่ แม่นํ ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้ แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
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สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน)
group limit

หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามกลุม่ กิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุน
ในแต่ละบริ ษัทที่อยูใ่ นกลุม่ กิจการมาคํานวณรวมกัน

guarantor rating

หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
หรื อผู้คํ ้าประกัน

international scale

หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที่ใช้ เปรี ยบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade

หมายถึง credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

IOSCO

หมายถึง International Organization of Securities Commissions

IPO

หมายถึง การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็ นการทั่วไปในครั ง้ แรก (Initial Public
Offering)

issue rating

หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ

issuer rating

หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรื อคูส่ ญ
ั ญา

market price

หมายถึง มูลค่าตามราคาตลาด

MF

หมายถึง กองทุนรวม (Mutual Fund)

MMF

หมายถึง กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

national scale

หมายถึง มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที่ใช้ เปรี ยบเทียบภายในประเทศ

NAV

หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (Net Asset Value)

net exposure

หมายถึง มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สนิ ไม่วา่ เป็ นการลงทุนโดยตรงหรื อโดยอ้ อมผ่านการ
ลงทุนในตราสารหรื อสัญญาที่ให้ ผลตอบแทนโดยอ้ างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็ น
ผลให้ กองทุนมีความเสีย่ งในทรัพย์สนิ นัน้

Non-retail MF

หมายถึง กองทุนรวมที่มีผ้ ูถือหน่วยลงทุนทังหมดเป็
้
นผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่
ภายใต้ บงั คับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์
การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

notional amount

หมายถึง มูลค่าตามหน้ าสัญญาของ derivatives

obligation

หมายถึง ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้ างอิงถึง
(obligation category & obligation characteristics)

options

หมายถึง สัญญาที่มีลกั ษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า” ในมาตรา 3
แห่งพระราชบัญญัติสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ า พ.ศ. 2546

OTC derivatives

หมายถึง derivatives ซึง่ ซื ้อขายนอกศูนย์ซื ้อขาย derivatives

กองทุนเปิ ดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75

7

P/N

หมายถึง ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน (Promissory Note)

portfolio duration

หมายถึง อายุเฉลีย่ ของทรัพย์สนิ ที่ลงทุน ซึง่ ได้ จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

product limit

หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามประเภททรัพย์สนิ

PVD

หมายถึง กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ (Provident Fund)

regulated market

หมายถึง ศูนย์กลางที่จดั ช่องทางการสือ่ สารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้ เกิดการเจรจาต่อรองซื ้อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทังให้
้ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนัน้ โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของทางการหรื อหน่วยงานที่ทํา
หน้ า ที่กํ า กับดูแ ลด้ า นหลัก ทรั พย์ ห รื อตราสารที่ มีลัก ษณะทํ า นองเดีย วกับ
หลักทรัพย์

repo

หมายถึง ธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืน (repurchase agreement)

retail MF

หมายถึง กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป (retail Mutual Fund)

reverse repo

หมายถึง ธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

SBL

หมายถึง ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing
and Lending)

securities lending

หมายถึง ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์

SET

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

share warrants

หมายถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น

single entity limit

หมายถึง อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญา

SIP

หมายถึง Specific Investment Products

SN

หมายถึง ตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)

sovereign rating

หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผ้ อู อกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึ่ง
เป็ นการประเมินความเสีย่ งในการผิดนัดชําระหนี ้ของรัฐบาลของประเทศนัน้

TBMA

หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย (Thai Bond Market Association)

TSFC

หมายถึง บริ ษั ทหลักทรั พย์ ที่ ได้ รั บใบอนุญาตประกอบธุ รกิ จหลักทรั พย์ ประเภทการให้
สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่า
ด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TSR

หมายถึง ใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)

underlying

หมายถึง สินค้ า ตัวแปร หรื อหลักทรัพย์อ้างอิง

WFE

หมายถึง World Federation of Exchanges

มติพิเศษ

หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนหน่วย
ลงทุนทัง้ หมดของผู้ถือ หน่วยลงทุน ซึ่ง เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสีย ง

กองทุนเปิ ดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75

8

ลงคะแนน หรื อของจํ านวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนังสือแจ้ งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติเสียงข้ างมาก

หมายถึง มติ ของผู้ถื อ หน่วยลงทุน ที่มี คะแนนเสีย งข้ า งมากของจํ านวนหน่ว ยลงทุน
ทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หรื อของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้ งมติ
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

กองทุน private equity

หมายถึง กิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ที่อาจจัดตังขึ
้ ้นในรูปของบริ ษัท ทรัสต์
หรื อรูปแบบอื่นใด และมีลกั ษณะของกิจการ
อย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1. กิจการเงินร่วมลงทุนที่กําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้ วยการกําหนดการจัดการเงินทุนของ
กิจการเงินร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็ นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล
2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศทีม่ ีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
(ก) มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตังแต่
้ 2 รายขึ ้นไป ทังนี
้ ้
ต้ องมิได้ เป็ นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สนิ ส่วนตัวของ
บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลใดเป็ นการเฉพาะ
(ข) มีการมอบหมายให้ บคุ คลหนึง่ บุคคลใดเป็ นผู้จดั การเงินทุนและทรัพย์สนิ
ที่เกิดจากเงินทุน
(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้ าทําสัญญาการลงทุนในหุ้น
หรื อการสนับสนุนทางการเงินที่กอ่ ให้ เกิดสิทธิในการได้ มาซึง่ หุ้นของกิจการนัน้
ในภายหลัง โดยมีสว่ นในการกํากับดูแลแผนธุรกิจ การดําเนินงานหรื อการ
ปรับปรุงการดําเนินงาน หรื อการดําเนินการอื่นใดในลักษณะที่สะท้ อนถึงการ
มีบทบาทต่อการดําเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว

หน่วย private equity

หมายถึง หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) อันได้ แก่ หุ้น ใบทรัสต์ ตราสาร
หรื อหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สนิ
ของกิจการเงินร่วมลงทุนอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้ ทังนี
้ ้ ไม่วา่ กิจการดังกล่าวจะ
จัดตังขึ
้ ้นในรูปของบริ ษัท ทรัสต์ หรื อรูปแบบอื่นใด
1. กิจการเงินร่วมลงทุนที่กําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้ วยการกําหนดการจัดการเงินทุนของ
กิจการเงินร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็ นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล
2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศทีม่ ีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
(ก) มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตังแต่
้ 2 รายขึ ้นไป ทังนี
้ ้
ต้ องมิได้ เป็ นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สนิ ส่วนตัวของ
บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลใดเป็ นการเฉพาะ
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(ข) มีการมอบหมายให้ บคุ คลหนึง่ บุคคลใดเป็ นผู้จดั การเงินทุนและทรัพย์สนิ
ที่เกิดจากเงินทุน
(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้ าทําสัญญาการลงทุนในหุ้น
หรื อการสนับสนุนทางการเงินที่ก่อให้ เกิดสิทธิในการได้ มาซึง่ หุ้นของกิจการนัน้
ในภายหลัง โดยมีส่วนในการกํากับดูแลแผนธุรกิ จ การดําเนินงานหรื อการ
ปรับปรุงการดําเนินงาน หรื อการดําเนินการอื่นใดในลักษณะที่สะท้ อนถึงการ
มีบทบาทต่อการดําเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว
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1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : BCAP Global Wealth 75 Fund
1.3. ชื่อย่อ : BCAP-GW75
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิ ด
1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้
1.6. การกําหนดอายุโครงการ : ไม่กําหนด
1.7. อายุโครงการ : - ปี - เดือน - วัน
1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกําหนดอายุเป็ นช่วงเวลา) : 1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :
บริ ษัทจัดการจะเลิกกองทุน ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. บริ ษัทจัดการจะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หรื อหลังจากสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้ แรก หากปรากฎว่าจํานวนเงินที่ได้ จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกไม่เพียงพอต่อการจัดตังกองทุ
้
น
โดยบริ ษัทจัดการจะคืนเงินให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามข้ อกําหนดในเรื่ องการคืนเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
2. กรณีอื่นใดที่มีเหตุให้ เชื่อได้ วา่ เป็ นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน
1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่เสนอขาย :
2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 3,000,000,000.00 บาท
2.2. เงื่อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) :
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริ ษัทจัดการสามารถเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่เกิน
ร้ อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทังนี
้ ้ หากบริ ษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่
เต็มจํานวนที่เพิ่มอีกร้ อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (Green shoe) บริ ษัทจัดการจะดําเนินการปิ ดการเสนอขาย
หน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้ แรกได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า



บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่า
ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ ซึ่งการเพิ่มจํ านวนเงิ นทุนของ
โครงการจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และขันตอนการดํ
้
าเนินการที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
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2.3. มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย : 10.0000 บาท
2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 300,000,000.0000 หน่วย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก : 10.0000 บาท
2.6. มูลค่าขันตํ
้ า่ ของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิม่ เติม :
2.7. มูลค่าขันตํ
้ า่ ของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิม่ เติม :
2.8. มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิม่ เติม :
2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขันตํ
้ ่าของการสัง่ ขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิม่ เติม :
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั ้ ่า : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั ้ ่า : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้ นหรื อเปลีย่ นแปลงจํานวนหรื อมูลค่าขันตํ
้ ่าข้ างต้ นตามข้ อ 2.6 – 2.11 (ถ้ ามี)
ได้ ในอนาคต เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึง่ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท
จัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
3.

วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิ ดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่ างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า ประเภทและอัตราส่ วนการลงทุนในหลักทรั พย์
หรือทรัพย์ สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ ืนที่จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่ อสร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนที่ เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ ผ้ ูลงทุนรั บได้ โดยผ่านสินทรั พย์ ที่หลากหลายทัง้ ในและ
ต่างประเทศ
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุนรวม : ผสม
การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :
- ตราสารทุน : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลีย่ ในรอบปี บัญชีไม่เกินร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
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- ตราสารหนี ้ : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี ้
- ทองคํา : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในทองคําโดยเฉลีย่ ในรอบปี บัญชีไม่เกินร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
- สินค้ าโภคภัณฑ์ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในสินค้ าโภคภัณฑ์ โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี ไม่เกินร้ อยละ 75 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์/ REITs : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์/REITsโดยเฉลีย่ ในรอบปี บัญชีไม่เกินร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
- กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี ไม่
เกินร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
- อื่ น ๆ : อย่า งไรก็ ต ามกองทุน จะลงทุน ใน ตราสารทุน , ทองคํ า , สิ น ค้ า โภคภัณ ฑ์ , หน่ว ยลงทุน ของกองทุน รวม
อสังหาริ มทรัพย์/REITsและโครงสร้ างพื ้นฐานรวมกันโดยเฉลีย่ ในรอบปี บัญชีไม่เกินร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิ ดให้ มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
- กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีล่ งทุนแบบมีความเสีย่ งทังในและต่
้
างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่เกินร้ อยละ
79.00 ของ NAV
3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ ามี) :
กองทุน อาจกู้ยื มเงิ น หรื อ ทํา ธุรกรรมการให้ ยืม หลักทรั พย์ หรื อธุ รกรรมการขายโดยมี สญ
ั ญาซื อ้ คื น โดยเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
3.6. การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า : ที่มิได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง (Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบั ซ้ อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00
3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ ีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) : ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริ หารกองทุน (Management Style) : มุง่ หวังให้ ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี ้วัด (active management)
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3.9. ดัชนีชี ้วัด/อ้ างอิง (Benchmark) :
1. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI) ในสัดส่วนร้ อยละ 30.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาล Mark-to-market อายุน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี ้
ไทย ในสัดส่วน ร้ อยละ 20.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
3. ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสัดส่วนร้ อยละ 30.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ปรับด้ วย
อัตราแลกเปลีย่ นเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
4. ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Hedged THB ในสัดส่วนร้ อยละ 20.00 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
หมายเหตุ :
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดในการเปรี ยบเทียบตามที่บริ ษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที่กําหนด โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลและแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการ
เปลี่ยนตัวชี ้วัด คําอธิบายเกี่ยวกับตัวชีว้ ดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ ดั ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัท
จัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี ว้ ดั เพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้ อกําหนดของสมาคมบริ ษัท
จัดการลงทุน และ/หรื อ ประกาศ ข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวม และ/หรื อ การเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดในการใช้ เปรี ยบเทียบในกรณีที่ผ้ อู อกตัวดัชนีของตัวชี ้วัดไม่ได้ จดั ทําหรื อเปิ ดเผย
ข้ อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริ ษัทบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้ อน
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิ ดให้ มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
กองทุนมีนโยบายการลงทุนแบบผสม โดยจะลงทุนในทรัพย์สนิ ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ดังต่อไปนี ้
1. ตราสารหนี ้ และหรื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี ้
2. ตราสารทุน และหรื อหน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารทุน
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทรัพย์สนิ ทางเลือก
4. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และหรื อทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REITs) และหรื อหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน
ทังนี
้ ้ กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินตาม 2. – 4. รวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่เกินร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน
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กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมข้ างต้ น ตังแต่
้ 2 กองทุนขึ ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยมีสดั ส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีกองทุนละไม่เกินร้ อยละ 79
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนจะขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การ
กองทุน โดยสามารถปรับเปลีย่ นได้ ตามสภาวะการลงทุนหรื อการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ ทังนี
้ ้ กองทุนจะนํา
เงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้ อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
สําหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่าง
หนึง่ หรื อหลายอย่างซึง่ ไม่ขดั ต่อกฎหมาย หรื อที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบให้ ลงทุนได้
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivative) เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริ หารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และอาจป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน นอกจากนี ้
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) หลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื ้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารหรื อที่ผ้ อู อกตราสารตํ่ากว่าที่สามารถ
ลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรื อตราสารที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารและที่ผ้ อู อกตราสาร
(Unrated Securities)
ทังนี
้ ้กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึง่ อยูภ่ ายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ ในอัตราส่วนไม่เกินร้ อยละ 100
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้ องอยู่ภายใต้ กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน
ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่ อนไขที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทัง้ นี ้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุน
ย้ อนกลับในกองทุนต้ นทาง (Circle Investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้ บริ ษัท
จัดการเดียวกันอีก (Cascade Investment)
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็ นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรง หรื อ
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund ) หรื อสามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) โดยเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรื อให้ ความเห็นชอบให้ กองทุนลงทุนได้ ทัง้ นี ้ การเปลี่ยนแปลง
ประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนจะไม่ทําให้ ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ ้น รวมทังประเภท
้
และลักษณะพิเศษที่เปลี่ยนแปลงนันจะเป็
้
นไปตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน โดยขึ ้นกับสถานการณ์ ตลาด ณ ขณะนัน้
และต้ องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึง่ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้ าไม่น้อย
กว่า 30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการที่ www.bcap.co.th และหรื อช่องทางอื่นตามความเหมาะสม ก่อนดําเนินการ
เปลีย่ นแปลงการลงทุนดังกล่าว
ทังนี
้ ้ อัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดจะกระทําภายใต้ สภาวการณ์ ที่ปกติ ซึ่งอาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้ เป็ นไปตาม
สัดส่วนการลงทุนที่กําหนดไว้ อนั เนื่องมาจากการเกิ ดสภาวการณ์ ที่ไม่ปกติหรื อมีความจํ าเป็ นเช่น มีการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจหรื อการเมืองอย่างมีนยั สําคัญ เป็ นต้ น โดยบริ ษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการ
ลงทุนที่กําหนดไว้ ในโครงการตามประกาศแก่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเรื่ องการจัดประเภทของกองทุนจะไม่นํามาบังคับใช้ ในช่วงระหว่างรอการ
ลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตังแต่
้ วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม รวมถึงช่วงเวลาก่อนเลิกกองทุน
ซึ่งมีระยะเวลา 30 วันก่ อนการเลิกกองทุนรวม และรวมถึ งช่ วงระยะเวลาที่ต้ องใช้ ในการจํ าหน่ายทรั พย์ สินของกองทุน
เนื่องจากได้ รับคําสัง่ ขายคืนหรื อสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรื อมีการโอนย้ ายกองทุนจํานวนมาก หรื อเพื่อรอการลงทุน ซึ่งต้ องไม่
เกินกว่า 10 วันทําการ ทังนี
้ ้ โดยต้ องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ
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3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลีย่ ในรอบปี บัญชีไม่เกินร้ อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และเป็ นไป
ตามวงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิจดั สรรให้ นําไปลงทุนในต่างประเทศ
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
บริ ษัทจัดการจะลงทุนหรื อแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรื อหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กํ าหนด
ดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบหรื อมี
ประกาศแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมประเภทหรื อลักษณะของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ส่ วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใดๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิ ในส่วนอื่นตามที่กําหนดในส่วนอื่นๆของข้ อ
3.13.1 ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้ วน ดังนี ้
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรื อเงื่อนไขที่ทําให้ ผ้ ลู งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลีย่ นมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็ น B/E P/N หรื อ SN ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลีย่ นมือแต่กองทุนได้ ดําเนินการให้ มีการ
รับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด หรื อมีเงื่อนไขให้ กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ )
1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถกู ต้ องครบถ้ วนและมีการปรับปรุงเป็ นประจําอย่างสมํ่าเสมอ ซึง่ บลจ.สามารถเข้ าถึงได้ เพื่อ
นํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้ อ ย่างสมํ่าเสมอ และมี ข้อมูลราคาที่สะท้ อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้ อมูล
ดังกล่าวต้ องอ้ างอิงจากแหล่งข้ อมูลที่เชื่อถือได้ ซึง่ จัดทําตามหลักวิชาการอันเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กําหนดในข้ อ 1.
2.1 ในกรณีที่เป็ นการลงทุนใน B/E หรื อ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชําระหนี ้การค้ า B/E หรื อ P/N ดังกล่าวต้ องมีการ
รับอาวัลหรื อรับรองโดยบุคคลดังนี ้
2.1.1 ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1 – 2.1.7
ทังนี
้ ้ การอาวัลหรื อการรับรองดังกล่าวต้ องเป็ นการอาวัลหรื อการรับรองผู้สงั่ จ่ายหรื อผู้ออกตัว๋ ทังจํ
้ านวนรวมถึงดอกเบี ้ย
(ถ้ ามี) ตามที่ระบุไว้ ใน B/E หรื อ P/N ด้ วย
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2.2 การลงทุนใน SN ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี ้
2.2.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้ างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที่ระบุใน
ส่วนที่ 6 ข้ อ 1
2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้ กองทุนต้ องรับมอบทรั พย์ สินใดๆ ทรัพย์สินนัน้ ต้ องเป็ นทรั พย์สินที่กองทุน
สามารถลงทุนได้ เว้ นแต่เป็ นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association
(ISDA) และเป็ นทรัพย์สนิ ที่สามารถเปลีย่ นมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ.ต้ องจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการลงทุน
ที่อาจทําให้ กองทุนต้ องรับมอบทรัพย์สนิ ดังกล่าวไว้ ในหนังสือชี ้ชวนด้ วย
2.2.3 ในกรณีที่เป็ น SN ซึง่ มีข้อกําหนดห้ ามเปลีย่ นมือ ผู้ออก SN ต้ องยินยอมให้ กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อน
ครบอายุเมื่อ บลจ.ร้ องขอได้
2.2.4 ในกรณีที่เป็ น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บลจ.ต้ องดําเนินการจัดให้ มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี ้ก่อนการ
ลงทุน
2.2.4.1 ให้ ผ้ อู อก SN คํานวณและแจ้ งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ ายของแต่ละเดือน
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่วนั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทําการของบลจ.ให้ คํานวณและแจ้ งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ ที่สง่ ผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนยั สําคัญให้ ผ้ อู อก SN คํานวณและแจ้ งมูลค่า
ยุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที
ความในวรรคหนึ่งไม่นํามาใช้ บังคับกับกรณีที่เป็ น SN ซึ่งขึ ้นทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี ้ที่ออก
ใหม่
2.2.5 ในกรณีที่เป็ น SN ซึง่ เสนอขายในต่างประเทศ ต้ องปรากฎว่า SN นันมี
้ ราคาปรากฎในระบบข้ อมูลที่น่าเชื่อถือได้ ซึ่ง
เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปของธรรมเนียมปฏิบตั ิสากล และบลจ.ต้ องดําเนินการจัดให้ มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี ้ก่อน
การลงทุน
2.2.5.1 ให้ ผ้ อู อก SN ส่งราคาที่เป็ นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธีการคํานวณเดียวกับที่ใช้ ในการคํานวณราคาที่
แสดงในระบบข้ อมูลที่นา่ เชื่อถือดังกล่าวให้ บลจ.ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ ายของแต่ละเดือน ทังนี
้ ้ ในกรณีที่วนั ดังกล่าวเป็ น
วันหยุดทําการของ บลจ. ให้ คํานวณและแจ้ งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ ที่สง่ ผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนยั สํา คัญ ให้ ผ้ อู อก SN ส่งราคาที่เป็ นมูลค่า
ยุติธรรมของ SN มายัง บลจ. ทันที
ส่ วนที่ 2 : ทรัพย์ สินประเภทหน่ วย CIS หน่ วย infra และหน่ วย property
ต้ องมีคณ
ุ สมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี ้
กรณีเป็ นหน่วยที่การออกอยูภ่ ายใต้ บงั คับกฎหมายไทย
1 กรณีเป็ นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1 มีคณ
ุ สมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้ อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที่1 ข้ อ 1.1 ข้ อ
1.2 และข้ อ 1.3
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1.2 ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้ องมีนโยบายการลงทุนดังนี ้ (ไม่ใช้ กบั การลงทุนใน
หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที่ลงทุนในทองคําแท่ง)
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้ วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้ วได้ ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity
limit ของกองทุนนัน้
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้ วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้ วได้ ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สนิ ที่เป็ น SIP ของกองทุนนัน้
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนัน้
1.3 ในกรณีที่กองทุนรวมฟี ดเดอร์ ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้ องไม่ใช่กองทุนรวมฟี ดเดอร์
2 กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กําหนดในส่วนที่ 2 ข้ อ 1
2.1 มีคณ
ุ สมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้ อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้ อ 1.1 ข้ อ
1.2 และข้ อ 1.3
2.2 จดทะเบียนซื ้อขายใน SET
ส่ วนที่ 3 : ทรัพย์ สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก
ต้ องเป็ นเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝาก ดังนี ้
1.

ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน

2.

ธนาคารออมสิน

3.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

4.

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

5.

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย

6.

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

7.

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย

8.

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

9.

สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก

10.

สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 9.

ส่ วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
1.

คูส่ ญ
ั ญา ต้ องเป็ นนิติบคุ คลดังนี ้ที่สามารถเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน reverse repo ได้ ตามกฎหมายไทย

1.1

ธนาคารพาณิชย์
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1.2

บริ ษัทเงินทุน

1.3

บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์

1.4

บริ ษัทหลักทรัพย์

1.5

บริ ษัทประกันภัย

1.6

ธนาคารแห่งประเทศไทย

1.7

กองทุนฟื น้ ฟู

1.8

นิติบคุ คลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น

1.9

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ

2.

ตราสารที่ใช้ ในการทํา reverse repo ต้ องเป็ นตราสาร ดังนี ้

2.1

ตราสารภาครัฐไทย

2.2 ตัว๋ แลกเงิน B/E ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน P/N บัตรเงินฝาก หรื อหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น เป็ นผู้มีภาระผูกพัน ซึง่ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตัว๋ แลกเงิน B/E หรื อ ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน P/N ที่ TSFC เป็ นผู้ออก ที่มีกําหนดวันใช้ เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั
ออกตัว๋ และเป็ นตัว๋ ที่ถึงกําหนดใช้ เงินเมื่อทวงถามหรื อเมื่อได้ เห็น
2.4

ตัว๋ แลกเงิน B/E หรื อ ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้

2.4.1 มี issue rating หรื อ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็ น issuer rating ต้ องเป็ น credit rating ที่ได้ มา
จากการจัด credit rating ระยะสันด้
้ วย
2.4.2 มี guarantor rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนี ้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ ้นทะเบียนในตลาดซื ้อขายตราสารหนี ้ หรื อที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือ
และอ้ างอิงได้ ซงึ่ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ้ดังกล่าวต้ องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
2.5.1 มี credit rating ระยะสันอยู
้ ่ใน 2 อันดับแรก หรื อ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้ กบั credit rating ระยะ
สันดั
้ งกล่าวตามที่ CRA ได้ เปรี ยบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่ น 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี ้ซึง่ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ ้นทะเบียนในตลาดซื ้อขายตราสารหนี ้ หรื อที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือ
และอ้ างอิงได้ ซงึ่ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ้ดังกล่าวต้ องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
2.6.1 มี credit rating ระยะสันอยู
้ ่ใน 3 อันดับแรก หรื อ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้ กบั credit rating ระยะ
สันดั
้ งกล่าวตามที่ CRA ได้ เปรี ยบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่ น 4 อันดับแรก
2.7

ทรัพย์สนิ อื่นตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม

3.

ระยะเวลาการรับชําระหนี ้ของ reverse repo ต้ องไม่เกิน 90 วัน
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4.

ข้ อกําหนดเพิ่มเติมที่บริ ษัทจัดการต้ องปฏิบตั ิสาํ หรับการลงทุนใน reverse repo

4.1

ต้ องใช้ สญ
ั ญามาตรฐานตามที่กําหนดโดย TBMA หรื อ TSFC

4.2

ห้ ามนําหลักทรัพย์หรื อตราสารที่ซื ้อไปขายหรื อโอนต่อ เว้ นแต่เข้ าลักษณะ ดังนี ้

4.2.1 เป็ นการขายหรื อโอนตามข้ อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็ นการขายตาม repo ที่เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์ ว่าด้ วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
4.3

มูลค่าของหลักทรัพย์หรื อตราสารที่ซื ้อ ณ วันเริ่ มต้ นสัญญา ต้ องมีมลู ค่าเป็ นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการ ดังนี ้

มูลค่าของหลักทรัพย์หรื อตราสารทีซ่ ื ้อ มากกว่า (ราคาซื ้อ x (1 + discount rate))
ทัง้ นี ้ ราคาซื ้อ = ราคาทีก่ องทุนชาระให้แก่คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นค่าซื ้อหลักทรัพย์หรื อตราสารตาม reverse repo
4.4

การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรื อตราสารที่ซื ้อ ณ สิ ้นวัน ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้

4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรื อตราสารทีซ่ ื ้อ มากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2 ในกรณีที่มลู ค่าหลักทรัพย์ห รื อตราสารที่ซื ้อ ณ สิ ้นวัน ไม่เป็ นไปตามสมการใน 4.4.1 บริ ษัทจัดการต้ องเรี ยกให้
คูส่ ญ
ั ญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรื อหลักทรัพย์หรื อตราสารที่สามารถใช้ ในการทํา reverse repo ให้ แก่กองทุน เพื่อให้ มลู ค่า
รวมของหลักทรัพย์หรื อตราสารที่ซื ้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็ นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจาก
วันที่มลู ค่าหลักทรัพย์หรื อตราสารที่ซื ้อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้ นแต่เป็ นกรณีตาม 4.4.3
4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรื อตราสารที่ซื ้อ ณ สิ ้นวัน มีมูลค่าน้ อย
กว่า มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็ นจํานวนไม่เกิน 5 ล้ านบาท หรื อ ไม่เกิน 5% ของราคาซื ้อ แล้ วแต่
จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมีการกํ าหนดเรื่ องดังกล่าวไว้ ในสัญญาซึ่งได้ กําหนดโดยพิจารณาถึงปั จจัยความเสี่ยงของ
คูส่ ญ
ั ญา (counterparty risk) แล้ ว บริ ษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5

การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้ คํานวณ ดังนี ้

4.5.1 คํานวณจากราคาซื ้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้ รับจาก reverse repo จนถึงวันที่มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็ นรายธุรกรรม หรื อคํานวณรวมเป็ นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กบั คู่สญ
ั ญา
รายเดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้ สามารถบังคับชําระหนี ้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรื อตราสารที่ซื ้อ
หรื อทรัพย์สนิ ที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ ามี) ของธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้
4.6 discount rate ที่นํามาใช้ ในการคํานวณ ต้ องเป็ นการกําหนดขึ ้นโดยคํานึงถึงปั จจัยความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญา
หลักทรัพย์ หรื อตราสารที่ซื ้อแล้ ว
ส่ วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ ยมื หลักทรัพย์ (securities lending)
ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน ดังนี ้
1. คูส่ ญ
ั ญา ต้ องมีคสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ เป็ นผู้ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ SBL โดยในกรณีที่ค่สู ญ
ั ญาดังกล่าว
กระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้ องเป็ นบุคคลดังนี ้ ที่สามารถประกอบธุรกิจหรื อดําเนินกิจการได้ ตามกฎหมายไทย
1.1

ผู้ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
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1.2

ธนาคารแห่งประเทศไทย

1.3

กองทุนฟื น้ ฟู

1.4

ธนาคารเพื่อการนําเข้ าและการส่งออกแห่งประเทศไทย

1.5

ธนาคารพาณิชย์

1.6

บริ ษัทเงินทุน

1.7

บริ ษัทหลักทรัพย์

1.8

บริ ษัทประกันชีวิต

1.9

กองทุนส่วนบุคคลที่มีมลู ค่าทรัพย์สนิ ของผู้ลงทุนแต่ละรายตังแต่
้ 1 ล้ านบาทขึ ้นไป

1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
1.11 นิติบคุ คลอื่นตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม
2. หลักทรัพย์ที่ให้ ยืม ต้ องเป็ นหลักทรัพย์ที่อยูใ่ นระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรื อหลักทรัพย์ที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้ าที่เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3.

การวางหรื อเรี ยกหลักประกัน บริ ษัทจัดการต้ องดําเนินการ ดังนี ้

3.1

ดําเนินการให้ มีการวางหรื อเรี ยกหลักประกันจากผู้ยืมเพื่อเป็ นประกันการให้ ยืมหลักทรัพย์โดยต้ องเป็ นหลักประกัน ดังนี ้

3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตัว๋ แลกเงิน B/E ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรื อหุ้นกู้ระยะสันที
้ ่ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อ
ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น เป็ นผู้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตัว๋ แลกเงิน B/E หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน P/N ที่ TSFC เป็ นผู้ออกที่มีกําหนดวันใช้ เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั
ออกตัว๋ และเป็ นตัว๋ ที่ถึงกําหนดใช้ เงินเมื่อทวงถามหรื อเมื่อได้ เห็น
3.1.5 ตัว๋ แลกเงิน B/E หรื อ ศุกกู ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใด
อย่างหนึง่ ดังนี ้
3.1.5.1 มี issue rating หรื อ issuer rating อยูใ่ นอันดับแรก โดยกรณีที่เป็ น issuer rating ต้ องเป็ น credit rating ที่ได้ มา
จากการจัด credit rating ระยะสันด้
้ วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี ้ที่มี credit rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือคํ ้าประกันที่ธนาคารพาณิชย์เป็ นผู้ออกให้ แก่กองทุนเพื่อเป็ นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้ แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน MMF
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3.2 ดําเนินการให้ กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรื อครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรื อดําเนินการโดยวิธีอื่นซึง่ จะมีผลให้ บริ ษัท
จัดการสามารถบังคับชําระหนี ้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้ โดยพลัน
3.3 ห้ ามนําหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรื อขายต่อหรื อทําให้ ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนันได้
้
เว้ นแต่เป็ นการบังคับชําระหนี ้ตามข้ อตกลงในธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์นนเอง
ั้
3.4

ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ ้นวัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ ยืม

3.5

ในกรณีที่หลักประกันเป็ นเงินสด ให้ นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สนิ ดังนี ้

3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรื อธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
3.5.2 บัตรเงินฝาก หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน P/N ดังนี ้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน P/N ที่ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุนหรื อธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
เป็ นผู้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน P/N ที่ TSFC เป็ นผู้ออกที่มีกําหนดวันใช้ เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัว๋ และเป็ นตัว๋
ที่ถึงกําหนดใช้ เงินเมื่อทวงถามหรื อเมื่อได้ เห็น
3.5.2.3 ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างหนึง่ อย่างใด ดังนี ้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรื อ issuer rating อยูใ่ นอันดับแรก โดยกรณีที่เป็ น issuer rating ต้ องเป็ น credit rating ที่ได้ มาจากการ
จัด credit rating ระยะสันด้
้ วย
3.5.2.3.2

มี guarantor rating อยูใ่ นอันดับ investment grade

3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ ใช้ สญ
ั ญาที่มีลกั ษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยข้ อกําหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการ
ยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์
ส่ วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์ การลงทุน ดังนี ้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลาย
อย่าง ดังนี ้
1.1

ทรัพย์สนิ ที่กองทุนสามารถลงทุนได้

1.2

อัตราดอกเบี ้ย

1.3

อัตราแลกเปลีย่ นเงิน

1.4

เครดิต เช่น credit rating หรื อ credit event เป็ นต้ น

1.5

ทองคํา

1.6

นํ ้ามันดิบ

กองทุนเปิ ดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75

22

1.7

ดัชนีกลุม่ สินค้ าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็ นสินค้ าหรื อตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 หรื อ 1.9

1.8

ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็ นดัชนีตาม 1.7

1.9

underlying อื่นตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม

ในกรณีที่ derivatives อ้ างอิงกับราคาของ underlying ข้ างต้ น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้ องเป็ นราคาปั จจุบนั (spot price) หรื อ
ราคาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (futures price) เท่านัน้ ทังนี
้ ้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรื อ underlying ที่เป็ น
องค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้ องเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้ างขวางและเปิ ดเผยไว้ อย่างแพร่หลายด้ วย
2.

เงื่อนไขการลงทุน บริ ษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ ตอ่ เมื่อ

2.1 กรณีกองทุนได้ ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้ อย่างชัดเจน
ในโครงการ
2.2

เป็ นการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้

2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ในประเทศไทย ต้ องมีค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตังขึ
้ ้น ตัวแทนซื ้อขาย derivatives หรื อผู้ค้า derivatives
2.3 ในกรณีที่จะต้ องมีการชําระหนี ้ด้ วยการส่งมอบสินค้ าเมื่อ derivatives สิ ้นสุดลง สินค้ านันต้
้ องเป็ นทรัพย์สินที่กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทังนี
้ ้ ไม่วา่ กองทุนจะเป็ นผู้มีสทิ ธิรับมอบหรื อมีหน้ าที่สง่ มอบสินค้ านันก็
้ ตาม
3.

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็ นดัชนี

ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็ นดัชนีตาม 1.7 - 1.8 ดัชนีดงั กล่าวต้ องมีลกั ษณะ ดังนี ้
3.1 เป็ นดัชนีที่มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้ อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้ อมูลของ underlying หรื อปั จจัยต่าง ๆ ที่
นํามาใช้ ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้ เป็ นปั จจุบนั ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทังนี
้ ้ underlying
หรื อปั จจัยดังกล่าวต้ องมีการเคลือ่ นไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็ นอิสระด้ วย
3.2

เป็ นดัชนีที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้

3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้
3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ ้าหนัก ≤ 20% ของนํ ้าหนักทังหมด
้
3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีนํ ้าหนัก ≤ 35% ของนํ ้าหนักทังหมด
้
ในกรณีที่เป็ นไปตามสภาวะตลาด โดย
องค์ประกอบตัวอื่นต้ องมีนํ ้าหนักไม่เกินอัตราที่กําหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายนํ ้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องกับทองคําหรื อนํ ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทังหมดเป็
้
นหรื อเกี่ยวข้ องกับทองคําหรื อนํ ้ามันดิบ หรื อเป็ นดัชนีราคาทองคําหรื อนํ ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็ นไปตามเงื่อนไขครบถ้ วน ดังนี ้
3.2.3.1 เป็ นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็ นตราสารหรื อสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้ โดยตรง
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3.2.3.2 เมื่อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรื อสัญญานันโดยตรงแล้
้
วได้ ผล
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
3.3 เป็ นดัชนีที่ได้ รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทําหน้ าที่ได้ อย่างอิสระจากบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ หาก
ปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีมาตรการป้องกันความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้ วย
3.4

มีการแสดงดัชนีนนั ้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็ นประจําทุกวันทําการผ่านสือ่ ที่มีการเสนอข้ อมูลอย่างทันเหตุการณ์

3.5

ในกรณีที่เป็ นดัชนีกลุม่ สินค้ าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้ องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึง่ อย่างใดหรื อหลายอย่าง ดังนี ้

3.5.1 ราคาปั จจุบนั (spot price) หรื อราคาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (futures price) ของสินค้ าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้ าโภคภัณฑ์ที่คํานวณจากราคาปั จจุบนั (spot price) หรื อราคาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (futures price)
ของสินค้ าโภคภัณฑ์สนิ ค้ าใดสินค้ าหนึง่
3.5.3 ราคาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่อ้างอิงกับดัชนีสนิ ค้ าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณีที่เป็ นดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีดงั กล่าวต้ องคํานวณโดยใช้ แหล่งข้ อมูลอ้ างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรื อต่างประเทศ หรื อคํานวณจากราคาสินค้ าและบริ การที่บริ ษัทจัดการแสดงให้ เห็นได้ ว่าวิ ธีการคํานวณของ
ผู้พฒ
ั นาดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้ อนอัตราเงินเฟ้ อได้ อย่างเหมาะสม
4.

หลักเกณฑ์การจัดให้ มีทรัพย์สนิ ที่เพียงพอต่อการชําระหนี ้ตามภาระผูกพัน (cover rule)

บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีทรัพย์สนิ ของกองทุนทีมี่คณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้ อง
ชําระหนี ้ตามข้ อตกลงเมื่อ derivatives สิ ้นสุดลงไว้ ตลอดเวลาที่ได้ ลงทุนใน derivatives นัน้ และเป็ นไปตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5.

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการลงทุนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง

ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรั พย์ สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้ องเป็ นไปตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
6.

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives

บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
6.1 ให้ คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ คํานวณและแจ้ งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริ ษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวัน
สุดท้ ายของแต่ละเดือน ทังนี
้ ้ ในกรณีที่วนั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทําการของบริ ษัทจัดการ ให้ คํานวณและแจ้ งมูลค่ายุติธรรม
ภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่สง่ ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนยั สําคัญ ให้ คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคํานวณ
และแจ้ งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริ ษัทจัดการทราบทันที
6.3

คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ยินยอมให้ มีการล้ างฐานะ derivatives เมื่อบริ ษัทจัดการร้ องขอได้

7.

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน credit derivatives

บริ ษัทจัดการต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ดังนี ้
7.1

เข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน credit derivatives ได้ เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่ งเท่านัน้
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7.2

เข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาได้ เฉพาะ credit derivatives ที่มีลกั ษณะของธุรกรรมหรื อเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึง่ อย่างใด ดังนี ้

7.2.1 Credit Default Swap ซึ่งได้ แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื ้อประกันความเสี่ยงด้ านเครดิตที่เกี่ยวข้ องกับความสามารถใน
การชําระหนี ้ตาม obligation ของผู้ผกู พันตาม obligation นัน้ โดยคูส่ ญ
ั ญาที่อยูใ่ นฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพัน
ที่จะต้ องชําระเงินตามข้ อตกลงซื ้อประกันความเสีย่ งเมื่อเกิด credit event ขึ ้นโดยจะมีผลให้ ข้อตกลงซื ้อประกันความเสี่ยงครบ
กําหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้ อตกลงจะสิ ้นสุดในวันครบกําหนดตามปกติ) ทังนี
้ ้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรื อ obligation มีหลายรายการซึ่งกําหนดให้ ผ้ ขู ายประกันความเสี่ยง มี
หน้ าที่ชําระหนี ้เมื่อเกิด credit event ขึ ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็ นรายแรก (First to Default Swap) หรื อเมื่อ
เกิด credit event ขึ ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุม่ obligation ซึ่งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื่อเกิด credit event ขึ ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate
Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap ซึ่งได้ แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื ้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลง
ของผลตอบแทนที่จะได้ รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรื อ
อัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อ
แลกกับการที่ผ้ ซู ื ้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ ้น (ถ้ ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้ กับ
ผู้ขายประกันความเสีย่ ง จนกว่าจะเกิด credit event หรื อครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้ องใช้ สญ
ั ญามาตรฐานตามที่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรื อสัญญา
มาตรฐานอื่นตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึง่ มีข้อตกลงที่มีลกั ษณะดังนี ้
7.3.1 มีผลใช้ บงั คับได้ ตามกฎหมาย และไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที่ทําให้ สิทธิที่กําหนดไว้ ในตราสารแห่งหนี ้หรื อสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่ credit derivatives นัน้
อ้ างอิงเสือ่ มเสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกําหนดให้ กองทุนต้ องชดใช้ ความเสียหายให้ แก่คสู่ ญ
ั ญา
ส่ วนที่ 7 : ทรัพย์ สินประเภทหน่ วย private equity
การลงทุนในหน่วย private equity ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
กรณีที่เป็ นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
ให้ บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ที่มีคุณสมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้ อกําหนด
สําหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้ อ 1.1 ข้ อ 1.2 และข้ อ 1.3
ในกรณีกองทุนรวมเข้ าผูกพันตามข้ อตกลงกับกิจการเงินร่ วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ.ลงทุนในหน่วย private
equity ได้ โดยต้ องไม่มีข้อกําหนดหรื อเงื่อนไขที่ทําให้ ผ้ ลู งทุนเข้ าผูกพันมากกว่าข้ อตกลงจํานวนเงินขันตํ
้ ่าที่จะลงทุน
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :
บริ ษัทจัดการจะลงทุนหรื อแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่าง
หนึง่ หรื อหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อประกาศสํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ดังต่อไปนี ้
กองทุนเปิ ดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75

25

เว้ นแต่กรณีที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ มีความเห็นชอบหรื อมีประกาศแก้ ไข
หรื อเพิ่มเติมประเภทหรื อลักษณะของหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ หรื อการหาดอกผลโดยวิธิอื่น
ทังนี
้ ้ การลงทุนในตราสารหรื อสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรื อสัญญาดังกล่าวต้ องเสนอขายหรื อเป็ นการทําสัญญาใน
ประเทศที่มีหน่วยงานกํากับดูแลด้ านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรื อที่มีการซื ้อขาย
ในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศที่เป็ นสมาชิกของ WFE หรื อเป็ นตราสารของบริ ษัทที่จดั ตัง้ และเสนอขายใน GMS
ส่ วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใดๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอื่นของข้ อ 3.13.2 ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้ วน ดังนี ้
1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรื อเงื่อนไขที่ทําให้ ผ้ ลู งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลีย่ นมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็ น B/E P/N หรื อ SN ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลีย่ นมือแต่กองทุนได้ ดําเนินการให้ มีการ
รับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด หรื อมีเงื่อนไขให้ กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ )
1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถกู ต้ องครบถ้ วนและมีการปรับปรุงเป็ นประจําอย่างสมํ่าเสมอ ซึง่ บลจ.สามารถเข้ าถึงได้ เพื่อ
นํามาประกอบการพิจ ารณาตัดสินใจลงทุน ได้ อย่างสมํ่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้ อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้ อมูล
ดังกล่าวต้ องอ้ างอิงจากแหล่งข้ อมูลที่เชื่อถือได้ ซึง่ จัดทําตามหลักวิชาการอันเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กําหนดในข้ อ 1.
2.1 ในกรณีที่เป็ นการลงทุนใน B/E หรื อ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชําระหนี ้การค้ า B/E หรื อ P/N ดังกล่าวต้ องมีการ
รับอาวัลหรื อรับรองโดยบุคคลดังนี ้
2.1.1 ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1 – 2.1.7
ทังนี
้ ้ การอาวัลหรื อการรับรองดังกล่าวต้ องเป็ นการอาวัลหรื อการรับรองผู้สงั่ จ่ายหรื อผู้ออกตัว๋ ทังจํ
้ านวนรวมถึงดอกเบี ้ย
(ถ้ ามี) ตามที่ระบุไว้ ใน B/E หรื อ P/N ด้ วย
2.2 การลงทุนใน SN ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี ้
2.2.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้ างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตามที่ระบุใน
ส่วนที่ 6 ข้ อ 1

กองทุนเปิ ดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75

26

2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้ กองทุนต้ องรั บมอบทรั พย์สินใดๆ ทรั พย์ สินนัน้ ต้ องเป็ นทรั พย์สินที่กองทุน
สามารถลงทุนได้ เว้ นแต่เป็ นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association
(ISDA) และเป็ นทรัพย์สนิ ที่สามารถเปลีย่ นมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ.ต้ องจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการลงทุน
ที่อาจทําให้ กองทุนต้ องรับมอบทรัพย์สนิ ดังกล่าวไว้ ในหนังสือชี ้ชวนด้ วย
2.2.3 ในกรณีที่เป็ น SN ซึง่ มีข้อกําหนดห้ ามเปลีย่ นมือ ผู้ออก SN ต้ องยินยอมให้ กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อน
ครบอายุเมื่อ บลจ.ร้ องขอได้
2.2.4 ในกรณีที่เป็ น SN ซึง่ เสนอขายในต่างประเทศ บลจ.ต้ องดําเนินการจัดให้ มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี ้ก่อนการ
ลงทุน
2.2.4.1 ให้ ผ้ อู อก SN คํานวณและแจ้ งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ ายของแต่ละเดือน
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่วนั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทําการของบลจ.ให้ คํานวณและแจ้ งมูลค่ายุติธรรมภายในวัน ทําการถัดไป
2.2.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่สง่ ผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนยั สําคัญให้ ผ้ อู อก SN คํานวณและแจ้ งมูลค่า
ยุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที
ความในวรรคหนึ่งไม่นํามาใช้ บงั คับกับกรณีที่เป็ น SN ซึ่งขึ ้นทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี ้ที่ออก
ใหม่
2.2.5 ในกรณีที่เป็ น SN ซึง่ เสนอขายในต่างประเทศ ต้ องปรากฎว่า SN นันมี
้ ราคาปรากฎในระบบข้ อมูลที่น่าเชื่อถือได้ ซึ่ง
เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปของธรรมเนียมปฏิบตั ิสากล และบลจ.ต้ องดําเนินการจัดให้ มีข้อตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนี ้ก่อน
การลงทุน
2.2.5.1 ให้ ผ้ อู อก SN ส่งราคาที่เป็ นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธีการคํานวณเดียวกับที่ใช้ ในการคํานวณราคาที่
แสดงในระบบข้ อมูลที่นา่ เชื่อถือดังกล่าวให้ บลจ.ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ ายของแต่ละเดือน ทังนี
้ ้ ในกรณีที่วนั ดังกล่าวเป็ น
วันหยุดทําการของ บลจ. ให้ คํานวณและแจ้ งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.2.5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ ที่สง่ ผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนยั สําคัญ ให้ ผ้ อู อก SN ส่งราคาที่เป็ นมูลค่า
ยุติธรรมของ SN มายัง บลจ. ทันที
ส่ วนที่ 2 : ทรัพย์ สินประเภทหน่ วย CIS หน่ วย infra และหน่ วย property
กรณีเป็ นหน่วยที่การออกอยูภ่ ายใต้ บงั คับกฎหมายต่างประเทศ
1 กรณีเป็ นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1 มีคณ
ุ สมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้ อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้ อ 1.1 ข้ อ
1.2 และข้ อ 1.3
1.2 เป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลกั ษณะดังนี ้
1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กํากับดูแลด้ านหลักทรัพย์และ
ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ซงึ่ เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรื อเป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีการซื ้อขายใน
ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศที่เป็ นสมาชิกของ WFE
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1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลที่เป็ นสมาชิกสามัญของ
IOSCO
1.2.3 ในกรณีที่ MF หรื อ PVD ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศกองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้ องอยู่
ภายใต้ หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื่อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศ
นัน้
1.3 ประเทศที่กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทังนี
้ ้ ตามรายชื่อ
ประเทศที่สาํ นักงานกําหนด
1.4 ในกรณีเป็ นการลงทุนของ MF หรื อ PVD ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศกองทุนดังกล่าวต้ องมีการจํากัดการ
กู้ยืมไว้ เฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็ นในการบริ หารสภาพคล่องเป็ นการชัว่ คราวเท่านัน้ และมีนโยบายการลงทุนดังนี ้ (ไม่ใช้ กบั
การลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่ เป็ นกองทุนรวมทองคําที่ลงทุนในทองคําแท่ง)
1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้ วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้ วได้ ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity
limit ของ MF หรื อ PVD นัน้ ทังนี
้ ้ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไม่ใช้ กบั กรณีทรัพย์สนิ ที่เป็ น SIP
1.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้ วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้ วได้ ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สนิ ที่เป็ น SIP ของ MF หรื อ PVD นัน้
1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limitของ MF หรื อ PVD นัน้
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่ MF หรื อ PVD ลงทุน ต้ องเป็ นกองทุนที่ม่งุ เน้ นลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็ นประเภทและ
ชนิดเดียวกับที่ MF หรื อ PVD สามารถลงทุนได้ และเมื่อนําทรัพย์สินที่ไม่สามารถลงทุนได้ มาคํานวณตามสัดส่วน (pro
rata) แล้ วจะต้ องไม่เกินร้ อยละ 20 ของ NAV ของ MF หรื อ PVD ดังกล่าว
1.5 ในกรณีที่กองทุนรวมฟี ดเดอร์ ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้ อง
ไม่ใช่กองทุนที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟี ดเดอร์ เว้ นแต่เป็ นกรณีที่มีความจําเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้ องจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูล เหตุผลความจําเป็ นและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนใน
ลักษณะดังกล่าวไว้ ในหนังสือชี ้ชวนด้ วย
2 กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กําหนดในส่วนที่ 2 ข้ อ 1
2.1 มีคณ
ุ สมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้ อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้ อ 1.1 ข้ อ
1.2 และข้ อ 1.3
2.2 จดทะเบียนในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศที่เป็ นสมาชิกของ WFE
ส่ วนที่ 3 : ทรัพย์ สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก
ต้ องเป็ นเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากต่างประเทศ ดังนี ้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
3. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 2.
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ส่ วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ โดยมีสัญญาขายคืนในต่ างประเทศ (reverse repo)
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ส่ วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ ยมื หลักทรัพย์ ในต่ างประเทศ (securities lending)
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ส่ วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่ างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์การลงทุน ดังนี ้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลาย
อย่าง ดังนี ้
1.1

ทรัพย์สนิ ที่กองทุนสามารถลงทุนได้

1.2

อัตราดอกเบี ้ย

1.3

อัตราแลกเปลีย่ นเงิน

1.4

เครดิต เช่น credit rating หรื อ credit event เป็ นต้ น

1.5

ทองคํา

1.6

นํ ้ามันดิบ

1.7

ดัชนีกลุม่ สินค้ าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็ นสินค้ าหรื อตัวแปรตาม 1.1 – 1.6 หรื อ 1.9

1.8

ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็ นดัชนีตาม 1.7

1.9

underlying อื่นตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม

ในกรณีที่ derivatives อ้ างอิงกับราคาของ underlying ข้ างต้ น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้ องเป็ นราคาปั จจุบนั (spot price)
หรื อราคาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (futures price) เท่านัน้ ทังนี
้ ้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชั นี หรื อ underlying ที่
เป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้ องเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้ างขวางและเปิ ดเผยไว้ อย่างแพร่หลายด้ วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บริ ษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ ตอ่ เมื่อ
2.1 กรณีกองทุนได้ ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้ อย่างชัดเจน
ในโครงการ
2.2
2.2.1

เป็ นการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
derivatives on organized exchange

2.2.2 OTC derivatives ในต่างประเทศที่มีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นนิติบุคคลที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิ จ
derivatives ที่อยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด้ านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกสามัญ
ของ IOSCO หรื อที่เป็ นสมาชิกของ WFE
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2.3 ในกรณีที่จะต้ องมีการชําระหนี ้ด้ วยการส่งมอบสินค้ าเมื่ อ derivatives สิ ้นสุดลง สินค้ านันต้
้ องเป็ นทรัพย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนได้ ทังนี
้ ้ ไม่วา่ กองทุนจะเป็ นผู้มีสทิ ธิรับมอบหรื อมีหน้ าที่สง่ มอบสินค้ านันก็
้ ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็ นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็ นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดงั กล่าวต้ องมีลกั ษณะ ดังนี ้
3.1 เป็ นดัชนีที่มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้ อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้ อมูลของ underlying หรื อปั จจัยต่าง ๆ
ที่นํามาใช้ ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้ เป็ นปั จจุบันตามความเหมาะสมขององค์ ประกอบของดัชนี ทัง้ นี ้
underlying หรื อปั จจัยดังกล่าวต้ องมีการเคลือ่ นไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็ นอิสระด้ วย
3.2
3.2.1

เป็ นดัชนีที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้

3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีนํ ้าหนัก ≤ 20% ของนํ ้าหนักทังหมด
้
3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีนํ ้าหนัก ≤ 35% ของนํ ้าหนักทังหมด
้
ในกรณีที่เป็ นไปตามสภาวะตลาด โดย
องค์ประกอบตัวอื่นต้ องมีนํ ้าหนักไม่เกินอัตราที่กําหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายนํ ้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องกับทองคําหรื อนํ ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2

ดัชนีที่มีองค์ประกอบทังหมดเป็
้
นหรื อเกี่ยวข้ องกับทองคําหรื อนํ ้ามันดิบ หรื อเป็ นดัชนีราคาทองคําหรื อนํ ้ามันดิบ

3.2.3

ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็ นไปตามเงื่อนไขครบถ้ วน ดังนี ้

3.2.3.1 เป็ นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็ นตราสารหรื อสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้ โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึง่ ว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรื อสัญญานันโดยตรงแล้
้
ว
ได้ ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
3.3 เป็ นดัชนีที่ได้ รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทําหน้ าที่ได้ อย่างอิสระจากบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ หาก
ปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีมาตรการป้องกันความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้ วย
3.4

มีการแสดงดัชนีนนั ้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็ นประจําทุกวันทําการผ่านสือ่ ที่มีการเสนอข้ อมูลอย่างทันเหตุการณ์

3.5

ในกรณีที่เป็ นดัชนีกลุม่ สินค้ าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้ องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึง่ อย่างใดหรื อหลายอย่าง ดังนี ้

3.5.1

ราคาปั จจุบนั (spot price) หรื อราคาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (futures price) ของสินค้ าโภคภัณฑ์

3.5.2 ดัชนีสนิ ค้ าโภคภัณฑ์ที่คํานวณจากราคาปั จจุบนั (spot price) หรื อราคาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (futures price)
ของสินค้ าโภคภัณฑ์สนิ ค้ าใดสินค้ าหนึง่
3.5.3

ราคาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่อ้างอิงกับดัชนีสนิ ค้ าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2

3.6 ในกรณีที่เป็ นดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีดงั กล่าวต้ องคํานวณโดยใช้ แหล่งข้ อมูลอ้ างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการ
ของประเทศไทยหรื อต่างประเทศ หรื อคํานวณจากราคาสินค้ าและบริ การที่บริ ษัทจัดการแสดงให้ เห็นได้ ว่าวิธีการคํานวณ
ของผู้พฒ
ั นาดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้ อนอัตราเงินเฟ้ อได้ อย่างเหมาะสม
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4. หลักเกณฑ์การจัดให้ มีทรัพย์สนิ ที่เพียงพอต่อการชําระหนี ้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีทรัพย์สนิ ของกองทุนทีมี่คณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้ อง
ชําระหนี ้ตามข้ อตกลงเมื่อ derivatives สิ ้นสุดลงไว้ ตลอดเวลาที่ได้ ลงทุนใน derivatives นัน้ และเป็ นไปตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการลงทุนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้ องเป็ นไปตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
6.1 ให้ ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคํานวณและแจ้ งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริ ษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวัน
สุดท้ ายของแต่ละเดือน ทังนี
้ ้ ในกรณีที่วนั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทําการของบริ ษัทจัดการ ให้ คํานวณและแจ้ งมูลค่ายุติธรรม
ภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่สง่ ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนยั สําคัญ ให้ ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคํานวณ
และแจ้ งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริ ษัทจัดการทราบทันที
6.3 คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ยินยอมให้ มีการล้ างฐานะ derivatives เมื่อบริ ษัทจัดการร้ องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน credit derivatives
บริ ษัทจัดการต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ดังนี ้
7.1

เข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน credit derivatives ได้ เฉพาะเพื่อการลดความเสีย่ งเท่านัน้

7.2

เข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาได้ เฉพาะ credit derivatives ที่มีลกั ษณะของธุรกรรมหรื อเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึง่ อย่างใด ดังนี ้

7.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ ได้ แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื ้อประกันความเสีย่ งด้ านเครดิตที่เกี่ยวข้ องกับความสามารถ
ในการชําระหนี ้ตาม obligation ของผู้ผกู พันตาม obligation นัน้ โดยคู่สญ
ั ญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมี
ภาระผูกพันที่จะต้ องชําระเงินตามข้ อตกลงซื ้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ ้นโดยจะมีผลให้ ข้อตกลงซื ้อ
ประกันความเสีย่ งครบกําหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้ อตกลงจะสิ ้นสุดในวันครบกําหนดตามปกติ) ทังนี
้ ้ ไม่
ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรื อ obligation มีหลายรายการซึ่ง
กําหนดให้ ผ้ ขู ายประกันความเสี่ยง มีหน้ าที่ชําระหนี ้เมื่อเกิด credit event ขึ ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็ น
รายแรก (First to Default Swap) หรื อเมื่อเกิด credit event ขึ ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุม่ obligation
ซึ่งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน้ แต่ ข้อตกลงจะครบกําหนดเมื่อเกิด credit event ขึ ้นกับ
obligation ทุกรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้ แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื ้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจาก
การลดลงของผลตอบแทนที่จะได้ รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทน
ในอัตราคงที่หรื ออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี ้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผ้ ซู ื ้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่ วนที่เพิ่มขึ ้น (ถ้ ามี) ของมูลค่ายุติธรรม
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ของสินทรัพย์อ้างอิงให้ กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรื อครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด
credit event)
7.3 ต้ องใช้ สญ
ั ญามาตรฐานตามที่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรื อ
สัญญามาตรฐานอื่นตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึง่ มีข้อตกลงที่มีลกั ษณะดังนี ้
7.3.1 มีผลใช้ บัง คับได้ ตามกฎหมาย และไม่ขัด หรื อ แย้ ง กับกฎหมายว่าด้ ว ยหลักทรั พย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ หรื อ
กฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่มีข้อกําหนดที่ทําให้ สิทธิที่กําหนดไว้ ในตราสารแห่งหนี ห้ รื อสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่ credit derivatives นัน้
อ้ างอิงเสือ่ มเสียไป
7.3.3

ไม่มีข้อกําหนดให้ กองทุนต้ องชดใช้ ความเสียหายให้ แก่คสู่ ญ
ั ญา

ส่ วนที่ 7 : ทรัพย์ สินประเภทหน่ วย private equity
การลงทุนในหน่วย private equity ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
กรณีที่เป็ นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
ให้ บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ที่มีคุณสมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้ อกําหนด
สําหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้ อ 1.1 ข้ อ 1.2 และข้ อ 1.3
ในกรณีกองทุนรวมเข้ าผูกพันตามข้ อตกลงกับกิจการเงินร่ วมลงทุ น (private equity) ให้ บลจ.ลงทุนในหน่วย private
equity ได้ โดยต้ องไม่มีข้อกําหนดหรื อเงื่อนไขที่ทําให้ ผ้ ลู งทุนเข้ าผูกพันมากกว่าข้ อตกลงจํานวนเงินขันตํ
้ ่าที่จะลงทุน
3.14.

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม :

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
บริ ษัทจัดการจะลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที่ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี ้ใน
กรณีที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ ไขเปลีย่ นแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริ ษัทจัดการจะลงทุนให้ เป็ นไปตามประกาศที่แก้ ไขด้ วย
ส่ วนที่ 1 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์ สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สนิ
1 ตราสารภาครัฐไทย
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ ้นไป
2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก
3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1 และข้ อ 3.13.2
ส่วนที่ 2 ข้ อ 1
กองทุนเปิ ดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่จํากัดอัตราส่วน
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ข้ อ
ประเภททรัพย์ สนิ
4 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผ้ รู ับฝากหรื อผู้ออก
ตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี ้ เฉพาะเงิ นฝากหรื อตราสารที่รัฐบาล
เป็ นประกัน
5 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง
หรื อ ศุ กู ก ที่ ผ้ ูอ อกจัด ตัง้ ขึ น้ ตามกฎหมายไทย หรื อ สาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจของ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารทีม่ ีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณี ที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชํ าระหนี ้ ≤ 397 วัน
นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรื อ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิต
ฟองซิเอร์ ตามกฏหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริ ษัทหลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่
ลงทุน ต้ องขึ ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ regulated market
6 ทรัพย์สนิ ดังนี ้
6.1 ตราสารทุนที่ จดทะเบีย นซื อ้ ขายในกระดานซื อ้ ขายหลักทรั พ ย์
สําหรับ ผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผ้ อู อกตราสารอยู่ระหว่าง
กองทุนเปิ ดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่เกิน 20%
(หรื อไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรื อมีภาระผูกพันมีภมู ิลาํ เนาอยู่
ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ
national scale)
ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
1. 10% หรื อ
2. นํ ้าหนักของตราสารที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
1. 10% หรื อ
2. นํ ้าหนักของทรัพย์สนิ ที่ลงทุน ใน
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ประเภททรัพย์ สนิ
ดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์
ซื ้อขายใน SET หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อ
กฎหมายต่างประเทศ ซึง่ หุ้นของบริ ษัทดังกล่าวซื ้อขายในกระดานซื ้อ
ขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื ้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริ ษัทที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื ้อขายใน SET
หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่ ง หนี ก้ ึ่ ง ทุ น สัญ ญาซื อ้ ขาย
ล่วงหน้ าแฝง หรื อศุกูก ที่ผ้ ูอ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย
ไทย และเสนอขายตราสารนันในต่
้ างประเทศ หรื อผู้ออก
จัดตัง้ ขึ น้ ตามกฎหมายต่ างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรื อเป็ นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating (กรณีเป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรื อ
ผู้มี ภ าระผู ก พัน มี ภูมิ ลํ า เนาอยู่ ต่ า งประเทศ สามารถ
เลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้ ) อยู่ใน
ระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน SET หรื อใน
ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ ≤
397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้ มี ลกั ษณะ
ตาม 6.4.3.1 หรื อ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตาม
ตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคลดังนี ้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้ อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบัน การเงิ น ระหว่ า งประเทศที่
ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบั น การเงิ น ต่ า งประเทศที่ มี
ลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม
ข้ อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ > 397 วัน

กองทุนเปิ ดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
benchmark + 5%
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ประเภททรัพย์ สนิ
นับแต่วัน ที่ลงทุน ต้ องขึน้ ทะเบี ยนหรื ออยู่ในระบบของ
regulated market
6.5 DW ที่มี issuer rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี ้ ที่ค่สู ญ
ั ญามี credit rating (กรณีเป็ นการลงทุนใน
ต่ า งประเทศหรื อ ผู้ มี ภ าระผู ก พัน มี ภู มิ ลํ า เนาอยู่ ต่ า งประเทศ
สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้ ) อยู่ใน
ระดับ investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย infra หรื อหน่วย property ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
6.7.1 จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สาํ หรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ
SET หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจ
ทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือ้ ขายใน
SET หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้ มีลกั ษณะกระจายการลงทุนใน
กิ จการโครงสร้ างพื น้ ฐานอสังหาริ มทรั พย์ หรื อสิทธิ การเช่ า
แล้ วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อ
การจดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป
ของ SET หรื อของ ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
private equity ที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอน
หน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อขายใน SET หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 2 และข้ อ 3.13.2 ส่วนที่
2 ข้ อ 2 ที่จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยู่ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อ
ขายในกระดานหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื ้อ
ขายหลักทรั พย์ ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึ งหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการ
ซื ้อขายใน SET หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
หน่วย infra หรื อหน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิ การเช่า
แล้ วแต่ ก รณี (diversified
fund) ตามแนวทางที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และมีลกั ษณะตาม 6.7.1
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ไม่จํากัดอัตราส่วน
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ข้ อ
ประเภททรัพย์ สนิ
8 ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ 1 - ข้ อ 7 (SIP)

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ดังนี ้ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรื อคูส่ ญ
ั ญา แล้ วแต่กรณี
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ส่ วนที่ 2 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*
ข้ อ
1

ประเภททรัพย์ สนิ
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริ ษัททุกบริ ษัทที่อยูใ่ นกลุม่ กิจการเดียวกัน
หรื อการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะ
สูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) นํ ้าหนักของทรัพย์สนิ ที่ลงทุนใน
benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ดังนี ้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ส่ วนที่ 3 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์ สิน (product limit)**
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สนิ
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน B/E หรื อ ตัว๋ สัญญาใช้ - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลีย่ ในรอบปี บัญชี
เงิน P/N ที่นิติบคุ คลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ เว้ นแต่เป็ นกองทุนที่มีอายุโครงการ < 1 ปี
นิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคูส่ ญ
ั ญา ดังนี ้
ให้ เฉลีย่ ตามรอบอายุกองทุน
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั กองทุนที่อายุกองทุน
1.2 ธนาคารพาณิชย์
คงเหลือ < 6 เดือน ทังนี
้ ้ เฉพาะกองทุนที่มี
1.3 บริ ษัทเงินทุน
อายุโครงการ > 1 ปี
1.4 บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่กองทุนได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคูส่ ญ
ั ญาตาม
reverse repo หรื อ securities lending หรื อ derivatives)
2

ทรัพย์สนิ ดังนี ้
2.1 ตัว๋ แลกเงิน B/E หรื อ ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน P/N ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลี่ยน
มือ แต่กองทุนได้ ดําเนินการให้ มีการรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสาร
ได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด หรื อมีเงื่อนไขให้ กองทุนสามารถ
ขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอ
ขายตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับ

กองทุนเปิ ดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75

รวมกันไม่เกิน 25%
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ข้ อ

3
4
5

6

ประเภททรัพย์ สนิ
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ตลาดทุนว่าด้ ว ยการขออนุญ าตและการอนุญาตให้ เสนอขาย
ตราสารหนี ้ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้ อ 5 ของส่วนนี ้
(ข้ อนี ้ไม่ใช้ กบั การลงทุนของกองทุนปิ ด และกองทุน buy&hold ที่ลงทุนใน
ตัว๋ แลกเงิน B/E ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน P/N เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรื อรอบการลงทุนของกองทุน หรื อมีการลงทุนใน
derivatives เพื่อให้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวมีอายุสอดคล้ องกับอายุกองทุน)
reverse repo
ไม่เกิน 25%
securities lending
ไม่เกิน 25%
total SIP ซึง่ ได้ แก่ ทรัพย์สินตามข้ อ 8 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุน
รวมกันไม่เกิน 15%
สําหรั บกองทุนทัว่ ไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้
ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน หรื อสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง ศุกูก หรื อตราสาร
Basel III ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้ อ 6 ในตอนที่ 1.1 :
อัตราส่วนการลงทุนสําหรับกองทุนทัว่ ไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วน
การลงทุนที่คาํ นวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญา (single
entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับตํ่ากว่า investment grade หรื อไม่
มี credit rating
derivatives ดังนี ้
6.1 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพือ่ การลดความ
ไม่เกินมูลค่าความเสีย่ งทีม่ ีอยู่
เสีย่ ง (hedging)
6.2 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสีย่ ง (non-hedging)
6.2.1 กองทุนลงทุน derivative แบบไม่ซบั ซ้ อน
จํากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน
(รายละเอียดของการคํานวณ ให้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่
derivatives โดยต้ องไม่เกิน 100% ของ NAV
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด)

** หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ product limit
ส่ วนที่ 4 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สนิ
1 หุ้นของบริ ษัทรายใดรายหนึง่

กองทุนเปิ ดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ทุกกองทุนรวมกันภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการราย
เดียวกันต้ องมีจํานวนหุ้นของบริ ษัทรวมกัน < 25% ของ
จํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้
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ข้ อ
ประเภททรัพย์ สนิ
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
2 ตราสารหนี ้ และตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ตราสาร Basel III 2.1 ไม่เกิ น 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้ ินทางการเงิ น (financial
และศุกูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี ้
liability) 1 ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบ
ภาครัฐไทย หรื อตราสารหนี ้ภาครัฐต่างประเทศ)
การเงิ นสําหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ล่าสุด ทังนี
้ ใ้ นกรณี ที่
ผู้ออกตราสารมีหนี ้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฎในงบการเงินล่าสุด
บลจ. อาจนําข้ อมูลหนี ้สินทางการเงิ นดังกล่าวมารวมกับ
มูลค่าหนี ้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้ วยก็ได้ โดย
ข้ อมูลหนี ส้ ิ นทางการเงิ นนัน้ จะต้ องเป็ นข้ อมู ลที่ มี การ
เผยแพร่ เป็ นการทั่วไปและ ในกรณี ที่ ผ้ ูออกตราสารไม่มี
หนี ้สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีลา่ สุด 2 ให้ ใช้ อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้ อนี ้ของผู้ออกราย
นันเป็
้ นรายครัง้ เว้ นแต่ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มีการยื่น
แบบแสดงรายการข้ อมู ลการเสนอขายหลักทรั พ ย์ ใ น
ลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนี ้โดยเป็ นตราสาร
ที่ ออกใหม่ และมี credit rating อยู่ในระดับตํ่ ากว่ า
investment grade หรื อไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุน
เพื่อกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกัน
ไม่เกิ น 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มีการ
ยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ ใน
ลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดย
บุคคลดังนี ้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อ บริ ษัท
เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
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ข้ อ

3

ประเภททรัพย์ สนิ

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง่

4

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึง่

5

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึง่

6

หน่วย private equity

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริ ษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ น
สมาชิก
11. สถาบัน การเงิ น ต่ า งประเทศที่ มี ลัก ษณะทํ า นอง
เดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทังหมดของกองทุ
้
น
หรื อกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะ
ครบถ้ วนดังนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นที่บริ ษัท
จัดการเดียวกันเป็ นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทังหมดของกองทุ
้
น infra
ที่ออกหน่วยนัน้ เว้ นแต่เป็ นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลกั ษณะ
ครบถ้ วนดั ง นี ้ โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทังหมดของกองทุ
้
น
property ที่ ออกหน่วยนัน้ เว้ นแต่เป็ นหน่วย property ของ
กองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย private equity ทังหมดของ
้
กองทุน private equity
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1

หนี ้สินทางการเงิน (financial liability) ให้ พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวได้ จัดทํางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนนั ้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพบัญชี หรื อมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial
Reporting Standards (IFRS) หรื อ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้ น

2

รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครัง้ แรกของผู้ออกตราสาร

ทังนี
้ ้ การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้ วยการลงทุนของกองทุน และ/หรื อ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
ส่ วนที่ 5 : การดาเนินการเมื่อทรัพย์ สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่ เป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สิน ที่ลงทุนมีคณ
ุ สมบัติที่เปลี่ยนแปลงไป
จนเป็ นเหตุให้ ขาดคุณสมบัติในการเป็ นทรัพย์สนิ ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อีกต่อไป บริ ษัทจัดการต้ องดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สนิ ขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่เกิดกรณีดงั กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ ที่บริ ษัท
จัดการ
(2) จําหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญแต่ต้องไม่เกินกว่า
90 วันนับแต่วนั ที่ทรัพย์สนิ นันขาดคุ
้
ณสมบัติระยะเวลา เว้ นแต่เป็ นกรณีตามข้ อ 4 ในส่วนนี ้
(3) เมื่อบริ ษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรื อทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคณ
ุ สมบัติเปลี่ยนแปลง
ไปจนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดแล้ ว บริ ษัทจัดการต้ องจัดทํารายงานข้ อมูลเกี่ยวกับชื่อจํานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้ จําหน่ายทรัพย์สินนันออกไปหรื
้
อวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้ วแต่กรณี
และให้ จดั ส่งรายงานต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่เกิดกรณีดงั กล่าว
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้ เป็ นไปตาม (2) บริ ษัทจัดการต้ องจัดทํารายงาน
ข้ อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้ อมสาเหตุที่ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่ง รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สนิ ในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็ นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุนเป็ นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้ เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริ ษัทจัดการต้ องดําเนินการ
ดังต่อไปนี ้
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ ที่บริ ษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สนิ ที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ ไขให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนด
(3) แก้ ไขให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ แต่
ต้ องไม่เกินระยะเวลาดังนี ้ เว้ นแต่เป็ นกรณีตามข้ อ 4 ในส่วนนี ้
(ก) 30 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามประเภททรัพย์สิน
สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ตามข้ อ 1 ในส่วนที่ 3
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(ข) 90 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื่อบริ ษัทจัดการสามารถแก้ ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดแล้ ว บริ ษัทจัดการต้ องจัดทํารายงานข้ อมูล
เกี่ยวกับชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ ไขให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้ วแต่
กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่สามารถแก้ ไขให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนได้
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถแก้ ไขให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดตาม (3) (ก) หรื อ (ข) บริ ษัทจัดการต้ องจัดทํา
รายงานข้ อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้ อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ ไขให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่สามารถแก้ ไขให้ เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนได้
(5) ในกรณีที่กองทุนมีห้ นุ ของบริ ษัทใดโดยไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามความมีสว่ นได้ เสียในกิจการที่ลงทุน
(concentration limit) ตามที่กําหนดในส่วนที่ 4 แล้ วแต่กรณี นอกจากการปฏิบตั ิตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ ว บริ ษัทจัดการต้ อง
ดําเนินการดังนี ้ด้ วย
(ก) งดเว้ นการใช้ สทิ ธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้ นแต่กรณีจําเป็ นและสมควรโดยได้ รับการผ่อนผัน
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรื อลดการมีอํานาจควบคุม หรื อยื่นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื ้อ ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็ นหุ้น
ของบริ ษัทจดทะเบียน และการได้ มาซึ่งหุ้นของบริ ษัทดังกล่าวเป็ นผลให้ กองทุนได้ มาหรื อเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทนันจนถึ
้
ง
หรื อข้ ามจุดที่ต้องทําคําเสนอซื ้อ
3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดแต่ตอ่ มามีกรณีดงั ต่อไปนี ้จนเป็ นเหตุให้ ไม่เป็ นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน ให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามข้ อ 2 ในส่วนนี ้ โดยอนุโลม
(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรื อได้ สทิ ธิจากการเป็ นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยูเ่ ดิมนัน้
(2) กรณีที่กองทุนได้ รับทรัพย์สนิ มาจากการบริ จาค
4. ในกรณีที่มีเหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุจําเป็ นอื่นใดทําให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ ไขเพื่อให้ การลงทุนเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้ อ 1(2) หรื อข้ อ 2(3) หรื อบริ ษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อ
ผู้ลงทุน บริ ษัทจัดการสามารถใช้ ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้ โดยต้ องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ น
สําคัญ และต้ องส่งรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการของบริ ษัทจัดการในเรื่ องดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ ไขให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ทังนี
้ ้
ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของ
บริ ษัทจัดการแทนได้
ส่ วนที่ 6 : การดาเนินการเมื่อการลงทุนไม่ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่ งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีสดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริ ษัทจัดการ
ต้ องดําเนินการดังต่อไปนี ้

กองทุนเปิ ดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75

41

(1) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน พร้ อมทังเหตุ
้ ผลที่ทําให้ มีการลงทุนไม่เป็ นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทังจั
้ ดส่งต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วนั ที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ ที่บริ ษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก้ ไขให้ สดั ส่วนการลงทุนของกองทุนเป็ นไปตามนโยบายการลงทุน หรื อดําเนินการเปลี่ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้ อ 2 ในส่วนนี ้
2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้ บริ ษัท
จัดการดําเนินการแก้ ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่สดั ส่วน
การลงทุน ของกองทุน รวมไม่เ ป็ นไปตามนโยบายการลงทุน เว้ น แต่บริ ษั ท จัด การจะได้ รั บ มติจ ากผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน ให้
เปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริ ษัทจัดการต้ องจัดให้ มีวิธีการในการให้ สิทธิแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนเดิม
ในการที่ จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่ การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมี ผลใช้ บังคับ โดยวิธี การดังกล่าวต้ องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทังเมื
้ ่อได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน
รวมแล้ ว บริ ษัทจัดการต้ องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวจะมีผลใช้ บงั คับ และในกรณีที่ครบกําหนด 90 วันนับแต่วนั ที่สดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การ
เปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้ บงั คับ บริ ษัทจัดการต้ องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนันเพิ
้ ่มเติม
4. การแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : ไม่มี
รายละเอียดเพิม่ เติม :
5. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
- ช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนกําหนด
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
บริ ษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนให้ แก่ประชาชนทัว่ ไปในราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก ตามวันและเวลาเสนอ
ขายครัง้ แรกที่ระบุในหนังสือชีช้ วน โดยเสนอขายผ่านผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ หากยอดรวมการ
สัง่ ซื ้อมีมลู ค่าเท่ากับ หรื อเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริ ษัท
จัดการจะปิ ดการเสนอขายครัง้ แรก และอาจดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็ นกองทุนรวมก่อนได้ โดยไม่
ต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
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5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ้ชวน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน และใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญที่ผ้ ลู งทุนควรทราบ และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
กับการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทําการ สําหรับผู้สนใจ
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน จะต้ องเปิ ดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้ อความต่าง ๆ ในใบคําขอ
เปิ ดบัญชีกองทุนพร้ อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชีกองทุน
เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
1. กรณีบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ สําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็ นบุคคลต่างประเทศ)
สําเนาบัตรประจําตัวคนซึง่ ไม่มีสญ
ั ชาติไทยที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
2. กรณีนิติบุคคลสัญชาติไทย
(ก) สําเนาหนังสือรับรองบริ ษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน / สําเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียน
จากหน่วยราชการหรื อหน่วยงานที่จดทะเบียนนิติบคุ คลนัน้ ๆ ที่ออกให้ หรื อรับรองไม่เกิน 6 เดือน เอกสารที่แสดงชื่อของ
ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลทุกราย และบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี อากร (ถ้ ามี) พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง โดย
ผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คล และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
(ข) ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลที่ได้ ลงนามรับรองสําเนาเอกสารตามข้ อ 2 (ก) และเงื่อนไขการลงนาม
(ค) สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นบุคคลต่างประเทศ) ของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล ที่ได้
ลงนามรับรองสําเนาเอกสารตามข้ อ 2 (ก) ที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ง) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ ามี) และสําเนาบัตรประชาชนของผู้มีอํานาจ และผู้รับมอบอํานาจ หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษัท
จัดการยอมรับ หรื อกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต
3. กรณีนิติบุคคลสัญชาติต่างประเทศ
(ก) สํ า เนาหนัง สื อ สํ า คัญ การจั ด ตัง้ นิ ติ บุค คล หนัง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ และ/หรื อ หนัง สื อ รั บ รองของนิ ติ บุ ค คล
ซึ่งรับรองโดย Notary Public และเอกสารหลักฐานที่แสดงชื่อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลทุกราย อายุไม่เกิน 6
เดือน พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง โดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
(ข) สําเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอํานาจลงนามที่ได้ รับรองสําเนาเอกสารตามข้ อ (3) (ก) ที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง
หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต
โดยผู้ลงทุนต้ องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบคําขอเปิ ดบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุน และแบบคํา ขอ
เปลีย่ นแปลงข้ อมูล รวมทังเงื
้ ่อนไขอื่น ๆ ที่บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนจะกําหนดต่อไป โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุน
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
5.2.2 วิธีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
(1) ผู้สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเองกับผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน ชัดเจน และตามความเป็ นจริ ง รวมถึงชําระเงินค่าซื ้อ
หน่วยลงทุนเต็มจํานวน ตามวิธีการที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนกําหนด
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(2) ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ทําการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและได้ ชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ ว จะเพิกถอน
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
5.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน
(1) ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนภายในระยะเวลาเสนอขายครัง้
แรก โดยชํ าระเป็ นเงิ นสด คําสัง่ หักบัญชีธนาคาร (ถ้ ามี) เช็ค ดราฟต์ ที่สามารถเรี ยกเก็ บเงิ นได้ ในเขตหักบัญชี เดียวกั บ
สํานักงานที่รับคําสัง่ ซื ้อเท่านัน้ หรื อวิธีการอื่นใดที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนกําหนด หลังจากที่
บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ได้ รับชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนแล้ ว จะส่งมอบหลักฐานการรับจองซื ้อ
หน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู นใจลงทุนทัว่ ไปเก็บไว้ เป็ นหลักฐาน
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยเช็คหรื อดราฟต์ จะต้ องยื่นชําระให้ เสร็ จสิ ้นก่อนเวลาเคลียริ่ งของ
ธนาคารพาณิชย์และสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ภายในวันทําการสุดท้ ายที่เปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทําการสุดท้ าย
ของการเปิ ดเสนอขายครัง้ แรก บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเฉพาะเงินสดหรื อเงินโอนเท่านัน้
โดยคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อบริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ เรี ยกเก็บเงินตาม
คําสัง่ หักบัญชีธนาคาร (ถ้ ามี) เช็ค หรื อดราฟต์ และได้ รับเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ ว และสิทธิ ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้
ในกรณีที่การชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยเช็คหรื อดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะระงับการขายหน่วยลงทุนให้ กับผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนนัน้ และจะดําเนินการส่งเช็คหรื อดราฟต์นนคื
ั ้ นให้ กับ
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
(2) ผู้สงั่ ซื ้อสามารถชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยบัตรเครดิต หรื อบัตรเดบิต หรื อบัตรอื่นใดของ บมจ.ธนาคารกรุ งเทพ หรื อ
ของสถาบันการเงินอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงินจากบัตรเครดิต หรื อบัตรเดบิต หรื อบัตรอื่นใด ในวันที่
ที่สงั่ ซื ้อ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะรับชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยบัตรเครดิต หรื อบัตรเดบิต หรื อบัตรอื่นใด ณ สถานที่ หรื อช่วง
ระยะเวลาหรื อภายใต้ เงื่อนไขอื่นใด ตามที่บริ ษัทจัดการกําหนด โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริ ษัทจัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม
อนึ่ง การชําระเงิ นด้ วยบัตรดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่บริ ษัทจัดการมิได้ รับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนจากการชําระด้ วยบัตร
ดังกล่าว หรื อจากธนาคารที่ผ้ สู งั่ ซื ้อใช้ บญ
ั ชีบตั รเครดิต หรื อบัตรเดบิต หรื อบัตรอื่นใด ภายในวันทําการถัดจากวันที่ที่สงั่ ซื ้อ
หน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการอาจปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิ ดให้ บริ การรับชําระค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยบัตรเครดิต หรื อบัตรเดบิต หรื อบัตรอื่นใด บริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม การชําระด้ วยบัตรเครดิ ต
หรื อบัตรเดบิต หรื อบัตรอื่นใด จะไม่มีการสะสมคะแนน เว้ นแต่ธนาคารจะกําหนดอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
5.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน ตามคําสัง่ ซื ้อและได้ รับเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ ว
ยกเว้ นในกรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนมีผลให้ จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนตามโครงการ
ที่ได้ รับอนุมตั ิให้ จดั ตังโครงการจากสํ
้
านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัท
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จัดการโดยใช้ หลักการ “สัง่ ซื ้อก่อนได้ ก่อน” (First Come First Serve) ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการอาจจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรื อทังหมดได้
้
โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทราบล่วงหน้ า
บริ ษัทจัดการอาจปฏิเสธ และ/หรื อ ระงับการจัดสรรหน่วยลงทุนทังหมด
้
หรื อบางส่วน หากบริ ษัทจัดการได้ พิจารณาแล้ ว
เห็นว่าการจัดสรรในกรณีดงั กล่าว จะทําให้ การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่ อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ หรื อมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรื อต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต่อชื่อเสียง หรื อต่อ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัทจัดการ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
5.5 การคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
1. บริ ษัทจัดการยกเลิกการจัดตังที
้ ่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สํานักงาน
ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วัน นับตัง้ แต่วันถัด จากวันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนัน้ และจะคืนเงิ นค่าซือ้ หน่วยลงทุนและ
ผลประโยชน์ใด ๆ (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อ ภายใน 15 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันสิ ้นสุดการจัดตังกองทุ
้
น
2. บริ ษัทจัดการยุติการจัดตังกองทุ
้
นหากหลังจากสิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรกแล้ ว ปรากฏว่าบริ ษัทจัดการไม่
สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ประชาชนได้ ถึง 35 ราย หรื อในกรณีที่มีการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ หรื อปรากฏว่าไม่สามารถหาตราสารที่จะลงทุนได้ อย่างเหมาะสม ตามนโยบายการลงทุนที่กําหนด โดยบริ ษัท
จัดการจะแจ้ งให้ สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และจะคืน
เงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อ ภายใน 1 เดือนนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันสิ ้นสุดระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนนันตามสั
้
ดส่วนของเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุน
3. ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีข้างต้ น
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรพร้ อมผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ ้น (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อ ภายใน 1
เดือนนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก
หากบริ ษัทจัดการไม่สามารถคืนเงิน และผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้ อันเนื่องจากความผิดของบริ ษัทจัดการ
เอง ให้ บริ ษัทจัดการชําระดอกเบี ้ยในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 7.50 ต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกําหนดเวลานันจนถึ
้
งวันที่ชําระเงินค่า
ซื ้อหน่วยลงทุนจนครบถ้ วน
5.6 เงื่อนไขการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธ และ/หรื อระงับ คําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทัง้ หมด หรื อบางส่วนในกรณี ใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี ้ เพื่อประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดเอกสารหรื อข้ อมูลที่บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้จองซื ้อ/ผู้สงั่ ซื ้อหน่วย
ลงทุน ไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่ครบถ้ วน ตามที่บริ ษัทจัดการกําหนด
(2) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าคําสัง่ ซื ้อใดมีผลกระทบต่อกองทุน หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมหรื อทํา
ให้ เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรื อความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริ ษัทจัดการหรื อกองทุน
(3) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการเห็นว่าการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลกั ษณะเป็ นการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้ วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
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การร้ ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้ างสูง หรื ออาจมีลกั ษณะเป็ นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรื อขัดแย้ งต่อ
กฎหมายต่าง ๆ ของประเทศไทย และหรื อต่างประเทศ
(4) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการเห็นว่าการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนอาจมีลกั ษณะเพื่อเอื ้อประโยชน์ของแก่บคุ คลสหรัฐ และ/หรื อบุคคล
ที่สหรัฐกํ าหนด ตามกฎหมายว่าด้ วยการปฎิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
ประเทศสหรั ฐอเมริ กา เพื่อความร่ วมมือในการปรั บปรุ งการปฏิบตั ิตามการภาษี อากรระหว่างประเทศ และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้ อง และ/หรื อตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะ
ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้ กบั บุคคลดังที่กล่าวมาข้ างต้ น
(5) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในกรณีดงั กล่าวอาจก่อให้ เกิดปั ญหาหรื อผลกระทบ
ทางด้ านภาษี ตอ่ ผู้ซื ้อหน่วยลงทุนหรื อกองทุน หรื อมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรื อต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ
บริ ษัทจัดการ ในอนาคต หรื อมีผลกระทบในอนาคตต่อการบริ หารการลงทุนของกองทุนหรื อต่อผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต
ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัท
จัดการเป็ นหลัก
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะปิ ดรั บคําสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนชั่วคราวตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบก่อนการปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนชัว่ คราวทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่นใดที่
เหมาะสม
เงื่อนไขอื่นใด
1. การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ รับเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนและได้ ทํารายการขายหน่วยลงทุนแล้ วเพื่อให้ บริ ษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สงั่ ซื ้อจะไม่สามารถยกเลิกคํา
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันได้
้ เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
2. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ ไข เพิ่มเติม เปลีย่ นแปลง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และหรื อ กําหนดเวลารับคํา
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท
จัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
- หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลีย่
- Internet (ถ้ ามี)
- ATM (ถ้ ามี)
- Tele-Bank (ถ้ ามี)
- ช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต
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6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
ผู้สนใจลงทุนสามารถทําการซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ได้ ทกุ วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน โดย
บริ ษัทจัดการจะกําหนดวันเริ่ มทําการขายหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวม
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสารการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรั บหนังสือชี ช้ วนส่ว นสรุ ปข้ อมูลสําคัญที่ผ้ ูลงทุนควรทราบ และเอกสารที่
เกี่ยวข้ องกับการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทําการ
สําหรับผู้สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน จะต้ องเปิ ดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้ อความ
ต่าง ๆ ในใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนพร้ อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชีกองทุน
เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
1. กรณีบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ สําเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (กรณีเป็ นบุคคลต่างประเทศ)
สําเนาบัตรประจําตัวคนซึง่ ไม่มีสญ
ั ชาติไทยที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
2. กรณีนิติบุคคลสัญชาติไทย
(ก) สําเนาหนังสือรับรองบริ ษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน / สําเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียน
จากหน่วยราชการหรื อหน่วยงานที่จดทะเบียนนิติบคุ คลนัน้ ๆ ที่ออกให้ หรื อรับรองไม่เกิน 6 เดือน เอกสารที่แสดงชื่อของ
ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลทุกราย และบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี อ ากร (ถ้ ามี) พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง โดย
ผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คล และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
(ข) ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลที่ได้ ลงนามรับรองสําเนาเอกสารตามข้ อ 2 (ก) และเงื่อนไขการลงนาม
(ค) สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นบุคคลต่างประเทศ) ของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล ที่ได้
ลงนามรับรองสําเนาเอกสารตามข้ อ 2 (ก) ที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ง) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ ามี) และสําเนาบัตรประชาชนของผู้มีอํานาจ และผู้รับมอบอํานาจ หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษั ท
จัดการยอมรับ หรื อกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต
3. กรณีนิติบุคคลสัญชาติต่างประเทศ
(ก) สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังนิ
้ ติบุคคล หนังสือบริ คณห์สนธิ และ/หรื อหนังสือรับรองของนิติบุคคล ซึ่งรับรองโดย
Notary Public และเอกสารหลักฐานที่แสดงชื่อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลทุกราย อายุไม่เกิน 6 เดือน พร้ อมลง
นามรับรองสําเนาถูกต้ อง โดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
(ข) สําเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอํานาจลงนามที่ได้ รับรองสําเนาเอกสารตามข้ อ (3) (ก) ที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง
หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต
โดยผู้ลงทุนต้ องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบคําขอเปิ ดบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุน และแบบคํา
ขอเปลีย่ นแปลงข้ อมูล รวมทังเงื
้ ่อนไขอื่น ๆ ที่บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนจะกําหนดต่อไป โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
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6.2.2 วิธีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
(1) ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ผู้สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเองกับผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน โดย
กรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ ถูกต้ อง ครบถ้ วน ชัดเจน และตามความเป็ นจริ ง รวมถึงชําระเงินค่าซื ้อ
หน่วยลงทุนเต็มจํานวน ตามวิธีการที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนกําหนด
(2) หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลีย่
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นประจํา ตามวันที่ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกําหนดไว้ ด้ วยการให้ บริ ษัทจัดการหัก
เงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ระบุไว้ ใน “คําขอใช้ บริ การหักเงินจากบัญชีเงิ นฝากเพื่อซือ้ หน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลี่ย ” หรื อคําขออื่นใดในทํานองเดียวกัน ด้ วยจํานวนเงินที่เท่ากันในแต่ละครัง้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่
ประสงค์จะใช้ บริ การนี ้ สามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน เพื่อขอใช้ บริ การ พร้ อมแนบเอกสารประกอบการ
สมัครใช้ บริ การ อาทิเช่น สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาหนังสือเดินทาง เป็ นต้ น และนําสมุดบั ญชีเงินฝากบัญชี
สะสมทรัพย์/กระแสรายวัน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้ วย ซึ่งการให้ บริ การจัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลบังคับใช้ ทนั ทีและให้ คงมีผลบังคับใช้ ต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสัง่ โดยกรอก
“คําขอยกเลิกการใช้ บริ การหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลี่ย ” หรื อคําขออื่นใดทํานองเดียวกัน
และแจ้ งให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนถึงวันที่จะมีการหักบัญชี
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องระบุชื่อกองทุน และจํานวนเงินที่ต้องการสัง่ ซื ้อจะต้ องไม่ตํ่า กว่ามูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อ โดยบริ ษัท
จัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อและโอนเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุน เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ได้
ระบุไว้ ใน “คําขอใช้ บริ การหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลี่ย ” หรื อคําขออื่นใดทํานอง
เดียวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ ้นวันทําการซื ้อขายซึง่ จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ เมื่อสิ ้นวันทํา
การซื ้อขายหน่วยลงทุนวันนันเป็
้ นเกณฑ์ในการคํานวณ
การหักบัญชีเงินฝากดังกล่ าวจะอยู่ภายใต้ เงื่อนไขดังนี ้
1. กรณีวนั ที่กําหนดหักเงินบัญชีเงินฝากตรงกับวันหยุดทําการหรื อวันหยุดทําการซื ้อขาย บริ ษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชี
เงินฝาก เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนในวันทําการหรื อวันทําการซื ้อขายถัดไป
2. กรณีวนั ที่กําหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝาก ไม่มีในเดือนนัน้ เช่น วันที่ 31 แต่ในเดือนนันมี
้ 30 วัน บริ ษัทจัดการจะหักเงิน
จากบัญชีเงินฝากเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนในวันทําการหรื อวันทําการซื ้อขายสุดท้ ายของเดือนนัน้
3. กรณีวนั ที่กําหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝากเป็ นวันสุดท้ ายของเดือ นและตรงกับวันหยุด เช่น วันที่ 31 ธันวาคม บริ ษัท
จัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนในวันทําการหรื อวันทําการซื ้อขายสุดท้ ายของเดือนนัน้
ทังนี
้ ้ รายการที่หกั บัญชีเงินฝากเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวจะปรากฎอยู่ในบัญชีสมุดบัญชีเงินฝาก เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุน
นําสมุดบัญชีเงินฝากไปบันทึกรายการให้ เป็ นปั จจุบนั
หากในกรณีที่มีเหตุที่ยงั ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในวันที่มีการหั กบัญชี บริ ษัทจัดการจะไม่ดําเนินการหักบัญชีเพื่อซื ้อ
หน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้ เพื่อซื ้อหน่วยลงทุน
หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อในงวดใดมีไม่เพียงพอที่บริ ษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซื ้อหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะ
ไม่หกั เงินในบัญชีเงินฝากในงวดนัน้ ๆ และจะทําการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนในงวดถัดไป และจะไม่หกั บัญชี
เงินฝากย้ อนหลัง สําหรับงวดบัญชีเงินฝากที่มีเงินไม่เพียงพอที่จะหักซื ้อหน่วยลงทุน
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ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื ้อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน (ถ้ ามี) และเงินในบัญชีเงินฝากมีไม่เพียงพอที่จะ
ซื ้อหน่วยลงทุนในลําดับแรกให้ ครบตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้ บริ ษัทจัดการจะไม่หกั บัญชีเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนในลําดับ
นัน้ และจะหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนในลําดับถัดไปจนครบตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้ แต่ไม่ตํ่ากว่าข้ อกําหนด
ในการซื ้อหน่วยลงทุนขันตํ
้ ่าของแต่ละกองทุน
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องการแก้ ไข “คําขอใช้ บริ การหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบถัว
เฉลีย่ ” หรื อคําขออื่นใดในทํานองเดียวกัน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องกรอก “ คําขอเปลี่ยนแปลงข้ อมูลการใช้ บริ การหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากเพื่อซื ้อหน่วยลงทุน กองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลี่ย” หรื อคําขออื่นใดในทํานองเดียวกัน และแจ้ งให้ บริ ษัทจัดการ
และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนทราบล่วงหน้ าก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี
บริ ษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฎอยู่กบั บริ ษัท จัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเป็ นหลักฐานในการ
ทํารายการที่สมบูรณ์และใช้ อ้างอิงได้
ผู้สงั่ ซื ้อจะไม่สามารถเพิกถอน หรื อขอคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากรายการสัง่ ซื ้อที่บริ ษัทจัดการได้ ทําการหักบัญชีเงินฝาก
ของผู้สงั่ ซื ้อเรี ยบร้ อยแล้ ว ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ ทังสิ
้ ้น
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ ในการแก้ ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและ/หรื อเงื่อนไขอื่นใดเกี่ยวกับวิธีการหักบัญชีเงิน
ฝากเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนได้ รวมถึงในอนาคตหากบริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน อื่นที่มีการแต่งตัง้
เพิ่มเติมจะเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อผ่านการหักบัญชีเงินฝากให้ สามารถทําได้ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
(3) ระบบอินเตอร์ เน็ต (Internet)
ทังนี
้ ้ ก่อนที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต (Internet) บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนทราบผ่า นทางเว็ บไซต์ ของบริ ษั ทจัด การ หรื อ ผ่า นช่ องทางอื่ นใดที่ เหมาะสม โดยบริ ษัท จัดการจะปรั บ ปรุ ง
รายละเอียดโครงการ เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางดังกล่าว
(4) ระบบเอทีเอ็ม (ATM)
ทังนี
้ ้ ก่อนที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็ม (ATM) บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยบริ ษัทจัดการจะปรับปรุ งรายละเอียด
โครงการ เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางดังกล่าว
(5) ระบบโทรศัพท์ (Tele-bank)
ทังนี
้ ้ ก่อนที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ (Tele-bank) บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนทราบผ่า นทางเว็ บไซต์ ของบริ ษั ทจัด การ หรื อ ผ่า นช่ องทางอื่ นใดที่ เหมาะสม โดยบริ ษัท จัดการจะปรั บ ปรุ ง
รายละเอียดโครงการ เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางดังกล่าว
(6) ช่องทางอื่นใด
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการเพิ่มช่องทางการรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางอื่นใด โดยการเพิ่มเติมช่องทาง
ดังกล่าวจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังนี
้ ้
บริ ษัทจัดการจะปรับปรุ งรายละเอียดโครงการ เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางอื่นใด โดย
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม ก่อนที่
บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางดังกล่าว
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ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ทําการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและได้ ชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ ว จะเพิ กถอนการ
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
(1) ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคื น โดยชําระเป็ นเงินสด คําสัง่
หักบัญชีธนาคาร (ถ้ ามี) เช็ค ดราฟต์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับ สํานักงานที่รับคําสัง่ ซื ้อเท่านันหรื
้ อ
วิธี ก ารอื่ น ใดที่ บ ริ ษั ท จัด การ และ/หรื อผู้สนับ สนุน การขายหรื อ รั บ ซื อ้ คื น กํ า หนด หลัง จากที่ บ ริ ษั ท จัด การ และ/หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ได้ รับชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนแล้ ว จะส่งมอบหลักฐานการรับจองซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่
ผู้สนใจลงทุนทัว่ ไปเก็บไว้ เป็ นหลักฐาน
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพื่อเรี ยกเก็บเงินภายใน
วันเดียวกันของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้สงั่ ซื อ้ ทําการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทําการซื ้อขายถัดไปในราคาขาย
หน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ สิ ้นวันทําการซื ้อขายถัดไปนัน้ เว้ นแต่บริ ษัทจัดการจะพิจารณาผ่อนผันตามดุลยพินิจของบริ ษัท
จัดการ สําหรับกรณีที่เช็ค ดราฟต์ดงั กล่าวไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในวันที่สงั่ ซื ้อไม่วา่ ด้ วยเหตุใด บริ ษัทจัดการอาจยกเลิกคํา
สัง่ ซื ้อดังกล่าว
โดยคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ เรี ยกเก็บเงินตามคําสัง่
หักบัญชีธนาคาร (ถ้ ามี) เช็ค หรื อดราฟต์ และได้ รับเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ ว และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน
จะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยเช็คหรื อดราฟต์ แต่บริ ษัทจัดการไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินจาก
ธนาคารของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ในวันที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ว่าด้ วยเหตุใด บริ ษัทจัดการอาจยกเลิกคําสัง่ ซื ้อดังกล่าว และ
จะดําเนินการส่งเช็คหรื อดราฟต์นนคื
ั ้ นให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการ นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่ส่งคําสัง่ ซือ้
หน่วยลงทุน
(2) ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยบัตรเครดิต หรื อบัตรเดบิต หรื อบัตรอื่นใดของ บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ หรื อของสถาบันการเงินอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงินจากบัตรเครดิต หรื อบัตรเดบิต หรื อบัตร
อื่นใด (ถ้ ามี) ในวันที่ที่สงั่ ซื ้อ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจรับชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยบัตรเครดิต หรื อบัตรเดบิต หรื อบัตรอื่นใด
ณ สถานที่ หรื อช่วงระยะเวลาหรื อภายใต้ เงื่อนไขอื่นใด ตามที่บริ ษัทจัดการกําหนด โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
อนึ่ง การชําระเงินด้ วยบัตรดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่บริ ษัทจัดการมิได้ รับเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนจากการชําระด้ วยบัตร
ดังกล่าว หรื อจากธนาคารที่ผ้ สู งั่ ซื ้อใช้ บญ
ั ชีบตั รเครดิต หรื อบัตรเดบิต หรื อบัตรอื่นใด ภายในวันทําการถั ดจากวันที่ที่สงั่ ซื ้อ
หน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการอาจปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิ ดให้ บริ การรับชําระค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยบัตรเครดิต หรื อบัตรเดบิต หรื อบัตรอื่นใด โดยบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ การชําระด้ วย
บัตรเครดิต หรื อบัตรเดบิต หรื อบัตรอื่นใด (ถ้ ามี) จะไม่มีการสะสมคะแนน เว้ นแต่ธนาคารจะกําหนดอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
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(3) กรณีสงั่ ซื ้อโดยหักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลีย่
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุ งเทพ หรื อธนาคาร
พาณิชย์อื่นใดที่บริ ษัทจัดการจะประกาศให้ บริ การเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะ
ใช้ บริ การนี ้ สามารถติดต่อบริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน เพื่อขอใช้ บริ การโดยกรอก “คําขอใช้ บริ การ
หักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลี่ย” หรื อคําขออื่นใดในทํานองเดียวกัน ซึ่งการสมัครใช้
บริ การหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อจะมีผลใช้ บงั คับทันที และมีผลใช้ บงั คับต่อไปจนกว่าผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะเพิก
ถอนคําสัง่ โดยกรอก “คําขอยกเลิกบริ การหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลี่ย” หรื อคําขออื่น
ใดในทํานองเดียวกัน และแจ้ งให้ บริ ษัทจัดการ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อน
วันที่จะมีการหักบัญชี ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมการใช้ บริ การหักบัญชีเงินฝากให้ เป็ นไปตามที่ธนาคารเจ้ าของบัญชีเงินฝากกําหนด
บริ ษัทจัดการจะสามารถให้ บริ การหักบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อได้ เมื่อธนาคารเจ้ าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้ างต้ นแจ้ งให้
ความยินยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อมายังบริ ษัทจัดการ และบริ ษัทจัดการได้ แจ้ งเริ่ มให้ บริ การหักบัญชีเงินฝาก
แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทราบ โดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม
บริ ษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้ ใน “คําสัง่ ซื ้อ” หรื อคําขออื่นใดในทํานองเดียวกัน เพื่อซื ้อ
หน่วยลงทุน หากเงิ นในบัญชี เงิ นฝากของผู้สงั่ ซือ้ หน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอที่บริ ษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซือ้ หน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะไม่หกั เงินในบัญชีเงินฝากและอาจปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
กรณีผ้ สู งั่ ซื ้อมี “คําขอยกเลิกบริ การหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลี่ย” หรื อคําขออื่นใดใน
ทํานองเดียวกันมายังบริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน จะมีผลให้ “คําสัง่ ซื ้อ” หรื อคําขออื่นใดในทํานอง
เดียวกันจะถูกยกเลิกทันที
(4) กรณีสงั่ ซื ้อผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต (Internet)
ทังนี
้ ้ ก่อนที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับชําระค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต (Internet) บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยบริ ษัทจัดการจะปรับปรุ ง
รายละเอียดโครงการ เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการรับชําระค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางดังกล่าว
(5) กรณีสงั่ ซื ้อผ่านระบบเอทีเอ็ม (ATM)
ทังนี
้ ้ ก่อนที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับชําระค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็ม (ATM) บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนทราบผ่า นทางเว็ บไซต์ ของบริ ษั ทจัด การ หรื อ ผ่า นช่ องทางอื่ นใดที่ เหมาะสม โดยบริ ษัท จัดการจะปรั บ ปรุ ง
รายละเอียดโครงการ เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการรับชําระค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางดังกล่าว
(6) กรณีสงั่ ซื ้อผ่านระบบโทรศัพท์ (Tele-bank)
ทังนี
้ ้ ก่อนที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับชําระค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ (Tele-bank) บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยบริ ษัทจัดการจะปรับปรุ ง
รายละเอียดโครงการ เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการรับชําระค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางดังกล่าว
(7) กรณีสงั่ ซื ้อผ่านช่องทางอื่น ๆ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มช่องทางการรับชําระค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นใด โดยการเพิ่มเติมช่องทาง
ดังกล่าวจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังนี
้ ้
บริ ษัทจัดการจะปรับปรุ งรายละเอียดโครงการ เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการรับชําระค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง
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อื่นใด ให้ ผ้ ลู งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม ก่อนที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับ
ชําระค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางดังกล่าว
6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน ตามคําสัง่ ซื ้อและได้ รับเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ ว
ยกเว้ นในกรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนมีผลให้ จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนตามโครงการ
ทีไ่ ด้ รับอนุมตั ิให้ จดั ตังโครงการจากสํ
้
านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัท
จัดการโดยใช้ หลักการ “สัง่ ซื ้อก่อนได้ ก่อน” (First Come First Serve) ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรื อทังหมดได้
้
โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทราบล่วงหน้ า
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรื อ ระงับการจัดสรรหน่วยลงทุนทังหมด
้
หรื อบางส่วน หากบริ ษัทจัดการได้
พิจารณาแล้ วเห็นว่าการจัดสรรในกรณีดงั กล่าว จะทําให้ การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกิน
ข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่ อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจํากัดการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ หรื อมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรื อต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต่อ
ชื่ อเสียง หรื อ ต่อความรั บผิด ชอบทางกฎหมายของบริ ษัทจัดการ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูสงั่ ซือ้ หน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้ า
การเพิ่มหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ ว จะทําในวันทําการถัดจากวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนจํานวนนัน้
6.2.5 การคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการคืนค่าซื ้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรพร้ อมผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ ้น (ถ้ ามี) โดยการชําระเป็ นการ
โอนเงินเข้ าบัญชี หรื อเป็ นเช็คขีดคร่อม เฉพาะสัง่ จ่ายในนามของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่อยู่ที่ผ้ ูสงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนระบุไว้ ในคํา
ขอเปิ ดบัญชี ภายใน 15 วันนับจากวันที่บริ ษัทไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุน
6.2.6 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน :
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิ ดการ
เสนอขายครัง้ แรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนได้ ที่ ผ้ ูสนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน ตามวันและเวลาทําการของ
ธนาคารพาณิชย์หรื อเวลาอื่นใดที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนกําหนด โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม ทังนี
้ ้ วันและเวลาทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน
เป็ นไปตามที่ระบุในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ
6.2.7 เงื่อนไขการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธ และ/หรื อระงับ คําสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนทัง้ หมด หรื อบางส่วนในกรณี ใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี ้ เพื่อประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดเอกสารหรื อข้ อมูลที่บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้จองซื ้อ/ผู้สงั่ ซื ้อหน่วย
ลงทุน ไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่ครบถ้ วน ตามที่บริ ษัทจัดการกําหนด
(2) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าคําสัง่ ซื ้อใดมีผลกระทบต่อกองทุน หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมหรื อทํา
ให้ เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรื อความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริ ษัทจัดการหรื อกองทุน
กองทุนเปิ ดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75

52

(3) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการเห็นว่าการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลกั ษณะเป็ นการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้ วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้ างสูง หรื ออาจมีลกั ษณะเป็ นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรื อขัดแย้ งต่อ
กฎหมายต่าง ๆ ของประเทศไทย และหรื อต่างประเทศ
(4) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการเห็นว่าการสัง่ ซื อ้ หน่วยลงทุนอาจมีลกั ษณะเพื่อเอื ้อประโยชน์แก่บคุ คลสหรัฐ และ/หรื อบุคคลที่
สหรั ฐกํ าหนด ตามกฎหมายว่าด้ วยการปฎิบัติการตามความตกลงระหว่างรั ฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรั ฐบาลแห่ง
ประเทศสหรั ฐอเมริ กา เพื่อความร่ วมมือในการปรั บปรุ งการปฏิบัติตามการภาษี อากรระหว่างประเทศ และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้ อง และ/หรื อตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะ
ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้ กบั บุคคลดังที่กล่าวมาข้ างต้ น
(5) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในกรณีดงั กล่าวอาจก่อให้ เกิดปั ญหาหรื อผลกระทบ
ทางด้ านภาษี ต่อผู้ซื ้อหน่วยลงทุนหรื อกองทุน หรื อมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรื อต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัท
จัดการในอนาคต หรื อมีผลกระทบต่อการบริ หารการลงทุนของกองทุนหรื อต่อผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการ
รักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัทจัดการเป็ นหลัก
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนชัว่ คราวตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ ง
ให้ ผ้ ลู งทุนทราบก่อนการปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนชัว่ คราวทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม
เงื่อนไขอื่นใด
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ ไข เพิ่มเติม เปลีย่ นแปลง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และหรื อกําหนดเวลารับคําสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนได้ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท
จัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
6.3 การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุน : ไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า
7. การรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
- Internet (ถ้ ามี)
- ATM (ถ้ ามี)
- Tele-bank (ถ้ ามี)
- ช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต
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7.2 รายละเอียดช่องทางการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
(1) ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ได้ ด้วยตนเองกับผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน โดยกรอกรายละเอียด
ในใบคําสัง่ ขายหน่วยลงทุนให้ ถูกต้ อง ครบถ้ วน ชัดเจน และตามความเป็ นจริ ง ตามวิธีการที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนกําหนด
(2) ระบบอินเตอร์ เน็ต (Internet)
ทังนี
้ ้ ก่อนที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต (Internet) บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนทราบผ่า นทางเว็ บไซต์ ของบริ ษั ทจัด การ หรื อ ผ่า นช่ องทางอื่ นใดที่ เหมาะสม โดยบริ ษัท จัดการจะปรั บ ปรุ ง
รายละเอียดโครงการ เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางดังกล่าว
(3) ระบบเอทีเอ็ม (ATM)
ทังนี
้ ้ ก่อนที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็ม (ATM) บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยบริ ษัทจัดการจะปรับปรุ งรายละเอียด
โครงการ เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางดังกล่าว
(4) ระบบโทรศัพท์ (Tele-bank)
ทังนี
้ ้ ก่อนที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ (Tele-bank) บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนทราบผ่านทางเว็ บไซต์ ข องบริ ษัท จัด การ หรื อ ผ่า นช่ อ งทางอื่ น ใดที่ เ หมาะสม โดยบริ ษั ทจัด การจะปรั บ ปรุ ง
รายละเอียดโครงการ เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางดังกล่าว
(5) ช่องทางอื่น ๆ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการเพิ่มช่องทางการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นใด โดยการเพิ่มเติมช่องทาง
ดังกล่าวจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังนี
้ ้
บริ ษัทจัดการจะปรับปรุงรายละเอียดโครงการ เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นใด ให้
ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม ก่อนที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนผ่านช่องทางดังกล่าว
7.3. วิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
(1)

วิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองได้ ที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ทุกวันทําการซื ้อขายหน่วย
ลงทุนที่บริ ษัทจัดการกําหนด ในราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็ นราคาที่รับรองโดย
ผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน
ชัดเจน และตามความเป็ นจริ ง พร้ อมทังระบุ
้ จํานวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรื อจํานวนเงินที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องการได้ รับจาก
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การขายคืนหน่วยลงทุน พร้ อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ ามี) ตามที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อ
คืนกําหนด และยื่นต่อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพือ่ ทําการขายคืนหน่วยลงทุน
โดยคําสัง่ ขายคืนจะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อบริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ ทํารายการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแล้ ว
ผู้สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ ขายคืนภายหลังจากวันหรื อเวลาที่ บริ ษัทจัดการกําหนด บริ ษัทจัดการจะถือเป็ นคําสัง่
ขายคืนของวันทําการถัดไปและได้ รับราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป
ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการอาจเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ซึง่ ส่งผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอาจได้ รับเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนไม่เท่ากับจํานวนเงินที่ระบุในคําสัง่ ขายคืนได้
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้ บนั ทึกข้ อมูลการซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนในใบคําสัง่ ขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ใน
รายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรื อระบุจํานวนเงินที่ต้องการได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่า
หน่วยลงทุนหักด้ วยค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ซึ่งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดที
้
่ปรากฏอยู่ใน
รายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่
ปรากฏอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ยื่นคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริ ษัทจัดการ และบริ ษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริ ษัทจัดการตามหัวข้ อการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน หัวข้ อการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายหน่ วยลงทุน และหัวข้ อ
การหยุดขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ใน
ระหว่างวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ยื่นคําสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ การยกเลิกคําสัง่ ขายคืนจะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อได้ รับการอนุมตั ิจากบริ ษัทจัดการก่อน
(2)

การชําระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

บริ ษัทจัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ระบุไว้ ในคําขอเปิ ด
บัญชีกองทุนเปิ ดให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้ นบั รวมวันหยุด
ทําการในต่างประเทศ ซึ่งบริ ษัทจัดการจะประกาศวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อ
ช่องทางอื่นที่เหมาะสม โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ กบั บมจ.ธนาคารกรุ งเทพ หรื อธนาคาร
อื่นใดที่บริ ษัทจัดการอาจกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต หรื อจ่ายเป็ นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุ งเทพ หรื อธนาคารอื่นใดที่บริ ษัทจัดการ
อาจกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
บริ ษัทจัดการอาจเปลีย่ นแปลง ปรับปรุง วิธีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ ในอนาคต ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
บริ ษัทจัดการกําหนด โดยที่ไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุน
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
7.5. ระยะเวลาในการรับซื ้อคืน : ทุกวันทําการ
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7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื ้อคืน :
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดรับคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิ ดการ
เสนอขายครัง้ แรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ตามวันและเวลาทําการของ
ธนาคารพาณิชย์หรื อเวลาอื่นใดที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนกําหนด โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม ทังนี
้ ้ วันและเวลาทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน
เป็ นไปตามที่ระบุในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
7.9. รายละเอียดเพิม่ เติม :
เงื่อนไขการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรื อระงับ คําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนทังหมด
้
หรื อบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี ้ เพื่อประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดเอกสารหรื อข้ อมูลที่บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ไม่
ถูกต้ อง หรื อไม่ครบถ้ วน ตามที่บริ ษัทจัดการกําหนด
(2) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าคําสัง่ ขายคืนใดมีผลกระทบต่อกองทุน หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
หรื อทําให้ เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรื อความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริ ษัทจัดการหรื อกองทุน
(3) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการเห็นว่าการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลกั ษณะเป็ นการกระทําความผิดตามกฎหมายว่า
ด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้ างสูง หรื ออาจมีลกั ษณะเป็ นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรื อขัดแย้ งต่อ
กฎหมายต่าง ๆ ของประเทศไทย และหรื อต่างประเทศ
(4) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในกรณี ดงั กล่าวอาจก่อให้ เกิ ดปั ญหาหรื อ
ผลกระทบทางด้ านภาษี ตอ่ ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนหรื อกองทุน หรื อมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรื อต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ในอนาคตของบริ ษัทจัดการ ในอนาคต หรื อมีผลกระทบในอนาคตต่อการบริ หารการลงทุนของกองทุนหรื อต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ในอนาคต ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริ ษัทจัดการเป็ นหลัก
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดรับคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนชัว่ คราวตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบก่อนการปิ ดรับคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนชัว่ คราวทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่น
ใดที่เหมาะสม
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เงื่อนไขอื่นใด
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และหรื อ กําหนดเวลารับคําสัง่
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริ ษัทจัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
8. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน :
-

ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน

-

Internet (ถ้ ามี)

-

ช่องทางอื่นใดที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต

8.2. รายละเอียดการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการเท่านัน้ โดยติดต่อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริ ษัทจัดการกําหนดไว้ แล้ ว
การสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้ นทาง) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอีกกองทุนหนึง่ (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ระบุในรายละเอียดโครงการ
ทังนี
้ ้ การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดดังกล่าว จะไม่รวมถึงกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ช่ องทางในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
(1) ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้ บริ การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน สามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ให้ กรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลี่ยนกองทุนให้ ครบถ้ วน โดย
ระบุเป็ นจํานวนหน่วยที่จะออกจากกองทุนต้ นทางเท่านัน้ และระบุชื่อกองทุนปลายทางที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ
นําไปยื่นกับผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ตามวิธีการที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนกําหนด
ซึง่ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําขอสับเปลีย่ นกองทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ไว้ หากในอนาคตจะเปิ ดให้ บริ การรับคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็ นจํานวนเงินให้
สามารถทําได้ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท จัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่นใดตาม
ความเหมาะสม
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทํารายการคําขอสับเปลี่ยนกองทุนเรี ยบร้ อยแล้ ว จะเพิกถอนคําขอสับเปลี่ยนกองทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทังสิ
้ ้น เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้ นทาง และการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะถือหลักฐานที่
ปรากฎอยูก่ บั ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเป็ นหลักฐานในการทํารายการที่สมบูรณ์และใช้ อ้างอิงได้
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ในกรณีที่จํานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบคําขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนันมากกว่
้
า
จํานวนหน่วยลงทุนหรื อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะถื อว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่าที่ปรากฎอยู่ใน
รายการที่บนั ทึก โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
อย่างไรก็ ตาม กรณี หากจํ านวนเงิ นที่ คํ านวณได้ ของกองทุนต้ นทาง มี ไม่เพี ยงพอที่ จะนํ าไปซื อ้ หน่วยลงทุนขัน้ ตํ่าตาม
ข้ อกําหนดของกองทุนปลายทาง บริ ษัทจัดการจะไม่นําเงินไปซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะชําระเป็ นเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนให้ แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนได้ ระบุไว้ ในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน ภายใน 5 วันทําการนับตังแต่
้
วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ กับ บมจ.ธนาคารกรุ งเทพ หรื อ
ธนาคารอื่นซึ่งอาจเปิ ดให้ บริ การต่อไป โดยไม่ถือเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อเป็ นเช็ ค บมจ.ธนาคารกรุ งเทพ หรื อ
ธนาคารอื่นที่อาจเพิ่มเติมในอนาคต โดยไม่ถือเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ และขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามของผู้ถือ
หน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(2) ระบบอินเตอร์ เน็ต (Internet)
ทังนี
้ ้ ก่อนที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต (Internet) บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยบริ ษัทจัดการจะปรับปรุ ง
รายละเอียดโครงการ เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(3) ช่องทางอื่นใด
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการเพิ่มช่องทางการรับคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางอื่น ใด โดยการเพิ่มเติม
ช่องทางดังกล่าวจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะปรับปรุงรายละเอียดโครงการ เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการรับคําสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ผ่านช่องทางอื่นใด ให้ ผ้ ลู งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม ก่อนที่บริ ษัท
จัดการจะเริ่ มรับคําสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านช่องทางดังกล่าว
8.3 การกําหนดเวลา และราคาขาย หรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน กรณี การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(1) การกําหนดเวลาในการรับคําสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดรับคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนภายหลัง ระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิ ด
การเสนอขายครัง้ แรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ ที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ตามวันและเวลาทําการของ
ธนาคารพาณิชย์หรื อเวลาอื่นใดที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนกําหนด โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม ทังนี
้ ้ วันและเวลาทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน
เป็ นไปตามที่ระบุในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ
(2) การกําหนดราคาขาย และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน กรณี สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(ก) กรณี กองทุนต้ นทาง : ใช้ ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทําการซื ้อขาย
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(ข) กรณี กองทุนปลายทาง : ใช้ ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทําการซื ้อขายที่บริ ษัทจัดการจะกําหนดขึ ้นเป็ นการทัว่ ไป
ทังนี
้ ้ วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้ องไม่เกินวันทําการที่กองทุนได้ รับเงินจากกองทุนต้ นทาง โดยบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ โดยประกาศที่เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ (ถ้ ามี) หรื อผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม
ทังนี
้ ้ ราคาขายหรื อราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็ นราคาที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
8.4 เงื่อนไขการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธ และ/หรื อระงับคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทังหมด
้
หรื อบางส่วนในกรณีใดกรณี
หนึง่ ดังต่อไปนี ้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนส่งคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดเอกสารหรื อข้ อมูลที่บริ ษัทจัดการได้ รับ
จากผู้สง่ คําสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่ครบถ้ วน ตามที่บริ ษัทจัดการกําหนด
(2) ในกรณี ที่บริ ษั ทจัดการได้ พิจารณาแล้ วเห็น ว่าคํา สัง่ สับ เปลี่ย นใดมี ผลกระทบต่อกองทุน หรื อผู้ถื อหน่ว ยลงทุน
โดยรวมหรื อทําให้ เกิดความเสีย่ งทางกฎหมาย หรื อความเสีย่ งต่อชื่อเสียงของบริ ษัทจัดการหรื อกองทุน
(3) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการเห็นว่าการส่งคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลกั ษณะเป็ นการกระทําความผิดตาม
กฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้ างสูง หรื ออาจมีลกั ษณะเป็ นการหลีกเลี่ยงกฎหมาย
หรื อขัดแย้ งต่อกฎหมายต่าง ๆ ของประเทศไทย และหรื อต่างประเทศ
(4) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการเห็นว่าการส่งคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจมีลกั ษณะเพื่อเอื ้อประโยชน์แก่บคุ คลสหรัฐ และ/
หรื อบุคคลที่สหรั ฐกํ าหนด ตามกฎหมายว่าด้ วยการปฎิบตั ิการตามความตกลงระหว่างรั ฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รั ฐบาลแห่งประเทศสหรั ฐอเมริ กา เพื่อความร่ วมมือในการปรั บปรุ งการปฏิบัติตามการภาษี อากรระหว่างประเทศ และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) บริ ษัทจัดการจึงขอสงวน
สิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้ กบั บุคคลดังที่กล่าวมาข้ างต้ น
(5) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าการส่งคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดงั กล่าวอาจก่อให้ เกิดปั ญหา
หรื อผลกระทบทางด้ านภาษี ต่อผู้สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนหรื อกองทุน หรื อมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรื อต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริ ษัทจัดการในอนาคต หรื อมีผลกระทบต่อการบริ หารการลงทุนของกองทุนหรื อต่อผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต
ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัท
จัดการเป็ นหลัก
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะปิ ดรับคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราวตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทังนี
้ ้ บริ ษัท
จัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบก่อนการปิ ดรับคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชัว่ คราวทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่าน
ช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม
เงื่อนไขอื่นใด
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และหรื อ กําหนดเวลารับคําสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์
ของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

กองทุนเปิ ดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75

59

9. การชาระค่ ารับซือ้ คืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สนิ อื่นแทนเงิน :
ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้
ต่อเมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ กําหนดกรณีที่เป็ นเงื่อนไขการชําระและขันตอนการดํ
้
าเนินการไว้ อย่างชัดเจนในข้ อ
ผูกพัน โดยขันตอนที
้
่กําหนดดังกล่าวต้ องสามารถปฏิบตั ิได้ จริง และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดนัน้
ทุกราย ทังนี
้ ้ กรณีทเี่ ป็ นเงื่อนไขมีได้ เฉพาะกรณีใดกรณีหนึง่ หรื อหลายกรณี ดังต่อไปนี ้
(1) กองทุนรวมเปิ ดกําหนดวิธีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ สามารถชําระเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินไว้
เป็ นการทัว่ ไป
(2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนําหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น นันไป
้
ชําระเป็ นค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเป็ นผู้รับผิดชอบดําเนินการ
(3) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรั บชํ าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ หรื อทรั พย์ สินอื่นแทนเ งิ น และบริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ รับมติพิเศษให้ ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้
10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน :
10.1 บริ ษัทจัดการอาจเลือ่ นกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ที่ได้ มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
ได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วมีความเชื่ อโดยสุจริ ต และสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้ าเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี ้ โดย
ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก)

มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล หรื อ

(ข) มีเหตุที่ทําให้ กองทุน รวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษัทจัดการ
(2) มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่
ถูกต้ องต่างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ 1 สตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคารับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา
10.2 กรณีการเลือ่ นกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามข้ อ 10.1 (1) หรื อ (2) ให้ บริ ษัท
จัดการปฏิบตั ิตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) บริ ษัทจัดการจะแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบเรื่ องดังกล่าวด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) บริ ษัทจัดการแจ้ งการเลือ่ นกําหนดชําระค่าขายคืน พร้ อมทังจั
้ ดทํารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลือ่ น และหลักฐาน
การได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 10.1(1) หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 10.1(2)
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ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะมอบหมายให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ดําเนินการ
ดังกล่าวแทนก็ได้
(4) ในระหว่างที่บริ ษัทจัดการเลื่อนกํ าหนดชํ าระค่าขายคืน หากมีผ้ ูถือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา
ดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยจะชําระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที่สง่ คําสัง่ ขายคืน
ก่อนหลัง
11. การไม่ ขายไม่ รับซือ้ คืนไม่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสั่ง :
11.1 บริ ษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื ออาจหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุ
ดังต่อไปนี ้
(1)

ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซื ้อขายได้ ตามปกติ

(2) บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้ โดยได้ รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อ
(ค) มีเหตุจําเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อจะหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ใน
กรณีนี ้ได้ ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้ นแต่จะได้ รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) กองทุนรวมได้ ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ ดงั ต่อไปนี ้เกิดขึ ้น ซึ่งก่อให้ เกิ ด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
(ก) ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซื ้อขายได้ ตามปกติ ทังนี
้ ้ เฉพาะในกรณีที่กองทุน
รวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์แห่งนันเกิ
้ นกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ ที่ทําให้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทําให้ ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ หรื อ
(ค) มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชํ าระเงินจากหลักทรั พย์ หรื อทรัพย์ สินที่ลงทุนไว้ ตามกํ าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้ วยแล้ ว
(4) บริ ษัทจัดการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนแก่ผ้ ลู งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้ อเท็จจริ งดังต่อไปนี ้
(ก) บริ ษัทจัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการกระทําดังต่อไปนี ้
(1) การกระทําที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฏหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฏหมายไทยหรื อกฏหมายต่างประเทศ หรื อ
(2) การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย หรื อ
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(3) การกระทําที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคําสัง่ เกี่ยวกับการยึดทรัพย์หรื ออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฏหมาย
(ข) บริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ าได้ ในสาระสําคัญ
(5) อยูใ่ นระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้ าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การจัดการ
ของตนอันเนื่องมาจากการที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิ นกองทุนได้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้ วยการดํารงเงิ นกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์และการค้ าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่าย
หลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ซึง่ ให้ กระทําได้ ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) อยูใ่ นระหว่างดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามเงื่อนไขในข้ อผูกพัน ข้ อ 22.1.1 (3)
11.2 เมื่อปรากฏเหตุตามข้ อ 11.1 และบริ ษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับ
ซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้ อ 11.1 (1) (2) (3) หรื อ (5) ให้ เปิ ดเผยต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้ วย
วิธีการใด ๆ โดยพลันด้ วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่
สับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น พร้ อมทัง้ แสดงเหตุ ผ ล และรายงานแผนการดํ า เนิ น การของกองทุน เปิ ดนัน้ ให้ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้ อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการดังต่อไปนี ้ ก่อนการ
เปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุน
เปิ ด ณ วันทําการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนันให้
้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิ ดรับ
คําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเปิ ด
ขายหรื อรับซื ้อคืน หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึง
การเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการ
อาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนก็ได้
11.3 บริ ษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อหยุดรับคํา
สัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง โดยราคาขาย
หน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ 1 สตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการ
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หยุดการขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
11.4 กรณีที่วนั ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนตรงกับวันที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ประกาศกําหนดให้ เป็ น
วันหยุดทําการของบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ บริ ษัทจัดการจะหยุดรั บคําสัง่ ซือ้ และคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนสําหรั บวัน
ดังกล่าว และจะประกาศแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 5 วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการเป็ นกรณีพิเศษนัน้
โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่ทําการของบริ ษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืน (ถ้ ามี) และ/หรื อ ประกาศบนเว็บไซต์ ของ
บริ ษัทจัดการ
12. การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจําเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรื อเพื่ อรั กษาเสถี ยรภาพในระบบตลาดการเงิ น บริ ษั ทจัดการจะหยุดรั บคํ าสั่งซือ้ หรื อคําสั่งขายคื น หรื อคํ าสั่ง
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนของกองทุนเป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลาที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ซึ่งไม่เกิน 20 วันทํา
การติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืน
หรื อคําสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกไปได้
13. เงื่อนไขและข้ อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน :
13.1 การจัดสรรหน่วยลงทุน
1. ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะได้ รับจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สงั่ ซื ้อหลังจากที่ได้ ชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน
ทังนี
้ ้ หากการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว จะทําให้ บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
บริ ษัท จัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้ ทงหมดตาม
ั้
คําสัง่ จองซื ้อ แต่จะจัดสรรให้ เท่าที่ไม่เกินสัดส่วนหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
เว้ นแต่เป็ น
กรณี ยกเว้ นตามหลักเกณฑ์ เ กี่ ยวกับข้ อ จํ ากัด การถื อหน่ว ยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุนว่าด้ ว ย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
2. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรื อเพื่อประโยชน์ของ บุคคลสหรัฐ และ/ห่รือบุคคล
ทีส่ หรัฐกําหนด ตามกฎหมายว่าด้ วยการปฏิบตั ิการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
ประเทศสหรัฐอเมริ กา เพื่อความร่ วมมื อในการปรับปรุ งการปฎิบตั ิตามการภาษี อากรระหว่างประเทศ และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้ อง และ/หรื อตามกฎหมาย Foreign Tax Compliance Act (FATCA) โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ า
3. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใด ๆ หากการจัดสรรหน่วยลงทุน ดังกล่าว จะทําให้
บริ ษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมาย
ว่าด้ วยการป้องกันและการปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทําลายล้ างสูง
13.2 การโอนหน่วยลงทุน
เป็ นไปตามส่วนข้ อผูกพัน หัวข้ อ “13.3 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน” และ “13.4 ข้ อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน”
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14. การจ่ ายเงินปั นผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล : ไม่จา่ ย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล : ไม่มี
14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้ อจํากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน : ไม่มี
15. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ งั ซือ้ หรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่ประมาณการได้ ที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด)
้
:
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด
้
ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม
รายละเอียดเพิม่ เติม :
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการโฆษณา
(แต่ไม่รวมค่าใช้ จ่ายตามข้ อ 15.2.6 ข้ อ 2(ก)) เมื่อรวมกับค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่สามารถประมาณการได้ เช่น ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้ จ่ายในการสอบบัญชี ค่าจัดทําเอกสารต่าง ๆ ของกองทุน เช่น หนังสือชี ้ชวน หนังสือบอกกล่าวต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ประกาศ
รวมถึงค่าจัดส่งเอกสารดังกล่าว เมื่อรวมกันแล้ วประมาณค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุน ไม่เกินร้ อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม (รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
ทังนี
้ ้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมทังหมดดั
้
งกล่าวข้ างต้ นเป็ นการประมาณการ อาจเปลีย่ นแปลงได้ ตาม
ความเหมาะสม ขึน้ อยู่กับปั จจัยต่าง ๆ เช่ น ขนาดของกองทุน จํ านวนผู้ถือหน่วยลงทุน เป็ นต้ น โดยจะไม่เกิ นกว่าเพดาน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายแต่ละรายการที่มีการปรับเพิ่มขึ ้นหรื อเปลีย่ นแปลงไป ตามที่ระบุในโครงการ โดยการปรับเพิ่มขึ ้นหรื อ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยทีเ่ รี ยกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1.

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้ อ ยละ 1.605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมดหั
้
กด้ วยมูลค่า
หนี ้สินทังหมด
้
ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน หรื อค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้ างต้ น เช่น ค่าธรรมเนียมการ
ใช้ ดชั นีอ้างอิง เป็ นต้ น ณ วันที่คํานวณ ทังนี
้ ้ค่าธรรมเนียมการจัดการข้ างต้ นได้ รวมค่าธรรมเนียมการจัดการในกรณี ที่
กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการแล้ ว
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รายละเอียดเพิ่มเติม :
ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริ ษัทจัดการจะไม่
เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้ นทางซํ ้าซ้ อนกับกองทุนปลายทาง ยกตัวอย่าง เช่น
กองทุนต้ นทางมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้ านบาท คิดค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้ อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนต้ นทาง มีการจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทาง A จํานวน 100 ล้ านบาท ซึ่งคิดค่าธรรมเนียมการจัดการ
ร้ อยละ 0.70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนปลายทาง A นอกจากนี ้ กองทุนต้ นทางมีการจัดสรรการลงทุนไปยังใน
กองทุนปลายทาง B จํานวน 100 ล้ านบาท ซึ่งคิดค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้ อยละ 1.80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของ
กองทุนปลายทาง B ทัง้ นี ้ เงิ นส่วนที่เหลือ ที่กองทุนต้ นทางได้ รับจากการระดมทุน บริ ษัทจัดการจะลงทุนในทรัพย์ สิน
ประเภทอื่น ๆ ตามกรอบนโยบายการลงทุน
บริ ษัทจัดการมีวิธีการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการจากมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนต้ นทาง ดังนี ้
1. ในส่วนของเงินลงทุนในกองทุนปลายทาง A จํานวน 100 ล้ านบาท บริ ษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการจัดการจาก
กองทุนต้ นทางในอัตราร้ อยละ 0.30 ของจํานวน 100 ล้ านบาท (ร้ อยละ 0.30 คํานวณจากส่วนต่างระหว่างค่าธรรมเนียม
การจัดการของกองทุนต้ นทาง (ร้ อยละ 1.00) กับกองทุนปลายทาง A (ร้ อยละ 0.70))
2. ในส่วนของเงินลงทุนในกองทุนปลายทาง B จํานวน 100 ล้ านบาท บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินให้ กบั กองทุนต้ นทางใน
อัตราร้ อยละ0.80 ของจํานวน 100 ล้ านบาท (ร้ อยละ 0.80 คํานวณจากส่วนต่างระหว่างค่าธรรมเนียมการจัดการของ
กองทุนต้ นทาง (ร้ อยละ 1.00) กับกองทุนปลายทาง B (ร้ อยละ 1.80))
3. ในส่วนของเงินลงทุนในทรัพย์สนิ ประเภทอื่น ๆ จํานวน 800 ล้ านบาท บริ ษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการจัดการจาก
กองทุนต้ นทางในอัตราร้ อยละ 1.00 ของจํานวน 800 ล้ านบาท
15.2.2.

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รายปี :

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมดหั
้
ก
ด้ ว ยมูล ค่า หนี ส้ ิน ทัง้ หมด ก่อ นหัก ค่า ธรรมเนีย มการจัด การ ค่า ธรรมเนีย มผู้ด ูแ ลผลประโยชน์ และค่า ธรรมเนีย ม
นายทะเบี ยนหน่วยลงทุ น หรื อค่าธรรมเนี ยมอื่ น ๆ ที่ มี การคํ านวณในลักษณะเดี ยวกันกับค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวข้ างต้ น เช่ น
ค่าธรรมเนียมการใช้ ดชั นีอ้างอิง เป็ นต้ น ณ วันที่คํานวณ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
15.2.3.

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.13375 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมดหั
้
ก
ด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรื อค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้ างต้ น เช่น ค่าธรรมเนียม
การใช้ ดชั นีอ้างอิง เป็ นต้ น ณ วันที่คํานวณ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
15.2.4.

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี
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รายละเอียดเพิม่ เติม :
15.2.5.

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : ไม่มี

รายละเอียดเพิม่ เติม :
15.2.6.

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.86 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ค่ าใช้ จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน โดยมีรายละเอียด ดังต่ อไปนี ้
(1) ค่าใช้ จ่ายเพื่อวัต ถุประสงค์ ใ นการเสนอขายครั ง้ แรกจะจ่ ายตามจํ านวนที่จ่ ายจริ งโดยทางบัญชี จะตัดจ่า ยเป็ น
ค่าใช้ จ่ายของกองทุนเฉลีย่ เท่ากันทุกวัน เป็ นเวลา 5 ปี ได้ แก่
(ก) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึง่ รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการจัดสัมมนาเผยแพร่ ข้อมูล
เกี่ยวกับกองทุนรวม ค่าใช้ จ่ายในการลงนามในสัญญาต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกองทุน และค่าใช้ จ่ายด้ านการตลาดอื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริ ง แต่รวมกันจะไม่เกิน 2,000,000 บาท
(ข) ค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องในการจัดตังกองทุ
้
น ค่าจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม และค่าใช้ จ่าย
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ค) ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขายครัง้ แรก
(2) ค่าใช้ จ่ายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนที่เรี ยกเก็บตามจํานวนที่จ่ายจริ ง โดยบริ ษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทัง้
จํานวนหรื อทยอยตัดจ่าย ตามระยะเวลาการใช้ ประโยชน์ของค่าใช้ จ่ายนัน้ ได้ แก่
(ก) ค่าใช้ จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ ความรู้ ค่าใช้ จ่ายด้ านการตลาด
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกินร้ อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้ จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที่ปรึ กษากฎหมาย ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิตามคําสัง่ หรื อตามกฎหมาย
หรื อประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้ งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้ จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ใบคําขอเปิ ดบัญชี
กองทุน บัตรกองทุน ใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ใบคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที่เกี่ยวข้ อง ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวกับการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงโครงการ ค่าใช้ จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต.และหรื อ ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ้ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปี ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่ง
รวมถึงการลงประกาศต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่าง ๆ หรื อข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับ
กองทุนที่บริ ษัทจัดการจัดทํา หรื อมีหน้ าที่จัดทําขึ ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
หรื อกฎหมายกําหนด
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของกองทุนเป็ นภาษาต่างประเทศ
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(ช) ค่าธรรมเนียมการใช้ ดชั นีอ้างอิง ตามที่จ่ายจริ ง และค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ ้นจากการใช้ ข้อมูลจาก
แหล่งข้ อมูลต่าง ๆ เพื่อนํามาใช้ ในการคํานวณตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกองทุน ตามที่จ่ายจริ ง
(ซ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มเติม จํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(ฌ) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ญ) ค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้ องให้ กบั บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิหน้ าที่ หรื อเรี ยกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริ ษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อเมื่อได้ รับคําสัง่ จากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้ จ่ายด้ านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้ จ่ายในการติดตามหนี ้ของกองทุน
(ฎ) ค่าใช้ จ่ายในการรับชําระหนี ้เป็ นทรัพย์สินอื่นแทนการชําระหนี ้ด้ วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ้ ค่าธรรมเนียมศาล
ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้ จ่ายในด้ านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้ จ่ายหรื อ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับทางราชการ ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี ้เป็ นทรัพย์สินอื่นแทนการชําระหนี ้ด้ วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ้ ค่าใช้ จ่ายด้ านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษา ตลอดจนค่าใช้ จ่ายในการจําหน่าย
จ่ายโอนทรัพยสินดังกล่าว
(ฏ) ค่าใช้ จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน ค่าใช้ จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(ฐ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณี ยากรสําหรั บหนังสือโต้ ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้ จ่ ายในการสื่อสารโต้ ตอบโดยวิ ธีอื่ นที่มิ ใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฑ) ค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมการคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน เป็ นไปตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์
กําหนด ตามที่จ่ายจริ ง
(ฒ) ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ณ) ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการติดตามทวงถามหรื อการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนี ้ใดของกองทุนรวม
การคิดค่าใช้ จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย
(3) ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื ้อขายหลักทรัพย์ ได้ แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรื อค่านายหน้ าการซื ้อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ (ถ้ ามี)
(4) ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการกองทุนซึ่งมิได้ ระบุไว้ ในข้ อ 15.2 (ถ้ ามี) โดยบริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บจากกองทุน
ตามจํานวนเงินและเวลาที่เกิดค่าใช้ จ่ายนันจริ
้ ง ทังนี
้ ้ การเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้ อยละ 0.0535 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยบริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้รับผิดชอบส่วนที่เกินกว่าอัตราที่กําหนดในกรณีที่มีค่าใช้ จ่ายตาม
ข้ อ (4) บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยแยกเป็ นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ้ชวนฉบับข้ อมูลสําคัญที่ผ้ ลู งทุนควรทราบ และใน
รายงานประจําปี ซึง่ บริ ษัทจัดการจัดทําเมื่อสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี
ค่าใช้ จ่ายตามข้ อ (1) และข้ อ (2) จะถูกเปิ ดเผยเป็ นยอดรวมของค่าใช้ จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้ จ่าย การดําเนินงานในงบกําไร
ขาดทุนของกองทุนซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของรายงานประจําปี
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ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทังหมดของกองทุ
้
นรวมข้ างต้ นได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มและภาษี อื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดในทํานองเดียวกัน บริ ษัทจัดการจะ
เปลีย่ นแปลงการรับรู้ภาษี ตา่ ง ๆ ดังกล่าว
15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่ รี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.3.1.

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิม่ เติม :
ทังนี
้ ้ หากกองทุน (กองทุนต้ นทาง) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง)
บริ ษัทจัดการจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายซํ ้าซ้ อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้ นทางมีมลู ค่าทรัพย์สิน
สุทธิ 1,000 ล้ านบาท และจัดสรรการลงทุน ไปยัง กองทุนปลายทางจํ านวน 100 ล้ านบาท บริ ษัท จัดการจะเรี ยกเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการขายจากเงินลงทุน 1,000 ล้ านบาท ในอัตราที่กองทุนต้ นทางกําหนดเท่านัน้ โดยกองทุนปลายทางจะไม่
มีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทางเพิ่มเติมอีก เป็ นต้ น
บริ ษัทจัดการอาจเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุม่ ในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งรายละเอียดไว้ ในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ
บริ ษัทจัดการจะแก้ ไข ยกเลิก หรื อเพิ่มเติมการคิดค่าธรรมเนียมการขายข้ างต้ นได้ ในภายหลัง โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม
15.3.2.

ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
สําหรับหน่วยลงทุนที่ถือน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วนลงทุนในอัตรา
ไม่เกินร้ อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืน ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนติดต่อกันมากกว่า 1 ปี บริ ษัท
จัดการจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวออกจากมูลค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการจะต้ องจ่ายให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริ ษัทจัดการ
จะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทางซํ ้าซ้ อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้ นทางมี
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้ านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้ านบาท บริ ษัทจัดการจะเรี ยก
เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน จากเงินลงทุน 1,000 ล้ านบาท ในอัตราที่กองทุนต้ นทางกําหนดเท่านัน้ โดยกองทุน
ปลายทางจะไม่มีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทางเพิ่มเติมอีก เป็ นต้ น
บริ ษัทจัดการอาจเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยบริ ษัท
จัดการจะแจ้ งรายละเอียดให้ ทราบไว้ ในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ
กองทุนเปิ ดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75

68

บริ ษัทจัดการจะแก้ ไข ยกเลิก หรื อเพิ่มเติมการคิดค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนข้ างต้ นได้ ในภายหลัง โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม
15.3.3.

ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (Switching Fee) :

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ า (Switching In) : ไม่มี
รายละเอียดเพิม่ เติม :
หมายเหตุ : การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน กรณีเป็ นกองทุนปลายทาง ใช้ ราคาขายหน่วยลงทุน ซึง่ จะมีคา่ ธรรมเนียมการขาย
คํานวณอยูใ่ นราคาดังกล่าวแล้ ว
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : ไม่มี
รายละเอียดเพิม่ เติม :
หมายเหตุ : การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน กรณีเป็ นกองทุนต้ นทาง ใช้ ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ซึง่ จะมีคา่ ธรรมเนียมการรับ
ซื ้อคืนคํานวณอยูใ่ นราคาดังกล่าวแล้ ว
15.3.4.

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรื อเศษของ 1,000
หน่วย ในวันที่ยื่นคําขอโอนหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิม่ เติม :
โดยจะเรียกเก็บ ณ วันทํารายการ
15.3.5.

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี ตามที่นายทะเบียนเรี ยกเก็บ

รายละเอียดเพิ่มเติม :
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
รายละเอียดเพิม่ เติม :
15.3.7.

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี

ตามทีจ่ ่ายจริ ง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
- ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื ้อขายหน่วยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กําหนด
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนหรื อการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กําหนด
- ค่าธรรมเนียมจากการโอนหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรื อกระแสรายวัน เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนตาม
อัตราที่ธนาคารพาณิชย์กําหนด
บริ ษัทจัดการอาจเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ จากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอให้ บริ ษัทจัดการ หรื อนายทะเบียนดําเนินการให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ซึ่งเป็ นกรณีที่บริ ษัทจัดการดําเนินการให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้ จ่ายในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้ จ่ายในการจดแจ้ งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
ข้ อมูลในทะเบียนตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนด
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15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
1. บริ ษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที่มีการกําหนดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนใน
แต่ละวันที่คํานวณนัน้ เป็ นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียมโดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้ วยภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจ
เฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้การตัดจ่ายและการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสมโดยถือประโยชน์ของกองทุนเป็ นสําคัญ
2. บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บจากกองทุนตามจํานวนจริ งและตามระยะเวลาที่เหมาะสมโดยถือประโยชน์ของกองทุนเป็ นสําคัญ
ทังนี
้ ้ การตัดค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย และหากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดในทํานองเดียวกัน บริ ษัท
จัดการจะเปลีย่ นแปลงการรับรู้ ภาษี ตา่ ง ๆ ดังกล่าว
15.5. การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย :
15.5.1 กรณีที่บริ ษัทจัดการได้ ดําเนินการลดค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายตามที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการ บริ ษัทจัดการจะ
เปิ ดเผยข้ อมูลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่มีการลดค่าธรรมเนียมและ/
หรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าว โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ ซึ่งบริ ษัทจัดการจะประกาศบนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
15.5.2 กรณีที่บริ ษัทจัดการได้ ดําเนินการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมตามที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการ บริ ษัท
จัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว โดยบริ ษัทจัดการจะประกาศให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ
ก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ ้น โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ ซึ่งบริ ษัทจัดการ
จะประกาศบนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์ จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
บริ ษัทจัดการกองทุนต้ องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสําคัญ โดยบริ ษัท
จัดการจะประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อผ่านช่องทางอื่นตามความเหมาะสม ตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ในกรณีที่การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นไม่เกินกว่าอัตราขันสู
้ งของค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเดิมตามที่
ระบุไว้ ในโครงการ ให้ บริ ษัทจัดการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการ
เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้น
(2) ในกรณีที่การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นเกินกว่าอัตราขันสู
้ งของค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเดิมตามที่ระบุ
ไว้ อย่างชัดเจนในโครงการแล้ วว่าบริ ษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทังนี
้ ้ ในรอบระยะเวลาย้ อนหลัง 1 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่
บริ ษัทจัดการประสงค์จะขึ ้นค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าว ให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
(ก) ในกรณีที่การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึน้ ไม่เกินกว่าอัตราร้ อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูงดังกล่าว ให้ บริ ษัท
จัดการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย
ที่เพิ่มขึ ้นดังกล่าว
(ข) ในกรณีที่การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นเกินกว่าอัตราร้ อยละ 5 ของอัตราขันสู
้ งดังกล่าว บริ ษัทจัดการต้ อง
ได้ รับมติพิเศษ
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ในการเปิ ดเผยข้ อมูลตามวรรคหนึง่ มิให้ นํามาใช้ กบั กรณีที่บริ ษัทจัดการได้ รับมติพิเศษ
ทังนี
้ ้ การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย ตามข้ อ 15.5.1 และข้ อ 15.5.2 (2) บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วนั เปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย
15.5.3 กรณีที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง มีการเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมตามที่ระบุในข้ อ 15.1 ข้ อ 15.2 และข้ อ 15.3 เป็ นอย่างอื่นใน
อนาคต บริ ษัทจัดการจะเปลีย่ นแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่บงั คับใช้ ใหม่
15.6.

หมายเหตุ :

16. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคา
หน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดาเนินการในกรณีท่ มี ูลค่ าหน่ วยลงทุนไม่ ถกู ต้ อง :
16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน: ในประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริ ษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ในกรณีที่ทรัพย์สนิ ของกองทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินต่างประเทศ การคํานวณมูลค่ ายุติธรรมของทรัพย์สินดังกล่าว
บริ ษัทจัดการจะใช้ หลักการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ หรื อตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยเทียบเคียง
กับประกาศสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนซึ่งได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยใช้ ข้อมูลที่มีการเผยแพร่ ข้อมูลสู่
สาธารณชนและสามารถใช้ อ้างอิงได้ ภายใต้ ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
2. บริ ษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรื อสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ แก้ ไข
เปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่น
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้ นแต่กรณีที่กองทุนปลายทางไม่ได้ ประกาศ และหรื อนําส่งข้ อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนให้ กบั บริ ษัทจัดการ และ/
หรื อกองทุนปลายทางมีวนั หยุดทําการตรงกับวันทําการของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อมีวนั หยุดทําการต่อเนื่องกันจนเป็ นเหตุ
ให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ภายใน
2 วันทําการได้ บริ ษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชกั ช้ า ทังนี
้ ้ ภายในวันทําการถัด
จากวันที่บริ ษัทจัดการได้ รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวัน ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทํา
การถัดไป ทังนี
้ ้ ให้ ใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนนันเป็
้ นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
เว้ นแต่กรณีที่กองทุนปลายทางไม่ได้ ประกาศ และหรื อนําส่งข้ อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนให้ กบั บริ ษัทจัดการ และ/
หรื อกองทุนปลายทางมีวนั หยุดทําการตรงกับวันทําการของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อมีวนั หยุดทําการต่อเนื่ องกันจนเป็ นเหตุ
ให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทําการซื ้อขายหน่วย
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ลงทุน ภายใน 2 วันทําการได้ บริ ษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชกั ช้ า
ทังนี
้ ้ ภายในวันทําการถัดจากวันที่บริ ษัทจัดการได้ รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ของวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3
วันทําการถัดไป
เว้ นแต่กรณีที่กองทุนปลายทางไม่ได้ ประกาศ และหรื อนําส่งข้ อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนให้ กับบริ ษัทจัดการ และ/
หรื อกองทุนปลายทางมีวนั หยุดทําการตรงกับวันทําการของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อมีวนั หยุดทําการต่อเนื่องกันจนเป็ นเหตุ
ให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรั พย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้ บริ ษัทจัดการจะ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชกั ช้ า ทังนี
้ ้ ภายในวันทําการถัดจากวันที่บริ ษัทจัดการคํานวณราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 3
วันทําการถัดไป
เว้ นแต่กรณีที่กองทุนปลายทางไม่ได้ ประกาศ และหรื อนําส่งข้ อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนให้ กบั บริ ษัท จัดการ และ/
หรื อกองทุนปลายทางมีวนั หยุดทําการตรงกับวันทําการของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อมีวนั หยุดทําการต่อเนื่องกันจนเป็ นเหตุ
ให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้ บริ ษัท
จัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้ า ทังนี
้ ้ ภายในวันทําการถัดจากวันที่
บริ ษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ประกาศมูลค่าและราคาตามข้ อ (2.3) และ (2.4) ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) ใช้ ตวั เลขทศนิยมตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 3. และต้ องได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(2) ดําเนินการประกาศทางเว็บไซต์ หรื อดําเนินการด้ วยวิธีใด ๆ ผ่านช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
เป็ นต้ น เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทราบข้ อมูลดังกล่าวภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
(3) จัดให้ มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที่ทกุ แห่งที่ผ้ ู สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนใช้ ซื ้อขายหน่วยลงทุน เว้ นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมจะจัดให้ มีข้อมูลดังกล่าวด้ วยหรื อไม่ก็ได้
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้ วยจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเมื
้
่อสิ ้นวันทําการที่
คํานวณนัน้
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ประกาศข้ างต้ น ต้ องได้ รับ
การรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในกรณีที่มลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดไม่ถกู ต้ อง บริ ษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
บริ ษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในกรณีที่ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่กองทุนรวมได้ ไปลงทุนในหลักทรัพยที่ซื ้อขายใน
ตลาดดังกล่าวเกินกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ไม่สามารถเปิ ดทําการซื ้อขายได้ ตามปกติหรื อเหตุอื่นใด
ตามที่ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
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เมื่อเกิดเหตุการณ์ข้างต้ น บริ ษัทจัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและ
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และบริ ษัทจัดการจะรายงาน
การหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผลและรายงานแผนการณ์ดําเนินงานของกองทุนรวมให้ สํานักงาน ก.ล.ต.
ทราบโดยพลัน
3. การใช้ ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อ
จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริ ษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล
สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตําแหน่งที่ 4 ขึ ้น ส่วนมูลค่าหน่วย
ลงทุนเพื่อใช้ ในการคํานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คํานวณได้ ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่ง
ที่ 5 ทิ ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คํานวณได้ ใน (3.2)
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่
จะใช้ ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ ้นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริ ษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นัน้ รวมเข้ าเป็ น
ทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ด
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็ นที่ทําให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ้ต่อสํานักงาน
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที่ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้
4. ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ รับยกเว้ นไม่ต้องปฏิบตั ิตามข้ อ 2. เมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
(4.1) เมื่อบริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ชายคืนหน่วยลงทุน
โดยให้ ได้ รับยกเว้ นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(4.2) เมื่อมีเหตุที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องเลิกกองทุนรวม โดยให้ ได้ รับยกเว้ นตังแต่
้ วนั ที่ปรากฎเหตุดงั กล่าว
(4.3) เมื่อเป็ นวันหยุดทําการซื ้อขายของกองทุน และ/หรื อกองทุนหลัก และ/หรื อตัวแทนขายของกองทุน
เมื่อปรากฎเหตุตามข้ อ (4.1) และ/หรื อ (4.2) บริ ษัทจัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
และบริ ษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผลและรายงานแผนการณ์ดําเนินงานของ
กองทุนรวมให้ สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทรายโดยพลัน
ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และ/หรื อราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

กองทุนเปิ ดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75

73

16.3. แหล่งข้ อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
บริ ษัทจัดการจะประกาศทางเว็บไซต์เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทราบข้ อมูลดังกล่าวภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จาก
ข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ บริ ษัทอาจพิจารณาประกาศทาง
ช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางหนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง :
16.4.1 ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องน้ อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรื อต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึง่ สตางค์ขึน้ ไป แต่ไม่ถึงร้ อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง ให้ บริ ษัทจัดการกองทุน
รวมดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ที่
พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง และจัดให้ มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทําการของบริ ษัทจัดการเพื่อให้ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้ อย ดังต่อไปนี ้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(ค) สาเหตุที่ทําให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(ง) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมา
จากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยหรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง
(2) ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาด ซึ่งทําให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการคํานวณ
ราคาหน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ้ยผิดพลาด เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการจะแก้ ไขราคาหน่วยลงทุนให้
ถูกต้ องนับแต่วนั ที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องด้ วย
16.4.2 ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ น
อัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง บริ ษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้ อนหลังนับแต่วนั ที่
พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้ อง และดําเนินการดังต่อไปนี ้เฉพาะวันที่ราคาหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราส่วนตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้ เสร็ จสิ ้นภายในวันทําการถัดจากวันที่พบว่า
ราคาหน่วยลงทุนนันไม่
้ ถกู ต้ อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที่คํานวณราคา
หน่วยลงทุนเสร็ จสิ ้น เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที่บริ ษัทจัดการ
ส่งรายงานให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(ค) สาเหตุที่ทําให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(ง) การดําเนินการของบริ ษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีสําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทําการของบริ ษัทจัดการ เพื่อให้ สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องให้ เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องภายในวันที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลใน
รายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ ไขราคาหน่วยลงทุนและวัน
เดือน ปี ที่มีการแก้ ไขมูลค่าหรื อราคาหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลใน
รายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้ แล้ วเสร็ จ และแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ ซื ้อหรื อขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องทราบถึงการแก้ ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับ
แต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้ อมทัง้ สําเนา
รายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จดั ทําตาม (1) ให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7
วันทําการนับแต่วนั ที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
นัน้ เว้ นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริ ษัทจัดการจะไม่สง่
รายงานมาตรการป้องกันให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที่ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองว่าการที่
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ แทน
16.4.3 ในการชดเชยราคาตามข้ อ 16.4.2 (4) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
(1)

กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง (understate) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี ้

(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนซึ่งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ อง หากปรากฏว่าผู้ซื ้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรื อมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จะต้ องลด บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริ ษัทจัดการ
เองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรื อลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นนและจ่
ั้
ายเงินของบริ ษัทจัดการเอง
เป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้ วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้ แก่กองทุนเปิ ด เว้ นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ ไม่อาจควบคุมได้ เช่ น ราคาหลักทรั พย์ ตามราคาตลาดครั ง้ สุดท้ ายของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจํานวน
ซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง หรื อจ่ายเงินของกองทุ นเปิ ดเป็ น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มี
หน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง (overstate) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนซึ่งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง หรื อจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุน
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(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนซึ่งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรื อมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่
จะต้ องลด บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรื อลดจํานวน
หน่วยลงทุนที่เหลืออยูน่ นและจ่
ั้
ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้ วแต่กรณี เพื่อ
ชดเชยราคาให้ แก่กองทุนเปิ ด เว้ นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
เช่น ราคาหลักทรั พย์ ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อศูนย์ซือ้ ขายหลักทรั พย์ ไม่
ถูกต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการต้ องชดเชยราคาเป็ นเงินให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ่ง
ร้ อยบาท บริ ษัทจัดการอาจนํา เงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคล
ดังกล่าวไม่มีสถานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว บริ ษัทจัดการจะชดเชยราคาให้ แล้ วเสร็ จภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที่
ผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรื อผู้ซื ้อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริ ษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริ ษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
16.4.4 บริ ษัทจัดการจะรั บผิดชอบค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถู กต้ อง เช่น ค่าใช้ จ่ายในการ
ประกาศการแก้ ไขราคาตามข้ อ 16.4.2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้ จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ
หน่วยลงทุนและขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น เว้ นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่
ไม่อาจควบคุมได้
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้ อง :
17.1.

ชื่อบริ ษัทจัดการ :

ชื่อ : บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน บางกอกแคปปิ ตอล จํากัด
17.2.

ชื่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ :

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
17.3.

ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : ไม่มี

17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้ านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
17.5. ที่ปรึกษา :
17.5.1.

ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :

ชื่อ :
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17.5.2.

ชื่อที่ปรึกษากองทุน :

บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแต่งตังที
้ ่ปรึ กษากองทุนเพิ่มเติม หรื อยกเลิกการแต่งตังที
้ ่ปรึ กษากองทุนในภายหลัง โดย
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแต่งตังหรื
้ อยกเลิกให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครัง้
17.6. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา
ชื่อ : นายสุชาติ พานิชย์เจริ ญ
ชื่อ : นางสาวชื่นตา ชมเมิน
ชื่อ : นางสาววันดี เอีย่ มวณิชชา
ชื่อ : นายเกียรติศกั ดิ์ วานิชย์หานนท์
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :
บริ ษัท เอส พี ออดิท จํากัด อาคาร เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A)
เลขที่ 503/21 ถนนศรี อยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-642-6172-4 โทรสาร : 02-642-6253
E-mail : spaudit@spaudit.co.th
หรื อบุคคลอื่ นที่ได้ รับความเห็ นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็ นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17.7. การแต่งตังคณะตั
้
วแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
17.8 Prime Broker :
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ เดือน
18.2. วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี : ประมาณ 1 ปี นับตัง้ แต่วันถัดจากวันที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รั บจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ แรก : ประมาณ 1 ปี นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
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19. การขอมติของผู้ถอื หน่ วยลงทุน และวิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ ไขวิธีการจัดการ :
19.1 บริ ษัทจัดการอาจขอให้ สํานักงานให้ ความเห็นชอบแทนการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนก็ได้ ทังนี
้ ้ สํานักงานอาจกําหนด
เงื่อนไขให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิเพื่อประโยชน์ในการแก้ ไขโครงการก่อนให้ ความเห็นชอบก็ได้
(1) การเปลีย่ นแปลงข้ อกําหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ทําให้ สทิ ธิที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีอยูเ่ ดิมด้ อยลง
(3) การเปลีย่ นแปลงประเภททรัพย์สนิ ที่กองทุนรวมลงทุนหรื ออัตราส่วนการลงทุนที่สอดคล้ องกับนโยบายการลงทุน
(4) การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรื อราคารับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน แล้ วแต่กรณี
(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้ องไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ ผลตอบแทน
และความเสีย่ งของกองทุนเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญ หรื อเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทังปวง
้
19.2 การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานักงาน นอกเหนือจากข้ อ 19.5 ให้ บริ ษัทจัดการยื่นคําขอเป็ น
หนังสือพร้ อมทังเอกสารหลั
้
กฐานประกอบคําขอที่ถกู ต้ องครบถ้ วนตามคู่มือสําหรับประชาชน และชําระค่าธรรมเนียมต่อ
สํานักงาน เมื่อสํานักงานได้ รับคําขอพร้ อมทังเอกสารหลั
้
กฐานประกอบคําขอที่ถูกต้ องครบถ้ วนตามคู่มือประชาชนแล้ ว
ทังนี
้ ้อัตราค่าธรรมเนียมให้ เป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยการ
กําหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคําขอต่างๆ
เมื่อสํานักงานได้ รับคําขอและเอกสารหลักฐานที่ถกู ต้ องครบถ้ วนตามวรรคหนึ่งแล้ ว สํานักงานจะดําเนินการพิจารณาให้
แล้ วเสร็ จภายใน 30 วัน
19.3 การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้ วธิ ีการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หากปรากฎว่ามติเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษมีจํานวน
ไม่เกินร้ อยละ 55 หรื อไม่เกินร้ อยละ 80 หรื อในกรณีที่เป็ นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฎว่ามติเสียง
ข้ างมากหรื อมติพิเศษเมื่อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 55 หรื อไม่เกินร้ อยละ 80 ให้ บริ ษัท
จัดการส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติไปยังผู้ดแู ลผลประโยชน์ เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินนั ้
19.4 การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อแก้ ไขวิธีการจัดการให้ กระทําโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งจะดําเนินการโดย
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อวิธีการจัดการให้ สํานักงานทราบ รวมทังแจ้
้ งไปยัง
ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ ในลักษณะที่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนทั่วไปสามารถเข้ าตรวจดูได้ เช่น เว็บไซต์ ของบริ ษัท
จัดการ ทังนี
้ ้ ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีมติให้ แก้ ไข
19.5 การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณี ดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือว่าสํานักงานให้ ความเห็นชอบแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่ อง
ดังกล่าว
(1) การแก้ ไขเพิ่มเติมซึง่ มีผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทังปวงได้
้
รับผลประโยชน์เพิ่มขึ ้นในกรณีดงั นี ้
(ก) การลดมูลค่าขันตํ
้ ่าในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
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(ค) การเพิ่มจํานวนผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(ง) การเพิ่มความถี่ของการส่งคําสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึง่ ไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนยั สําคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคําสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้ าก่อนมีการเปิ ดให้ ขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(2) การแก้ ไขเพิ่มเติมที่ต้องดําเนินการให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3) การแก้ ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดของบุคคลให้ ถกู ต้ อง
(4) การแก้ ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลีย่ นตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ เมื่อได้ รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ ว
(5) การแก้ ไขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมเปิ ดให้ เป็ นไปตามที่กําหนดไว้
(6) การแก้ ไขเพิ่มเติมที่ไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให้ ผลตอบแทนความเสี่ยงของกองทุน
เปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญ หรื อเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
19.6 การใช้ สทิ ธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใต้ การจัดการเดียวกัน : ห้ ามมิให้ กองทุนต้ นทางลงมติให้
กองทุนปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทุนปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื่อขอมติได้ เนื่องจากติดข้ อจํา กัดห้ ามมิ
ให้ กองทุนต้ นทางลงมติให้ กองทุนปลายทาง บริ ษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํา นักงานได้ หากได้ รับมติเกิน
กึ่งหนึง่ ของผู้ถือหน่วยของกองทุนปลายทางในส่วนที่เหลือ ยกเว้ นกรณีกองทุนปลายทางเป็ นกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์
และกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน ให้ กองทุนต้ นทางลงมติให้ กองทุนปลายทางได้ สงู สุดไม่เกิน หนึ่งในสาม ของจํา นวน
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในข้ อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่ วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ทัง้ นี ้ การขอมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการเป็ นไปตามที่
กําหนดไว้ ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้ อกาหนดอื่น ๆ :
20.1 ข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ ไม่เกิ นหนึ่งในสามของจํ านวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทุ
้
นรวม เว้ นแต่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ว่า
ด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
ทัง้ นี ้ เงื่ อนไขเกี่ ยวกับสิทธิ ของผู้ถือหน่ว ยลงทุนกรณี ถือหน่วยลงทุนเกิ นกว่าข้ อจํ า กัดการถื อหน่วยลงทุนเป็ นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกําหนด
20.2 การทําธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (Affiliated Transactions)
บริ ษัทจัดการอาจทําธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องได้ โดยจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรื อ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังที
้ ่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่แก้ ไขเพิ่มเติมในอนาคต
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20.3 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้ บริ การบุคคลอื่น (Soft commission)
บริ ษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็ นผู้ให้ บริ การ อันเนื่องมาจากการใช้ บริ การของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้ นนต้
ั ้ องเป็ นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจ และต้ องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของ
ความเป็ นกองทุนตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้ องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทจัดการใช้ บริ การของบุคคลนันบ่
้ อยครัง้ เกินความจําเป็ น เพื่อให้ กองทุนได้ รับ
ผลประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้ แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการต้ อง
กระทําด้ วยความเป็ นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทของหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ ได้ ของกองทุนนันด้
้ วย
บริ ษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื่อประโยชน์ของบริ ษัทได้ เนื่องจากเป็ นข้ อห้ ามที่โดยกฎ หรื อโดยวิชาชีพ
เป็ นเรื่ องที่ไม่พงึ กระทํา เว้ นแต่เป็ นการรับผลประโยชน์ที่ผ้ ใู ห้ บริ การจัดให้ แก่บริ ษัทจัดการ หรื อพนักงานของบริ ษัท จัดการ
ตามเทศกาลที่เป็ นประเพณีนิยม ตามแนวปฏิบตั ิที่บริ ษัทจัดการประกาศไว้ ภายในบริ ษัท ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจจะขอดู
แนวทางนี ้ได้ ที่ www.bcap.co.th
20.4 การกู้ยืมหรื อการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืน
บริ ษัทจัดการอาจกู้ยืมเงิน หรื อทําธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี ้
1. กู้ยืมเงินหรื อทําธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืนได้ เฉพาะเพื่อบริ หารสภาพคล่องของกองทุน
2. เงินที่ได้ จากการกู้ยืมเงินหรื อทําธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืนต้ องนํามาชําระให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นค่าขาย
คืนหน่วยลงทุน
3. จํานวนเงินกู้ยืมเมื่อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืน ต้ องไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
เว้ นแต่ในกรณีจําเป็ นและสมควรเพื่อคุ้มครองประโยชน์ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอันเนื่องจากปั ญหาความผันผวน (fluctuation)
ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้ างสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้ อยละ 15
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
4. คู่สัญ ญาในการกู้ ยื ม เงิ น เมื่ อ รวมธุ ร กรรมการขายโดยมี สัญ ญาซื อ้ คื น ต้ อ งเป็ นผู้ลงทุน สถาบัน และไม่เ ป็ นผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ของกองทุนนัน้ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่คสู่ ญ
ั ญาเป็ นกองทุนส่วนบุคคลหรื อกองทุนรวมกองทุนส่วนบุคคลหรื อกองทุน
รวมนันจะต้
้ องไม่อยูภ่ ายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการนันเอง
้
5. จัดทํา รายงานพร้ อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงิ นหรื อการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืนและส่งให้ ผ้ ูดูแ ล
ผลประโยชน์ของกองทุน ภายใน 3 วันทําการ นับแต่วนั ทําสัญญากู้ยืมหรื อทําธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืน
การกู้ยืมดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเชื่อไว้ ลว่ งหน้ า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละ
ครัง้ ต้ องมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน
นอกจากนี ้ การทําธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้ างต้ น ต้ องใช้ สญ
ั ญามาตรฐานตามที่
กําหนดโดยศูนย์ซื ้อขายตราสารหนี ้ไทย หรื อบริ ษัทหลักทรั พย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํ ากัด แล้ วแต่กรณี หรื อใช้ สญ
ั ญา
มาตรฐานตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้ องมีอายุสญ
ั ญาไม่เกิน 90 วัน
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ทังนี
้ ้ ให้ บริ ษัทจัดการจัดทําและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงิน หรื อการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืนตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
20.5 การควบรวมกองทุน :
ในการควบรวมกองทุน บริ ษัทจัดการสามารถกระทําได้ ต่อเมื่อได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้ หลักเกณฑ์ที่ประกาศ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
20.6 บริ ษัทจัดการอาจแก้ ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรื อวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควรในกรณีที่
ส่วนราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
และ/หรื อ หน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายได้ มีการปรับเปลี่ยน แก้ ไข เพิ่ม/ลดประกาศกําหนด เห็นชอบ สัง่ การ ผ่อน
ผันในเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรื อ วงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรื อ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ
จัดตัง้ จัดการ และ/หรื อ วิธีการบริ หารจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องกฎหมาย ประกาศ ข้ อกําหนด ระเบียบปฏิบตั ิ เงื่อนไข
หรื อรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทังนี
้ ้ โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ ว อาทิเช่น เรื่ องที่เกี่ยวกับการ
เพิ่ม/ลด และ/หรื อ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตังผู
้ ้ จัดการกองทุนรวม การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย
ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน การเพิ่มหรื อยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และการชําระเงินให้ ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุน การกําหนดเหตุ
เพิ่มเติมกรณีไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน และการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขาย
คืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังกล่าว จะต้ องเป็ นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด ผ่อนผัน สัง่ การ ให้ สามารถกระทําได้
20.7 การทําความรู้จกั ตัวตนของลูกค้ า (Know Your Client : KYC) และการพิสจู น์ทราบลูกค้ า (Client Due Diligence : CDD)
บริ ษัทจัดการ และ/หรื อ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืนที่บริ ษัทจัดการแต่งตัง้ อาจพิจารณาขอข้ อมูล เอกสาร หลักฐาน
เพิ่มเติมจากผู้สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับผู้ลงทุนตามคําจํากัดความของ
กฎหมาย หรื อตามที่หน่วยงานที่มีอํานาจกํ าหนด ทัง้ ก่อนหรื อภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ ว ทัง้ นีเ้ พื่อให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้ อง หรื อเพื่อให้ เป็ นไปตามแนวทาง
ปฏิบตั ิ หรื อการตีความ หรื อการสัง่ การของหน่วยงานผู้มีอํานาจ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการ และ/หรื อ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
มีหน้ าที่ต้องทําความรู้จกั ตัวตนของลูกค้ า (Know Your Client : KYC) และการพิสจู น์ทราบลูกค้ า (Client Due Diligence :
CDD) โดยผู้ลงทุน หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมี หน้ าที่แจ้ งการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลเกี่ยวกับการรู้ จักตัวตนของลูกค้ า
(KYC) และการพิสจู น์ทราบลูกค้ า (CDD) ให้ บริ ษัทจัดการ และ/หรื อ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนทราบ โดยตามแนวทาง
ปฏิบตั ิของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุ นการ หรื อรับซื ้อคืน จําเป็ นต้ อง
ดําเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทังการเปิ
้
ดบัญชี เพื่อใช้ บริ การใหม่ การทําธุรกรรมของลูกค้ าเดิม และการทบทวนข้ อมูล
ลูกค้ าให้ เป็ นปั จจุบนั เป็ นระยะ ๆ รวมทังการดํ
้
าเนินการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอํานาจกําหนดแนวทาง
20.8 ข้ อกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษี ตา่ งประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ ออกกฎหมายที่เรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรี ยกว่า
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้ สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ สญ
ั ชาติ
อเมริ กันนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign Financial Institution หรื อ FFI) รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ใน
บังคับต้ องเสียภาษี ให้ กับประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริ กัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริ กา และผู้ซงึ่ มีถิ่นที่อยูท่ างภาษี ในสหรัฐอเมริ กา) ซึ่งเปิ ดหรื อมีไว้ กบั FFI นัน้ นอกจากนี ้ยังปรากฏด้ วยว่าในปั จจุบนั มี
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รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกําหนด และหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึ่ง
ต่อไปจะรวมเรี ยก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริ ษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ ถูกกําหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรั ฐอเมริ กาโดยมีหน้ าที่ต้องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริ กันและบุคคลที่มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ ที่ FATCA กํ าหนด หน้ าที่ในการตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ าเพื่อหาความสัมพันธ์ ของลูกค้ ากับประเทศ
สหรัฐอเมริ กา และรวมถึงหน้ าที่ในการกําหนดให้ ลกู ค้ าบางประเภทต้ องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพื่ อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มี
สถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้
้
รับผลกระทบที่สําคัญใน
สองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่ มต้ นตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป และเงิน
ลงทุนทางอ้ อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับ
สถาบันการเงินอื่น ๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่งจะเริ่ มต้ นตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป โดย FATCA กําหนดให้
สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กาและ FFI ที่เข้ าร่วมผูกพันตนตามข้ อกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและ
สถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สนิ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้ าที่ดําเนินการหักเงิน
ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้ กบั กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงิ นทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศรวมทังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้ าร่วมผูกพันตามข้ อกํา หนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อระงับการทํา
ธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อบริ ษัทจัดการ ซึ่งอาจทําให้ กองทุนรวมไม่สามารถ
ดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดําเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิ ภาพ รวมถึงอาจทําให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนไม่
สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพื่อมิให้ บริ ษัทจัดการ และกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทังเพื
้ ่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริ ษัทจัดการ) จึงเข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิต ามหลักเกณฑ์และข้ อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้
ข้ อกําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องได้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึง่ รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การปฎิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขาย และรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน)
จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี ้
(2.1) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา (หรื อเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้ องกําหนด) ให้ คํายินยอมบริ ษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้ อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริ กา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผลที่ได้ รับ เป็ นต้ น) ที่มี
อยู่ในบัญชีทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยลงทุนนันกั
้ บบริ ษัทจัดการ ให้ กับหน่วยงานของรัฐทังในและต่
้
างประเทศ ตามข้ อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
(2.2) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนําส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรื อพิสจู น์ทราบความเกี่ยวข้ อง
กับประเทศสหรั ฐอเมริ กา เช่ น หนังสือแสดงการเสียสิทธิ ในสัญชาติ อเมริ กัน หรื อการให้ ข้ อมูลตามหัวข้ อที่ กํ าหนดไว้ ใน
แบบฟอร์ มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อการแจ้ งปรับปรุ งข้ อมูลเมื่อข้ อมูลที่เคยให้ ไว้ มีการเปลี่ยนแปลง
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เป็ นต้ น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้ าร่ วมใน FATCA หรื อกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง (ในกรณีที่เป็ นลูกค้ า
สถาบันการเงิน) ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(2.3) ดําเนินการอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
้ ่อให้ กองทุนหรื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ่มขึ ้น หากมีการดําเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรื อไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการกําหนด บริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่างดังต่อไปนี ้ตามความจําเป็ นและความเหมาะสม
โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที่บริ ษัทจัดการแจ้ งนี ้แล้ ว และ/หรื อ ได้ ดําเนินการตาม
ข้ อตกลงที่ได้ ระบุไว้ ในคําขอเปิ ดบัญชี
1. ไม่รับคําสัง่ ซื ้อ/ สับเปลีย่ น/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
2. ระงับหรื อหยุดให้ บริ การ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
3. ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินที่ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วย
ลงทุนรายนัน้ ได้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์ และข้ อกํ าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เ กี่ ยวข้ อง ทัง้ นี ้ ต้ องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย
4. ดําเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทําให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์
เพิ่มขึ ้น หากมีการดําเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจําเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทําเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที่ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้ องอันจะทําให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้ วข้ างต้ น ซึ่งในทางปฏิบัติ
บริ ษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา (หรื อเป็ นบุคคล
ตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกําหนด) เท่านัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามที่บริ ษัทจัดการได้ สงวนสิทธิ ไว้
ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง) จะดําเนินการตามข้ อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้ อมูล
ของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรื อดําเนินการอื่นใดที่ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
20.9 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลาํ เนาในประเทศไทยและไม่ได้ แจ้ งไว้ เป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการจะอ้ างอิงที่อยู่ของ
บริ ษัทจัดการเป็ นภูมิลาํ เนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์
21. การดาเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่ สามารถดารงเงินกองทุนได้ ตามที่ ประกาศกาหนด :
ในกรณีทบี่ ริ ษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ตามที่ประกาศกําหนด บริ ษัทจัดการจะดําเนินการตามกรณีตา่ ง ๆ ดังนี ้
(1.1) กรณีไม่สามารถดํารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบตั ิงานได้
1. ไม่ให้ บริ การแก่ลกู ค้ ารายใหม่
2. ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ยงั มิได้ มีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
(1.2) กรณีไม่สามารถดํารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจหรื อเงินกองทุนขันต้
้ น หรื อไม่สามารถกลับมาดํารง
เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบตั ิงานงานได้ ตามระยะเวลาที่กําหนดในแผนหรื อแนวทาง หรื อ
ระยะเวลาทีไ่ ด้ รับการผ่อนผัน
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1. ระงับการประกอบธุรกิจจนกว่าจะจะกลับมาดํารงเงินกองทุนได้ และได้ รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ สามารถ
กลับมาประกอบธุรกิจได้ ตามปกติ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามปกติ
2. ไม่ให้ บริ การแก่ลกู ค้ ารายใหม่รวมทังไม่
้ เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมผ่านทุกช่องทางการซื ้อขาย
3. เปลี่ยนให้ บริ ษัทจัดการรายอื่นเข้ าจัดการกองทุนรวมแทนภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ร้ ู หรื อควรรู้ ว่าไม่สามารถดํารง
เงินกองทุนได้ ทังนี
้ ้ หากมีเหตุจําเป็ นและสมควร บริ ษัทจัดการอาจขอให้ สาํ นักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดย
การคัดเลือกบริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญและต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมก่อน และในกรณีทมี่ ีคา่ ใช้ จ่ายเกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนบริ ษัทจัดการ บริ ษัท
จัดการรายเดิมจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายดังกล่าว โดยบริ ษัทจัดการรายเดิมจะทําหน้ า ทีบ่ ริ หารจัดการกองทุนรวมต่อไป
เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์เพื่อไม่ให้ กองทุนเสียหาย ทังนี
้ ้ ในช่วงที่มีการดําเนินการเพื่อเปลี่ยนให้ บริ ษัทจัดการรายใหม่
เข้ าบริ หารแทน บริ ษัทจัดการรายเดิมอาจจะไม่ขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ สงู สุดไม่เกิน 3 วันทําการ
อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุน ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวัน ที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้ าบริ หารจัดการ
กองทุนรวมสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่
วันทีบ่ ริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้ าบริ หารจัดการกองทุนรวม
หากบริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด บริ ษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้ าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัท
จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ ที่ออกโดยอาศัย
อํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ข้อกําหนดในโครงการขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ
หรื อคําสัง่ ดังกล่าว หากบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคําสัง่ นัน้ ให้ ถือว่า
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามโครงการแล้ ว
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ทังนี
้ ้ การลงนามใน
ข้ อผูกพันของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ได้ รับการแต่งตังโดยชอบ
้
ให้ ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
การที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์ในการซือ้ หรื อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี ้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้ อกําหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการกองทุนรวม
โครงการจัด การกองทุน รวมที่ ผ่ า นการอนุมัติ จ ากสํ า นัก งาน หรื อ ผ่ า นการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ตามมาตรา 129 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ ายข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
กองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวม
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ข้ อผูกพันระหว่ างผู้ถือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
1. บริษัทจัดการ :
ที่อยู่ (ภาษาไทย) :
ชื่อ
: บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน บางกอกแคปปิ ตอล จากัด
ที่อยู่ : 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 ห้ องเลขที่ A-B
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2618-1599 โทรสาร : 0-2618-1597
เว็บไซต์ : www.bcap.co.th
ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :
Bangkok Capital Asset Management Co., Ltd.
191 Silom Complex Off.Bldg., 24/F Room A-B, Silom Road,
Silom Sub-district, Bangrak District, Bangkok 10500
Website : www.bcap.co.th
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) การบริหารกองทุน
1. ยื่นคาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็ นเงินได้ จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวมต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้ แรก และดาเนินการ
เพิ่มจานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
2. นาเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ ง ๆ และซื ้อขาย จาหน่าย สัง่ โอน เปลีย่ นแปลงเพิ่มเติมหลักทรัพย์ที่ลงทุน
ไว้ นนตามที
ั้
่บริ ษัทจัดการเห็นสมควรโดยจะจัดการกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิ ตลอดจนข้ อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด ทังนี
้ ้ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
3. แยกทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมไว้ ต่างหากจากทรัพย์สินของบริ ษัทจัดการ รวมทังจั
้ ดให้ ได้ มาซึ่งผลประโยชน์ที่ได้ จาก
การนาทรัพย์สนิ ของกองทุนไปลงทุน และนาทรัพย์สนิ และผลประโยชน์ดงั กล่าวของกองทุนฝากไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์
4. เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอยู่เท่าที่จาเป็ น ทังนี
้ ้ เพื่อ
รักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
5. ดาเนินการทวงถาม ฟ้ องร้ องและดาเนินคดี หรื อดาเนินการอื่นใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนหรื อ
มีไว้ เพื่อให้ ได้ รับการชาระหนี ้ หรื อได้ มาซึ่งสิทธิ ในหลักทรั พย์ หรื อทรัพย์ สินที่กองทุนพึงจะได้ รับการลงทุน หรื อมีไว้ ซึ่ง
หลักทรัพย์ดงั กล่าว
6. รับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตามจานวนทังหมดที
้
่มีคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ยกเว้ นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนเป็ นการชัว่ คราว หรื อการปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในรายละเอียดส่วนข้ อมูลโครงการข้ อ 6. “การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั ง้ แรก” และกรณีการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืน
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หน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในรายละเอียดส่วนข้ อมูล
โครงการข้ อ 11. “การไม่ขายไม่รับซื ้อคืนไม่สบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนตามสัง่ ”
7. เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการตามหัวข้ อ "วิธีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
หรื อแก้ ไขวิธีจดั การ"
8. ชี ้แจงข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หรื อผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ หรื อมีเหตุการณ์ที่
มี ผลกระทบอย่า งมี นัย ส าคัญ ต่ อ สิท ธิ ป ระโยชน์ ข องผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน หรื อ ต่อ การตัด สิ น ใจในการลงทุน หรื อ ต่ อ การ
เปลีย่ นแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
9. คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
10. จัดทางบการเงินของกองทุนให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะด้ านการลงทุน และตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
11. เลือ่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ตามเงื่อนไขที่ระบุในข้ อ 10. “การเลือ่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน”
12. ในกรณีที่บริ ษัทจัดการมีพนั ธสัญญา หรื อข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรื อหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรื อมีความ
จ าเป็ นจะต้ อ งปฏิ บัติ ต ามกฎหมายของรั ฐ ต่า งประเทศ ไม่ ว่า ที่ เ กิ ด ขึ น้ แล้ ว ในขณะนี ห้ รื อ จะเกิ ด ขึ น้ ในอนาค ต เช่ น
ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริ การเป็ นต้ น ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ รับทราบ และตกลงยินยอมให้ สทิ ธิแก่บริ ษัทจัดการ ที่จะปฏิบตั ิการและดาเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามพันธสัญญา
หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึง่ รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลต่าง ๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ
ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสทิ ธิดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญา หรื อ
ข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
13. ดาเนินการฟ้ องร้ อง บังคับคดี หรื อกระทาการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
14. แจ้ งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่ องดังกล่าวพร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล
และหลักฐานการได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริ ษัท
จัดการอาจมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
15. รายงานการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ วหรื อการ
หยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนพร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล และรายงานแผนการดาเนิ นการของกองทุนรวมให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน รายงานการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนและรายงาน
ฐานะการลงทุนของกองทุนรวม ณ วันทาการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนันให้
้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน
วันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน รวมทังแจ้
้ งการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบในทันทีที่สามารถกระทาได้
16. จัดทารายงานตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวิธีที่กาหนด
17. ปฏิบตั ิการอื่น ๆ เพื่อให้ ถึงซึง่ วัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ ซงึ่ ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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18. ปฏิ บัติ ต ามหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบอื่ น ตามที่ พ ระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ทงในปั
ั ้ จจุบนั และที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมที่กาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
(2) การรับและจ่ ายเงินของกองทุน
1. สัง่ จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ตามอัตราที่ระบุไว้ ในรายละเอียดส่วนข้ อมูลโครงการ ข้ อ 15 “ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน ”
2. ได้ รับค่าตอบแทนในการจัดการโครงการ ตามอัตราที่ระบุไว้ ในรายละเอียดส่วนข้ อมูลโครงการ ข้ อ 15 “ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน”
(3) การแต่ งตัง้ บุคคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อการจัดการกองทุน
1. จัดให้ มี ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ของกองทุน ซึ่ งมี คุณสมบัติ ตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. เรื่ องคุณสมบัติ ของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตาม
เงื่อนไขในการเปลีย่ นตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ ทังนี
้ ้ โดยได้ รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ก่อน
2. แต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ภายใต้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
3. จัดให้ มีผ้ สู อบบัญชีทรัพย์สนิ ของกองทุนที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
4. แต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชีกองทุน เมื่อยุติหรื อเลิกกองทุน ทังนี
้ ้ โดยได้ รับความเห็นชอบของสานักงาน ก.ล.ต. ก่อน
5. แต่งตังนายทะเบี
้
ยนของกองทุนตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้ าที่ปฏิ บัติตามข้ อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ข้อกาหนดในข้ อผูกพัน
หรื อโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ ดังกล่าว หากบริ ษัทจัดการกองทุน
ได้ ดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ นัน้ ให้ ถือว่าบริ ษัทจัดการกองทุนได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามข้ อผูกพัน
หรื อโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ ว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคาสัง่ ของสานักงาน หรื อโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อให้ บริ ษัทจัดการกองทุน
รวมรายใหม่เข้ าทาหน้ าที่ตอ่ ไปได้ ซึง่ รวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ แก่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : ฝ่ ายบริ การธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชัน้ 19
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์ บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์ บรู ณะ
แขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 0-2273-2997, 0-2470-3207
โทรสาร : 0-2470-1995-7
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หรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่ทมี่ ีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
2.1 สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์
1. สิทธิ ในการกระทาการใด ๆ ตลอดจนลงนามในหนังสือหรื อเอกสารต่าง ๆ เพื่อและในนามของกองทุนตามที่ได้ รับ
มอบอานาจจากบริ ษัทจัดการ เพื่อให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เป็ นไปตามสัญญาที่ทากับบริ ษัทจัดการ
2. ได้ รับค่าตอบแทนจากการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ ตามอัตราที่กาหนดไว้ ในสัญญาที่ทากับบริ ษัทจัดการ
3. บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามเงื่ อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญา ทังนี
้ ้ โดยได้ รับความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4. บอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญาดังกล่าว ทังนี
้ ้ โด ยได้ รับ
ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2.2 หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
1. ดูแลให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิหน้ าที่ตลอดจนภาระผูกพันตามที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม และข้ อผูกพัน
ระหว่างบริ ษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงปฏิบตั ิตามมาตรา 125 มาตรา 126 มาตรา 129 และมาตรา 130 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศที่เกี่ยวข้ องของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และแจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบถึงกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่
หรื อภาระผูกพัน
2. รับฝากทรัพย์สินของกองทุน โดยแยกทรัพย์สินทังปวงของกองทุ
้
นออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ทรัพย์สินของผู้อื่นโดยเด็ดขาด และจะไม่นาทรัพย์สินของกองทุนไปก่อให้ เกิดสิทธิยึดหน่วง จานอง จานา ข้ อผูกมัดหรื อ
ภาระผูกพันใด ๆ ทังสิ
้ ้น อีกทังจะไม่
้
ให้ ผ้ ใู ดยื ม หรื ออนุญาตให้ ผ้ ใู ดครอบครอง เอกสารใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อหลักฐาน
เกี่ยวกับการลงทุนใด ๆ โดยไม่ได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริ ษัทจัดการก่อน
3. เก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุนไว้ อย่างปลอดภัย ณ สานักงานของผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรื อ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด หรื อตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สนิ โดยระบุวา่ หลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์ของกองทุน
4. ดูแลให้ การเบิกจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม และจัดทาบัญชีแสดง
การรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
5. รับรองความถูกต้ องในมูลค่าทรั พย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ที่คานวณโดยบริ ษัทจัดการ ซึ่ง
ถูกต้ องตามโครงการจัดการกองทุนรวมและกฎหมาย
6. จัดทารายงานเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับจากวันที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ร้ ู ถึงเหตุการณ์
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกระทาการหรื องดเว้ นกระทาการจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรื อในกรณีที่บริ ษัทจัดการ
ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามมาตรา 125 หรื อภาระผูกพัน
7. ดาเนินการฟ้ องร้ องบังคับคดีให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตน หรื อฟ้ องร้ องเรี ยกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริ ษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อเมื่อได้ รับคาสัง่ จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
8. ดูแลและตรวจสอบให้ ผ้ ชู าระบัญชีปฏิบตั ิตามกฎหมาย หากผู้ชาระบัญชีไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะ
รายงานให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และดูแลทรัพย์สนิ ของกองทุนจนกว่ากระบวนการชาระบัญชีจะแล้ วเสร็ จ
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9. แสดงความเห็นในรายงานประจาปี ของกองทุนเกี่ยวกับการจัดการและการดาเนินงานของกองทุนในระหว่างปี ที่ผ่าน
มาตามกฎหมาย
10. จัดทาบัญชีของกองทุนและดูแลรักษาทรัพย์สินของกองทุน รวมถึงจัดทาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อแสดง
รายการธุรกรรมทังหมดที
้
่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทาขึ ้นในการปฏิบตั ิตามหน้ าที่และภาระผูกพันตามสัญญา เพื่อให้ เป็ นไป
ตามที่กฎหมายและโครงการจัดการกองทุนรวมกาหนด รวมทังเก็
้ บรักษาบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของกองทุน
เพื่อให้ บริ ษัทจัดการสามารถเผยแพร่รายงานประจาปี และบัญชีของกองทุนตามที่กฎหมายกาหนด
11. เก็บรักษา จัดทา และจัดส่งใบรับรอง เช็ค รายงานการเงิน คาบอกกล่าวและเอกสารอื่น ๆ ที่บริ ษัทจัดการหรื อกองทุน
ต้ องจัดทาหรื อจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนหรื อตามคาสัง่ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
12. เปิ ดบัญ ชี ท รั พ ย์ สิ น ส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์ ที่ ก องทุน รั บ มา ฝากไว้ หรื อ โอนให้ กับ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ หรื อ ที่ ผ้ ูดูแ ล
ผลประโยชน์ได้ มาเพื่อบัญชีของกองทุน และเปิ ดบัญชีเงินฝากเพื่อฝากเงินสดในสกุลเงินตราต่าง ๆ ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
ยอมรับและได้ รับมาเพื่อบัญชีของกองทุนในนามของกองทุน และผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสิทธิหกั เงินสดที่ได้ มีการชาระและ
หลักทรัพย์ที่ได้ มีการส่งมอบทังหมดออกจากบั
้
ญชีของกองทุน และมีสทิ ธิหกั จานวนเงินที่ถึงกาหนดชาระออกจากบัญชีเงินฝาก
13. ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาเงินสดและทรัพย์สินที่ได้ รับไว้ ในนามของกองทุน โดยชีแ้ จงไว้ ในเอกสารหลักฐานของ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์โดยชัดแจ้ งว่าทรัพย์สนิ นันเป็
้ นของกองทุนและแยกไว้ ตา่ งหากจากทรัพย์สนิ ของผู้ดแู ลผลประโยชน์ และ
ของลูกค้ าของผู้ดูแลผลประโยชน์ หากผู้ดูแลผลประโยชน์มอบหมายหน้ าที่รับฝากทรัพย์สินบางส่วนหรื อทังหมดให้
้
แก่
ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สนิ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ต้องดาเนินการให้ ตวั แทนเก็บรักษาทรัพย์สนิ ปฏิบตั ิเช่นเดียวกัน
14. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ผู้ดูแลผลประโยชน์ จะต้ องมอบหมายให้ ตวั แทนเก็บรั กษาทรัพย์สิน
ในต่างประเทศเป็ นผู้เก็บรักษาทรั พย์สินที่อยู่นอกประเทศไทยที่กองทุนได้ มีการลงทุน โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ มีหน้ าที่
คัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติของตัวแทนเก็บรักษาทรั พย์ สินในต่างประเทศว่า เป็ นผู้รับฝากทรั พย์สินได้ โดยชอบ
ด้ วยกฎหมายของประเทศที่ได้ มีการรับฝากทรัพย์สินนัน้ พร้ อมทัง้ มีความเชี่ยวชาญ และมีความเหมาะสมเพื่อปฏิบัติ
หน้ าที่ตามได้ รับมอบหมายในการรับฝากทรัพย์สนิ
15. ดาเนินการส่งมอบหรื อรับมอบทรัพย์สนิ เพื่อบัญชีของกองทุนตามที่ได้ รับคาสัง่
16. เรี ยกเก็บ และรับชาระเงินในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ เพื่อบัญชีของกองทุน ตลอดจนลงนามในเอกสารแสดงสิทธิหรื อ
เอกสารรับรองอื่น ๆ ในนามของกองทุนที่จาเป็ นในการรับชาระที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สนิ
17. ไม่ใช้ สิทธิออกเสียง เข้ าร่ วมประชุม หรื อดาเนินการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับหลักทรัพย์ เว้ นแต่เท่าที่ได้ รับคาสัง่ จาก
บริ ษัทจัดการ หากบริ ษัทจัดการร้ องขอ ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะจัดส่งแบบใบมอบฉันทะและหนังสือออกเสียงลงคะแนน
ให้ แก่บริ ษัทจัดการหรื อบุคคลอื่นตามที่บริ ษัทจัดการจะสัง่ การ เพื่อให้ บริ ษัทจัดการสามารถใช้ สทิ ธิดงั กล่าวได้
18. แจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบถึงการขอไถ่ถอน การให้ หรื อการสิ ้นสุดอายุของสิทธิแปลงสภาพ การให้ หรื อการสิ ้นสุดอายุ
ของสิทธิ จ องซือ้ การควบกิ จ การ คาเสนอ การรวมกิ จ การ การปรั บโครงสร้ างองค์ กร และโครงสร้ างเงิ นทุนหรื อการ
ดาเนินการอื่น ๆ หรื อการดาเนินการในเรื่ องของการบริ หารจัดการหรื อการควบคุมดูแลอันมีผลกระทบต่อหลักทรัพย์
19. ดาเนินการให้ ได้ รับคาสัง่ จากบริ ษั ทจัดการในการด าเนินการเกี่ ยวกับกรณี ที่ เจ้ าของหลักทรั พ ย์ ได้ รับสิทธิ หรื อ
ผลประโยชน์จากการออกหุ้นใหม่ตามสัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิม การจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ้น การแตกหุ้น หรื อจากการกระทาอื่น ๆ
ที่คล้ ายคลึงกัน ซึง่ มีกาหนดระยะเวลาการใช้ สทิ ธิ และเจ้ าของหลักทรัพย์ต้องใช้ การตัดสินใจด้ วยตัวเอง
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20. จัดทาบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ แสดงรายการทรัพย์สินที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ถือไว้ รวมทังรายการธุ
้
รกรรมที่
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ทาในนามของกองทุน ตามรอบระยะเวลาที่ได้ ตกลงกับบริ ษัทจัดการ และเมื่อบริ ษัทจัดการร้ องขอเป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษร ซึ่งอาจจัดทารายงานเกี่ยวกับฐานะทรัพย์สินในรู ปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และส่งให้ บริ ษัทจัดการทาง
อีเมล์ตามที่อยูท่ ี่บริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ตกลงกัน
21. รับผิดต่อความเสียหาย ความรับผิด หรื อค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ กับบริ ษัทจัดการ กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุน อัน
เนื่องมาจากการที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จงใจ หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง หรื อปฏิบตั ิหน้ าที่ไม่เป็ นไปตามสัญญาหรื อ
กฎหมาย
22. ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์มีความเห็ นว่าคาสัง่ ของบริ ษัทจัดการขัดหรื อแย้ งต่อสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์
หรื อกฎหมาย หรื อมีเหตุให้ เชื่อว่าคาสัง่ นันมิ
้ ชอบหรื อไม่ใช่คาสัง่ ที่ถกู ต้ องแท้ จริ ง หรื อเห็นว่าหากปฏิบตั ิตามจะทาให้ หรื อ
อาจทาให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เกิดความเสียหายหรื อต้ องรับผิดต่อบุคคลอื่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์อาจปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิตาม
คาสัง่ ทังนี
้ ้ ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบทันทีหากผู้ดแู ลผลประโยชน์ปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิตามคาสัง่
ตามข้ อนี ้
23. ให้ ความเห็นชอบข้ อกาหนดที่แสดงว่า การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ้ ให้ มี ผลผูกพันเมื่อได้ รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันให้ มีสาระสาคัญสอดคล้ องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ ไขเพิ่มเติมโดยได้ รับ
มติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน หรื อ
(ข) ผู้ดแู ลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่า การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันนันเหมาะสม
้
มีความจาเป็ นหรื อสมควร และไม่
กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
24. จ่ายเงินตามคาสัง่ ของผู้ชาระบัญชีให้ นายทะเบียนหลักทรัพย์เพื่อคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
25. แจ้ งและรายงานให้ บริ ษัทจัดการทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น การรับ
เงินปั นผล และ/หรื อดอกเบี ้ย การจองหุ้นเพิ่มทุน การเปลี่ยน แปลงมูลค่าหุ้นและการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือ
ครองหลักทรัพย์ของกองทุนโดยทันทีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้ รับข่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และ/หรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์
26. ให้ ความเห็นชอบแก่บริ ษัทจัดการในกรณีดงั นี ้
(ก) บริ ษัทจัดการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุน เนื่องจากมีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่ายจ่ายโอนหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินของกองทุนได้ อย่า ง
สมเหตุสมผล
(ข) บริ ษัทจัดการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื อหยุด
รับคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ หากเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของ
กองทุนเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล หรื อไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสมหรื อมี
เหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
27. พิจารณาให้ ความเห็นชอบบริ ษัทจัดการในการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นแทนการชาระหนี ้ตามตราสารแห่งหนี ้
ตามวิธีที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด
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28. ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริ ษัทจัดการเพื่อประกอบกับข้ อมูลอื่น ๆ ที่บริ ษัทจัดการเป็ นผู้จดั หาใน
การจัดทารายงานทุกรอบปี บัญชี และส่งให้ บริ ษัทจัดการภายใน 30 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันสิ ้นปี บัญชีนนั ้ และทุกรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนของปี บัญชี และส่งให้ บริ ษัทจัดการภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบนัน้
29. รับรองผลการนับมติ ในกรณีที่มติของผู้ถือหน่วยลงทุนเกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการไม่เกินร้ อยละ 55 ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ ว ทังหมดของโครงการ
้
30. รับรองความถูกต้ องในการคานวณจานวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนตาม
จานวนเงินที่บริ ษัทจัดการโอนเข้ าบัญชีของกองทุน และจานวนหน่วยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุน
ในแต่ละวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ตามคาสัง่ ของบริ ษัทจัดการ
31. ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นยอดรวมให้ แก่บริ ษัทจัดการเพื่อชาระให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ของ
บริ ษัทจัดการ และ/หรื อ ชาระผลประโยชน์หรื อทรัพย์สนิ อี่น ๆ ของกองทุนตามคาสัง่ ของบริ ษัทจัดการ
32. รับเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริ ษัทจัดการเพื่อเข้ าบัญชีของกองทุน
33. เมื่อสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์สิ ้นสุดลง ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องส่งมอบหรื อดาเนินการให้ มีการส่งมอบเงินสด
ทังหมดที
้
่อยูใ่ นบัญชีเงินฝากและสินทรัพย์ทงหมดที
ั้
่เป็ นของกองทุนให้ แก่บริ ษัทจัดการหรื อตามที่บริ ษัทจัดการจะสัง่ การโดย
ทันที และผู้ดแู ลผลประโยชน์ต้องปิ ดบัญชีทงหมดเมื
ั้
่อได้ สง่ มอบสินทรัพย์ให้ แก่บริ ษัทจัดการหรื อตามที่บริ ษัทจัดการจะสัง่ การ
34. ในกรณีการเป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์สิ ้นสุดลง ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะยังคงปฏิบตั ิหน้ าที่ต่อไปจนกว่าบริ ษัทจัดการจะ
แต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ รายใหม่แทนตามที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีสทิ ธิได้ รับค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่
จนถึงวันที่สิ ้นสุดการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์
35. ในกรณีที่มีการเลิกกองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์จะส่งมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของกองทุนรวมให้ แก่
ผู้ชาระบัญชีภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั เลิกกองทุน รวมทังรั้ บฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนจากผู้ชาระบัญชี โดยผู้ชาระบัญชี
เป็ นผู้สงั่ รับและจ่ายทรัพย์สนิ รวมทังเงิ
้ นดังกล่าว
36. ดาเนินการในนามของกองทุน ตามที่จาเป็ นหรื อสมควรกระทาเพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิตามคาสัง่ หรื อปฏิบตั ิตามหน้ าที่
ตลอดจนใช้ สิทธิของผู้ดแู ลผลประโยชน์ ตามที่กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 5252
และ/หรื อ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ ประกาศสานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ ประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่มีอยู่ในปั จจุบันและที่แก้ ไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหน้ าที่ต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ ใน
สัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้ าที่ดแู ลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และ
เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้ดแู ลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้ าที่ดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
รายใหม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ตอ่ ไปได้ ซึง่ การดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้ องและ
ครบถ้ วนของสิง่ ที่สง่ มอบให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลีย่ นแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้ นกระทาการ หรื อละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้ สิทธิ ตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้ องร้ องบังคับคดีกบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงได้
้
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ผู้ดแู ลผลประโยชน์ต้องไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทานัน้
จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดแู ลผลประโยชน์เองหรื อประโยชน์ของผู้อื่น เว้ นแต่เป็ นการเรี ยกค่าตอบแทนในการทาหน้ าที่เป็ น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรื อเป็ นการดาเนินการในลักษณะที่เป็ นธรรมและได้ เปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ วโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ทราบข้ อมูลดังกล่าวมิได้ แสดงการคัดค้ าน
ในกรณี ที่การดาเนินการใดต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดาเนินการขอมติ ให้ ผ้ ูดูแล
ผลประโยชน์มีอานาจดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :
บริ ษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อปรากฏเหตุข้อใดข้ อหนึ่งหรื อหลายข้ อดังต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้โดยได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
1. ในกรณี ที่ บริ ษั ทจัดการหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งมี ความประสงค์ จะบอกเลิ ก สัญญาแต่ งตัง้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยจะต้ องบอกกล่าวให้ อีกฝ่ ายหนึง่ ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน
2. ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่ปฏิบัติตามหน้ าที่และความรั บผิดชอบตามที่ได้ ตกลงไว้ ในสัญญา
แต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ และไม่ดาเนินการแก้ ไขภายในเวลา 30 วันนับจากวันที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์หรื อบริ ษัทจัดการได้ สง่ คา
บอกกล่าวให้ มีการแก้ ไขการผิดสัญญานัน้ ผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อบริ ษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์
โดยการบอกกล่าวได้ ทนั ที หรื อโดยมีผลเป็ นการสิ ้นสุดสัญญาในภายหลัง
แต่ถ้าเป็ นกรณี บริ ษัทจัดการหรื อผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามข้ อกาหนดในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ ในส่ วนที่
เกี่ยวกับการชาระหนี ้เงิน ผู้ดแู ลผลประโยชน์หรื อบริ ษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์โดยการบอกกล่าว
ได้ ทนั ที หรื อโดยมีผลเป็ นการสิ ้นสุดสัญญาในภายหลัง
3. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย อันจะมีผลให้ เป็ นการเพิ่ม
ภาระหน้ าที่แก่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ าที่ดงั กล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์ มีสิทธิ บอกเลิก
สัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยการบอกกล่าวได้ ทนั ที หรื อโดยมีผลเป็ นการสิ ้นสุดสัญญาในภายหลัง
4. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ซึ่งถือครองหน่วยลงทุนคิดเป็ นจานวนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้ ทงสิ
ั ้ ้นเรี ยกร้ องให้ มีการเปลีย่ นตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์
5. ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์นาข้ อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุน หรื อข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องไปเปิ ดแผย หรื อใช้
ในทางที่ก่อ หรื ออาจจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรื อเกิดประโยชน์ตอ่ ผู้ดแู ลผลประโยชน์เอง บริ ษัทจัดการมีสทิ ธิ
บอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์โดยการบอกกล่าวได้ ทนั ที หรื อโดยมีผลเป็ นการสิ ้นสุดสัญญาในภายหลัง
6. ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด ผู้ดแู ลผลประโยชน์ต้องแจ้ งเป็ นหนังสือให้ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริ ษัทจัดการทราบ พร้ อมทังเหตุ
้ ผล ภายในวันทาการถัดจากวันที่ไม่สามารถดารงคุณสมบัตินนั ้ หาก
เป็ นกรณีที่บริ ษัทจัดการตรวจพบว่าผู้ดแู ลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติดงั กล่าว โดยที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ไม่ดาเนินการแก้ ไขให้
ถูกต้ องภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันที่ บริ ษั ทจัดการตรวจพบ หรื อหากเป็ นกรณี ที่ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ตรวจสอบพบว่าผู้ดูแลผลประโยชน์ ขาดคุณสมบัติ โดยที่ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ไม่ด าเนิ นการแก้ ไขให้ ถูกต้ องภายในกาหนด
ระยะเวลาที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด บริ ษัทจัดการจะดาเนินการขออนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เพื่อเปลีย่ นตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ เมื่อได้ รับอนุญาตแล้ ว บริ ษัทจัดการจะต้ องแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์อื่นแทนโดยพลัน
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เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมจะต้ องส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้ องใน
การเป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่ที่บริ ษัทจัดการจัดให้ มีโดยพลัน
7. ในกรณีที่ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ ประสงค์จะเลิกการประกอบธุรกิจเป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ต้องแจ้ ง
เป็ นหนังสือให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบก่อนวันเลิกประกอบธุรกิจเป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในกรณีการเป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์สิ ้นสุดลง ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จดั การโอนหรื อส่งมอบเงินสดทังหมดที
้
่อยู่ในบัญชีเงินฝาก
และทรัพย์สนิ ทังหมดที
้
่เป็ นของกองทุนให้ แก่บริ ษัทจัดการ หรื อตามที่บริ ษัทจัดการจะสัง่ การโดยทันที และผู้ดแู ลผลประโยชน์
ต้ องปิ ดบัญชี ทงหมดเมื
ั้
่อได้ ส่งมอบทรั พย์สินให้ แก่บริ ษัทจัดการหรื อตามที่บริ ษัทจัดการจะสัง่ การแล้ ว รวมตลอดถึงการ
ด าเนิ นการงานอื่ นใดที่ จ าเป็ น เพื่ อให้ การโอนหรื อส่งมอบทรั พย์ สินหรื อเอกสารหลักฐานทัง้ หมดเป็ นไปโดยเรี ยบร้ อย
ฉับพลัน เพื่อผู้ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทางานได้ อย่างต่อเนื่อง
อนึ่ง ถ้ าการเป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ ้นสุดลง ผู้ดูแลผลประโยชน์ จะยังคงปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนตามสัญญานี ้ต่อไปตาม
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญา โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสทิ ธิได้ รับค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ตามที่ระบุใน
สัญญาและตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ได้ ปฏิบัติหน้ าที่จ นถึงวันที่สิ ้นสุดการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ จนกว่าบริ ษัทจัดการจะแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่แทนตามที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณี ผ้ ูดูแ ลผลประโยชน์ กระทาการอัน เป็ นการขัด แย้ งกับ ประโยชน์ ของกองทุน รวมหรื อผู้ถือหน่ว ยลงทุน ที่ไม่เข้ า
ข้ อยกเว้ นให้ กระทาได้ หากเป็ นกรณีที่มีนยั สาคัญและไม่สามารถแก้ ไขให้ หมดไป ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีอานาจ
บอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์ สนิ กองทุนรวม :
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : ฝ่ ายบริ การธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชัน้ 19
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์ บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์ บรู ณะ
แขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 0-2273-2997, 0-2470-3207
โทรสาร : 0-2470-1995-7
และ/หรื อที่บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และ/หรื อที่ตวั แทนเก็บรักษาทรัพย์สินที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
ได้ แต่งตัง้ และ/หรื อผู้รับฝากทรัพย์สนิ ใด ๆ
3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ

: นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา

ที่อยู่

: บริ ษัท เอส พี ออดิท จากัด
อาคาร เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A)
เลขที่ 503/21 ถนนศรี อยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

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

: นายสุชาติ พานิชย์เจริ ญ

ที่อยู่

: บริ ษัท เอส พี ออดิท จากัด
อาคาร เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A)
เลขที่ 503/21 ถนนศรี อยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2642-6172-4 โทรสาร : 0-2642-6253
E-mail : spaudit@spaudit.co.th

ชื่อ

: นางสาวชื่นตา ชมเมิน

ที่อยู่

: บริ ษัท เอส พี ออดิท จากัด
อาคาร เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A)
เลขที่ 503/21 ถนนศรี อยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2642-6172-4 โทรสาร : 0-2642-6253
E-mail : spaudit@spaudit.co.th
ชื่อ

: นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา

ที่อยู่

: บริ ษัท เอส พี ออดิท จากัด
อาคาร เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A)
เลขที่ 503/21 ถนนศรี อยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2642-6172-4 โทรสาร : 0-2642-6253
E-mail : spaudit@spaudit.co.th
ชื่อ

: นายเกียรติศกั ดิ์ วานิชย์หานนท์

ที่อยู่

: บริ ษัท เอส พี ออดิท จากัด
อาคาร เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A)
เลขที่ 503/21 ถนนศรี อยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2642-6172-4 โทรสาร : 0-2642-6253
E-mail : spaudit@spaudit.co.th
หรื อบุคคลอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจารอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
4. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน :
ชื่อ
: ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2230-1784
หรื อบุคคลอื่นที่ได้ รับอนุญาตให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
กองทุนเปิ ดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75
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5. ผู้จัดจาหน่ าย :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน :
ชื่อ
ที่อยู่

:
:

โทรศัพท์ :
ชื่อ
ที่อยู่

:
:

โทรศัพท์ :

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่
เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
และสาขาต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ
1333 หรื อ 0-2230-1306
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 10, 12, 19, 23 และ 29 - 32
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
0-2231-3777, 0-2618-1000

บริ ษัทจัดการอาจแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืนเพิ่มเติม หรื อยกเลิกการแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนในภายหลัง โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแต่งตังหรื
้ อยกเลิกการแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครัง้ ในกรณีของการแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจเป็ นบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ให้ ความเห็นชอบเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดย
ผู้สนับ สนุน การขายหรื อ รั บ ซื อ้ คื น หน่ว ยลงทุน ที่ ได้ รั บ การแต่ง ตัง้ จะต้ อ งปฏิ บัติ ง านได้ ภายใต้ ร ะบบงานเดี ย วกัน กับ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ปฏิบตั ิหน้ าที่อยูก่ ่อนแล้ ว
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
1. ได้ รับค่าตอบแทนจากการทาหน้ าที่เป็ นผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ตามอัตราที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตัง้
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ทากับบริ ษัทจัดการ
2. บอกเลิกการเป็ นผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ทังนี
้ ้ ตามเงื่อนไขและข้ อกาหนดใน สัญญาแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
1.

แจกจ่ายหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุน หนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ร้องขอ และ/
หรื อเอกสารอื่นใด (ถ้ ามี) ตามที่ได้ รับจากบริ ษัทจัดการให้ แก่ประชาชนผู้สนใจหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน

2.

แจกจ่ายแบบฟอร์ ม คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ได้ รับจากบริ ษัทจัดการให้ แก่ประชาชนผู้สนใจหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน
ตลอดจนรับคาขอหรื อคาสัง่ ดังกล่าวเพื่อส่งมอบให้ แก่บริ ษัทจัดการ
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3.

จัดวางเอกสารเผยเพร่ เกี่ยวกับกองทุน ณ สานักงานใหญ่และสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
รวมทัง้ ดาเนินการด้ วยความร่ วมมือของบริ ษัทจัดการในการเผยแเพร่ ข้อมูลรายละเอียดในเรื่ องต่าง ๆ เกี่ยวกับ
กองทุน และเอกสารอันจาเป็ นอื่นใดตามที่กฎหมาย

4.

บันทึกข้ อมูล และตรวจสอบความครบถ้ วนถูกต้ องของการทารายการรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน เพื่อส่งให้ แก่บริ ษัทจัดการ

5.

รับชาระเงิ นค่าซือ้ หน่วยลงทุนจากผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่บริ ษัทจัดการ หรื อชาระเงิ นค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตามที่ได้ รับจากบริ ษัทจัดการให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน

6.

ดาเนินการให้ ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ เดียวเต็มตามจานวนที่จองซื ้อ พร้ อมกับการ
จองซื ้อหน่วยลงทุน และต้ องนาเงินค่าจองซื ้อหน่วยทังหมดฝากเข้
้
าบัญชีที่บริ ษัทจัดการกาหนด

7.

ดาเนินการจัดส่งสรุปรายการจองซื ้อไปยังบริ ษัทจัดการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรื อโทรสาร หรื อโดยวิธีอื่นใด
ตามที่คสู่ ญ
ั ญาตกลงกัน ภายในเวลาที่บริ ษัทจัดการกาหนด

8.

คืนเงินค่าจองซื ้อหรื อค่าซื ้อหน่วยลงทุนตามที่ได้ รับจากบริ ษัทจัดการให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

9.

ดาเนินการรู้จกั ตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุน (KNOW YOUR CUSTOMER) ตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งของผู้ถือ
หน่วยลงทุน (CUSTOMER DUE DILIGENCE) เมื่อมีการเปิ ดบัญชีหรื อทาธุรกรรมครัง้ แรก และปรับปรุ งข้ อมูลให้
เป็ นปั จจุบนั อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาที่ยงั มีความสัมพันธ์ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนประเมินและจัด
ระดับความเสี่ยงของผู้ถือหน่วยลงทุน รวมตลอดถึงดาเนิ นการอื่น ๆ ตามแนวทางที่สานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินกาหนด และแนวปฏิบตั ิที่หน่วยงานราชการที่กากับดูแลธนาคารกาหนด

10.

ปฏิ บัติ ห น้ า ที่ อื่ น ๆ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อข้ อบังคับอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ของผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืน

11.

ในกรณีที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนมีการให้ บริ การนายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผยรายชื่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน (Omnibus Account) ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะต้ องดาเนินการดังต่อไปนี ้
(ก) จัดให้ มีระบบในการปฏิบตั ิงานที่เหมาะสมและและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน เกี่ยวกับการจัดทาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน การแยกทรัพย์สนิ ของผู้ถือหน่วยลงทุนออกจากทรัพย์สนิ ของผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืน รวมทังการดู
้
แลรักษาทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากนี ้ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืน
จะต้ องจัดทารายงานทรั พย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ ถูกต้ อง ครบถ้ วน และเป็ นปั จจุบนั พร้ อมทัง้ จัดส่ง
รายงานดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบเกี่ยวกับเรื่ องที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะได้ รับการปฏิบตั ิ ซึ่งมีผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ได้ รับเงื่อนไขหรื อสิทธิประโยชน์แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ใช้ บริ การจากบริ ษัทจัดการ รวมทังจั
้ ดให้ มี
หลักฐานที่แสดงได้ ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รับทราบและยอมรับเงื่อนไขการให้ บริ การที่แตกต่างดังกล่าว ทังนี
้ ้
การปฏิบตั ิดงั กล่าวต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับข้ อกาหนดที่บริ ษัทจัดการต้ องปฏิบตั ิเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
และต้ องไม่ทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเสียสิทธิความเป็ นเจ้ าของหรื อเสียผลประโยชน์ที่จะได้ รับจากการใช้ บริ การ
(ค) ไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดจนเป็ นเหตุให้ มีการถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัด
การถือหน่วยลงทุน
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(ง) ตรวจสอบ หรื อดาเนิน การให้ มีก ารตรวจสอบว่ามีบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกัน ใดถื อหน่ว ยลงทุนของ
กองทุนเกินกว่าอัตราที่กาหนด
(จ) แจ้ ง ให้ บ ริ ษั ทจัด การทราบภายใน 5 วัน ทาการนับ แต่วัน ที่ ผ้ ูสนับ สนุน การขายหรื อ รั บ ซื อ้ คืน รู้ หรื อ ควรรู้
ว่าบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดในบัญชีนนั ้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าอัตราที่กาหนด พร้ อ มทัง้
แสดงแนวทางการแก้ ไขเพื่อให้ การถือหน่วยลงทุนเป็ นไปตามข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ในกรณีที่
บุคคลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันดังกล่าวเป็ นบุคคลที่ได้ รับการยกเว้ นให้ ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเกินกว่า
อัตราที่กาหนด ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะต้ องระบุด้วยว่าบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันดังกล่าว
เป็ นบุคคลที่ได้ รับยกเว้ นตามกรณีใด
(ฉ) แจ้ งให้ บริ ษัทจัดการทราบเมื่อบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าอัตรา
ที่กาหนดมีการลดสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนจนเป็ นไปตามอัตราที่กาหนดแล้ ว
(ช) ไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันในส่วนที่ต้องห้ ามมิให้ นบั รวมจานวนเสียงในการขอมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนในบัญชีดงั กล่าว
(ซ) ไม่จ่ ายเงิ นปั นผล (ถ้ ามี) ให้ กับบุคคลหรื อ กลุ่ม บุค คลเดียวกันในส่ว นที่ต้ องห้ าม และยกเงิ นปั นผลส่ว น
ดังกล่าวให้ เป็ นรายได้ ของแผ่นดินสาหรับกรณีการเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนที่ไม่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผล
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการอาจแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกการแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืนในภายหลัง โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ในกรณีของการแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหรื อรับ
ซื ้อคืนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนดังกล่าวอาจเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ให้ ความ
เห็นชอบเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สนับสนุนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนที่ได้ รับการแต่งตังจะต้
้ องปฏิบตั ิงานได้ ภายใต้ ระบบงาน
เดียวกันกับผู้สนับสนุนที่ปฏิบตั ิหน้ าที่อยูก่ ่อนแล้ ว
7. ผู้ดูแลสภาพคล่ อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่มี
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ ได้ เป็ นผู้ดูแลสภาพคล่ อง) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
9. ที่ปรึกษา :
9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :
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9.2. ที่ปรึกษากองทุน :
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแต่งตังที
้ ่ปรึ กษากองทุนเพิ่มเติมหรื อยกเลิกการแต่งตังที
้ ่ปรึ กษากองทุนในภายหลัง โดย
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแต่งตังหรื
้ อยกเลิกให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครัง้
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
11. ผู้รับมอบหมายงานด้ านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้ านการจัดการลงทุน) :
12. คณะตัวแทนผู้ถอื หน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
13. สิทธิหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ถอื หน่ วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในรายละเอียดส่วนข้ อมูลโครงการ
13.2. สิทธิในการรับเงินปั นผล :
ไม่มี
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
วิธีการขอโอนหน่ วยลงทุน
ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้ องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ในกรณีที่ผ้ รู ับโอนยัง
ไม่เคยมีบัญชี กองทุนกับบริ ษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้ องกรอกรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนและยื่นต่อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนพร้ อมกับคาขอโอนหน่วยลงทุน
หลังจากที่ได้ รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ ว ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการ
รับคาขอโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ โู อนไว้ เป็ นหลักฐาน
13.4. ข้ อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้ เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี ้
(1) การโอนหน่วยลงทุนให้ บิดา มารดา บุตรและคูส่ มรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) การโอนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ศาลหรื อโดยผลของกฎหมาย
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(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่นายทะเบียนเห็นสมควรและอนุมตั ิให้ โอนได้
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้ อมูลการโอนหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการจะออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้ แก่
ผู้โอนหน่วยลงทุนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 6 วันทาการนับแต่วนั ที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ รับคาขอโอน
หน่วยลงทุน สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้รับโอนจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการ
โอนหน่วยลงทุนแล้ ว
บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด
หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรื อแก้ ไขวิธีจดั การ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิลงมติเพื่อทาการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อแก้ ไขวิธีจดั การ โดยบริ ษัทจัดการจะทาการแก้ ไข เพิ่มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมได้ ต่อเมื่อได้ รับมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วย ลงทุนรวมกัน
เกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามหัวข้ อ "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และ
วิธีการแก้ ไข โครงการจัดการกองทุนรวมหรื อแก้ ไขวิธีจดั การ" ของส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที่บคุ คลใด หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
้
บริ ษัทจัดการหรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้ าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้ อง
ไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันนัน้ ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้
แล้ วทัง้ หมด ทังนี
้ ้ เว้ นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนดเป็ นอย่างอื่น หรื ออนุมตั ิเห็นชอบ
ยกเว้ นหรื อผ่อนผันให้ ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
13.6. สิทธิในการได้ รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิที่จะได้ รับหลักทรัพย์หรื อเงินคืนหากกองทุนรวมต้ องเลิกไป โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีผ้ ชู าระบัญชี
ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผู้ชาระบัญชีโดยจะได้ ดาเนินการให้ มีการจาหน่ายทรัพย์สินของโครงการ
ชาระภาระหนี ้สินของโครงการ และแจกจ่ายเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ ภายใต้ หวั ข้ อ 23 “การชาระ
บัญชีเมื่อเลิกกองทุน” ในส่วนที่ 2 ของข้ อผูกพัน
13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :
13.8. อื่น ๆ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยงั ส่งใช้ แก่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์ในการซื ้อหรื อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้ อกาหนดในข้ อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ได้ รับการแต่งตังจาก
้
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสทิ ธิเรี ยกให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ ไม่เกินไปกว่าส่วนของ
ทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิใ นการได้ รับประโยชน์ตอบแทนหรื อการคืน
เงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้ วย
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14. การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
- อื่น ๆ
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริ ษัทจัดการจะจดแจ้ งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านัน้
เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรื อเอกสารแสดงสิทธิ
อื่นใด โดยจะถื อเอาบุคคลที่มีชื่อในคาขอเปิ ดบัญชี กองทุนคนใดคนหนึ่งหรื อมากกว่ าตามที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนแจ้ งความ
ประสงค์ไว้ เป็ นผู้ใช้ สทิ ธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้รับเงิน ที่ได้ จากการขายคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรื อเอกสารแสดงสิทธิ
อื่นใด ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั สิ ้นสุด ระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก หรื อภายในวันทาการซื ้อ
ขายหน่วยลงทุน กรณีที่สงั่ ซื ้อภายหลังปิ ดการเสนอขายครัง้ แรก
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรื อเอกสารแสดงสิทธิ อื่นใด จะต้ องมารับสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรื อเอกสารแสดงสิทธิอื่นใด (ถ้ ามี) ด้ วยตนเอง ณ สานักงานใหญ่หรื อสานักงานสาขาของบริ ษัท
จัดการหรื อผู้สนับสนุนฯ ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเปิ ดบัญชีกองทุน
อนึ่ง สาหรับเอกสารแสดงสิทธิที่เป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้ าที่ ที่จะต้ องนาสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้ เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้ เป็ น ปั จจุบนั ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ทาการถัดจากวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผ้ ูถือหน่วย
ลงทุนไม่นาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้ เป็ นปั จจุบนั ให้ ถือเอารายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็ นรายการที่ถกู ต้ อง
สาหรับการสัง่ ซื ้อผ่านระบบ (Internet) กาหนดให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนใช้ เอกสารหน้ าที่แสดงรายการเคลื่อนไหวบัญชีกองทุนรวม
เพื่อเป็ นหลักฐานยืนยันการทารายการซื ้อขายหน่วยลงทุน รวมถึงเปลีย่ นแปลง และ/หรื อเพิ่มเติมรูปแบบเอกสารแสดงสิทธิ
และหรื อเงื่อนไข และระยะเวลาส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
สาหรับกรณีสงั่ ซื ้อผ่านระบบ Fund Connext ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงการจะใช้ ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
(Scripless) โดยบริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื่อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ รั บการจัดสรร
หน่วยลงทุนเรี ยบร้ อยแล้ ว เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
และ/หรื อคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน เมื่อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนครบถ้ วนแล้ ว
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่งให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื่อเป็ นหลักฐานยืนยันการทารายการซื ้อขายหน่วยลงทุน รวมถึงเปลี่ยนแปลง และ/หรื อเพิ่มเติมรู ปแบบเอกสาร
แสดงสิทธิ และ/หรื อเงื่อนไข และระยะเวลาส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนได้
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถ
ใช้ อ้างอิงต่อบริ ษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
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ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจาเป็ นต้ องใช้ ใบหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องจัดทาใบหน่วยลงทุนมอบให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุน
15. กาหนดเวลา วิธีการ และข้ อจากัดในการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน :
ไม่มี
16. วิธีการชาระเงินหรือทรัพย์ สนิ อื่นให้ แก่ ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชาระหนี ้หรื อมีพฤติการณ์ ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิ เรี ยกร้ องของกองทุนรวม จะไม่
สามารถชาระหนี ้ได้ บริ ษัทจัดการจะรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นทังที
้ ่เป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกัน เพื่อกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารแห่งหนี ้หรื อ
ลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชาระหนี ้ ดังนี ้
16.1

กรณีที่บริ ษัทจัดการได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรียกร้ องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์

16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องเป็ นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริ ษัทจัดการได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องเป็ นศูนย์เป็ นผู้มีสิทธิในเงินได้ สุ ทธิ
จากทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้
16.1.2 เมื่อได้ รับทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี ้ บริ ษัทจัดการจะไม่นาทรัพย์สนิ ดังกล่าวและเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สิ นที่
ได้ จากการรับชาระหนี ้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม และจะจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระ
หนี ้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญเว้ นแต่กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่
มีสิทธิ ในเงินได้ สุทธิ จากทรัพย์สินที่ ได้ จากการรั บชาระหนีต้ กลงรั บชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์ สินดังกล่าวแทนเงิ น ทังนี
้ ้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที่บริ ษัทจัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ บริ ษัท จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินนัน้ ได้ และในกรณีที่มีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารทรัพย์สิน บริ ษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสารอง รายได้ หรื อ
ผลประโยชน์ที่ได้ จากการบริ หารทรัพย์สนิ นัน้
16.1.3 เมื่อมีเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้ บริ ษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินได้ สทุ ธิ
จากทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้คืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีสทิ ธิในเงินได้ สทุ ธินนั ้ ภายใน 45 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่
มีเงิ นได้ สทุ ธิ และจะแจ้ งรายละเอียดเกี่ ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการ
นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่บริ ษัทจัดการได้ เฉลี่ยเงินคืน เว้ นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงิน
คืนเป็ นอย่างอื่น
ในการเฉลีย่ เงินคืนแต่ละครัง้ หากบริ ษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้ เห็นว่าเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้ รับชาระหนี ้ไม่ค้ มุ กับภาระ
ค่าใช้ จ่ายในการเฉลีย่ เงินคืนให้ แก้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการอาจนาเงินได้ สทุ ธิดงั กล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ย
เงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้ จ่ายก็ได้ ทังนี
้ ้ หากได้ มีการจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ด้ ว ย
ทรัพย์สนิ อื่นจนครบถ้ วนแล้ วและปรากฏว่าเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้นันไม่
้ ค้ มุ กับภาระค่าใช้ จ่ายในการ
เฉลี่ยเงินคืน บริ ษัทจัดการอาจนาเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ดังกล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวมก็ได้
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16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องเป็ นศูนย์แล้ ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้ รับชาระหนี ้ตาม
ตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องดังกล่าวเป็ นเงิน บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามความในข้ อ 16.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีที่บริ ษัทจัดการไม่ได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามมติพิเศษ
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องระบุรายละเอียดเกี่ ยวกับ
ทรัพย์สนิ ที่กองทุนรวมจะได้ รับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น มูลค่าของทรัพย์สนิ ประมาณการค่าใช้ จ่าย เช่น ค่าใช้ จ่ายในการ
ได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารทรัพย์สนิ และค่าใช้ จ่ายในการจาหน่ายทรัพย์สนิ เป็ นต้ น พร้ อมเหตุผลและความ
จาเป็ นในการรับชาระหนี ้
16.2.2 เมื่อได้ รับทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนี ้ บริ ษัทจัดการจะนาทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ของกองทุนรวมโดยจะกาหนดราคาทรั พย์ สินนัน้ เพื่อใช้ ในการคานวณมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทุนรวมตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และจะดาเนินการกับทรัพย์สนิ ดังกล่าวดังนี ้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ บริ ษัทจัดการอาจมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไป
เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุน ในหรื อมีไว้ ได้ บริ ษัทจัดการจะจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว
ในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในระหว่างที่บริ ษัทจัดการยัง
ไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว บริ ษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ในกรณีที่มีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารทรัพย์สนิ บริ ษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้ รื อลูกหนี ้ตามสิทธิ เรี ยกร้ องจะไม่สามารถชาระหนี ้ได้ บริ ษัท
จัดการกองทุนรวมจะดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องจะไม่สามารถชาระหนี ้ได้ เป็ นผู้มีสิทธิในเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้ จาก
การรับชาระหนี ้ก็ได้ ทังนี
้ ้ ในการดาเนินการดังกล่าว บริ ษัทจัดการไม่ต้องนาตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องนันมารวม
้
คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
เงื่อนไขเพิ่มเติม :
ในการเฉลีย่ เงินคืนแต่ละครัง้ ตามข้ อ 16.1.3 หากบริ ษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้ เห็นว่า เงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้ จาก
การรับชาระหนี ้ไม่ค้ มุ กับภาระค่าใช้ จ่ายในการเฉลีย่ เงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการอาจนาเงินได้ สทุ ธิดงั กล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลีย่ เงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้ จ่ายก็ได้ ทังนี
้ ้ หากได้ มีการจาหน่าย
ทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชาระหนี ้จน ครบถ้ วนแล้ ว และปรากฏว่าเงินได้ สทุ ธินนไม่
ั ้ ค้ มุ กับภาระค่าใช้ จ่ ายในการเฉลีย่ เงินคืน
บริ ษัทจัดการอาจนาเงินได้ สทุ ธิดงั กล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมก็ได้
การชาระเงินหรื อทรัพย์สินอื่นให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อ
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กาหนดเท่านัน้
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17. การจัดทาทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดในการโอนหน่ วยลงทุน :
บริ ษั ทจัดการกองทุนรวมมี หน้ าที่จัดให้ มีท ะเบียนผู้ถื อหน่วยลงทุนตามหลัก เกณฑ์ ที่ ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้ อง และการชาระเงินหรื อทรัพย์สินอื่น รวมทังการให้
้
สิทธิหรื อการจากัดสิทธิ
ใด ๆ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้ กระทาตามข้ อกาหนดในข้ อผูกพันหรื อตาม
กฎหมายแล้ ว ให้ ถือว่าบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ดาเนินการตามอานาจหน้ าที่แล้ ว
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทาให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรื อผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้ นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรื อการจานาหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพหรื อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
18. ข้ อจากัดการถือหน่ วยลงทุน :
บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ ไม่เกิ นหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทัง้ หมดของกองทุนรวม ยกเว้ นในกรณี เข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้ วย หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
19. หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอมติของผู้ถอื หน่ วยลงทุน :
การดาเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรื อกฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริ ษัท
จัดการกองทุนรวมได้ ดาเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาโดยชอบแล้ ว ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
เห็นชอบให้ ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมาย ให้ ถือว่ามตินนเสี
ั ้ ยไป
ในกรณีที่เป็ นการขอมติเพื่อแก้ ไขข้ อผูกพันในเรื่ องที่กระทบต่อสิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ต้ องได้ รับมติ
พิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ ไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนหน่วยลงทุนทังหมด
้
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ เข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรื อของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วย
ลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้ งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน) เว้ นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติ
ผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่กาหนดไว้ ในข้ อ
ผูกพัน หรื อที่กาหนดไว้ ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรื อตามที่กาหนดในประกาศนี ้แล้ ว ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
เพิ่มเติมดังต่อไปนี ้ด้ วย
(1) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้ รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ไม่เท่ากัน ต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้ รับผลกระทบ แล้ วแต่กรณี
(2) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่วา่ กรณีใด ต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากหรื อ
มติพิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้ รับผลกระทบ แล้ วแต่กรณี
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(3) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึง่ ต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษของ
จานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้ รับผลกระทบ แล้ วแต่กรณี
20. วิธีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพัน :
การแก้ ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึง่ ของข้ อผูกพันที่เป็ นไปตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อผูกพัน และมีสาระสาคัญที่เป็ นไปตามและ
ไม่ขดั หรื อแย้ งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอานาจของ
กฎหมายดังกล่าว ให้ ถือว่าข้ อผูกพันส่วนที่แก้ ไขเพิ่มเติมนันมี
้ ผลผูกพันคูส่ ญ
ั ญา
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันในเรื่ องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญต้ องได้ รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทังนี
้ ้ เรื่ องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ให้ รวมถึง
(ก) ข้ อกาหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(ข) ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นตามข้ อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น
(ง) ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้ อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้ อกาหนดเกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่ องใด ๆ อันมีผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่ องที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ้ ให้ มีผลผูกพันเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้ รับ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันให้ มีสาระสาคัญสอดคล้ องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ ไขเพิ่มเติมโดยได้ รับมติโดย
เสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน แล้ วแต่กรณี หรื อ
(ข) ผู้ดแู ลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันนันเหมาะสม
้
มีความจาเป็ นหรื อสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันไม่วา่ กรณีใด
ต้ องกระทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดแู ลผลประโยชน์ พร้ อม
ทังประทั
้
บตราบริ ษัท (ถ้ ามี) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้ มีข้อผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ที่ทาการและเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทังจั
้ ดส่งสรุ ปการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันพร้ อมทังเหตุ
้ ผลและความ
จาเป็ นให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนพร้ อมกับการส่งรายงานประจาปี ของกองทุนรวม
21. การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
21.2. รายละเอียดเพิม่ เติม :
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ้ และ/หรื อหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ องอันมีผลให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุน
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รวม ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนาข้ อพิพาทเข้ าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
22.1.1. บริ ษัทจัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมเมื่อปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1) เมื่อจานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมดโดยค
้
านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้ อยกว่า 50 ล้ านบาท
ในวันทาการใดและบริ ษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
(3) ในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจานวน
เกินกว่าสองในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ความใน (3) วรรคหนึ่ง บริ ษัทจัดการสามารถใช้ ดุลยพินิจในการพิจารณาเลิกกองทุนหรื อไม่เลิกกองทุนก็ได้ หากบริ ษัท
จัดการพิจารณาแล้ วว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ และกองทุนรวมยังคงมี
ทรัพย์สินคงเหลือที่มีคณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้ รับผลกระทบจาก
การขายคืนนัน้
ความใน (3) วรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสาม มิให้ นามาใช้ บงั คับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทีเอฟ
22.1.2. เมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ ให้ บริ ษัทจัดการเลิกกองทุนรวมในกรณีที่บริ ษัทจัดการกระทาการหรื องดเว้ น
กระทาการจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรื อไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตน
22.1.3. เมื่อได้ รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน
22.1.4. สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
้
ดการกองทุน หากปรากฎเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1) มีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวมที่ขดั หรื อ
แย้ งกับกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว
(2) มีการจาหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริ ษัทจัดการกองทุนรวมมิ ได้ ปฏิบตั ิหรื อดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่ อผู้ลงทุนทั่วไปตามที่ ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้ วย
หลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรื อแจกจ่ายหนังสือชี ้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีที่เป็ นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏข้ อเท็จจริ งว่ามีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นบุคคล
อื่นใดที่มิใช่ผ้ ลู งทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(4) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบตั ิหรื อไม่สามารถดาเนินการตามคาสัง่ ของสานักงานตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
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22.1.5. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถนาเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในโครงการ และหรื อกรณีกองทุนมีขนาดกองทุนลดลง
เหลือน้ อยจนไม่เหมาะสมกับค่าใช้ จ่ายในการบริ หารกองทุนต่อไป และบริ ษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
22.1.6. เมื่อสานักงานมีคาสัง่ เลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรื อเมื่อสานักงานมีคาสัง่ เพิกถอนการอนุมตั ิจดั ตังกองทุ
้
นรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตังและจั
้
ดการกองทุน
22.2. การดาเนินการของบริ ษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
เว้ นแต่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อประกาศสานักงาน ก.ล.ต. จะกาหนดเป็ นอย่า งอื่น บริ ษัทจัดการจะ
ดาเนินการดังต่อไปนี ้ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี ้
1. ยุติการรับคาสัง่ ซื ้อและคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตังแต่
้ วันทาการที่ปรากฎเหตุตามข้ อ 22.1.1.
2. แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทังแจ้
้ งเป็ นหนังสือ
ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทังนี
้ ้ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทาการที่ปรากฏเหตุ
ตามข้ อ 22.1.1.
3. จาหน่ายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทาการที่ปรากฏเหตุ
ตามข้ อ 22.1.1. เพื่อรวบรวมเงิ นเท่าที่สามารถกระทาได้ แ ละชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ
4. ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินที่รวบรวมได้ ตาม 3. ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน
10 วันทาการนับแต่วนั ทาการที่ปรากฎเหตุตามข้ อ 22.1.1. และเมื่อได้ ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ วให้ ถือว่า
เป็ นการเลิกกองทุนรวมนัน้
เมื่อได้ ดาเนินการตามข้ อ 1. ถึง 4. แล้ ว หากมีหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดาเนินการตามข้ อ 3. บริ ษัท
จัดการจะดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการชาระบัญชีของกองทุนรวม
23. การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีการชาระบัญชี โดยจะแต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบเพื่อทา
หน้ าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชาระหนี ้สินของกองทุนรวมแล้ วให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน รวมทังท
้ าการ
อย่างอื่นตามแต่จาเป็ นเพื่อชาระบัญชี กองทุนให้ เสร็ จสิ ้น ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด สาหรับค่าใช้ จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
และผู้ชาระบัญชีจะดาเนินการเฉลีย่ เงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจานวน
หน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถืออยูต่ ามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อได้ ชาระบัญชีเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ชาระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และภายหลังจากจดทะเบีย นเลิก กองทุน รวมแล้ ว หากปรากฏว่ายังมีทรั พ ย์ สินคงค้ างอยู่ให้ ผ้ ูช าระบัญชี จัดการโอน
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมตั ิจากสานักงาน หรื อผ่านการแก้ ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ ายข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็ น
ส่วนหนึง่ ของข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดบีแคป โกลบอล เวลท์ 75
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