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ส่วนที่ 2 ข้อมูลรายละเอียดโครงการจัดการ

ชื่อบริษัทจัดการ :   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด

ที่อยู่บริษัทจัดการ :  เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และชั้น 26 

    ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

    โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996

1.  ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

 1.1  ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) :      กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย 

 1.2  ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :     Bualuang Asia Equity Fund 

 1.3  ชื่อย่อ :        B-ASIA 

 1.4  ประเภทโครงการ :       กองทุนเปิด 

  การระดมทุน :       ในประเทศ

 1.5 ประเภทการขาย :       ขายหลายครั้ง

 1.6 การก�าหนดอายุโครงการ :     ไม่ก�าหนด 

 1.7  ลักษณะโครงการ :       กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 

2.  จ�านวนเงนิทนุของโครงการจดัการกองทนุรวม มูลค่าทีต่ราไว้ จ�านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขาย :

 2.1  จ�านวนเงินทุนของโครงการ :     5,000 ล้านบาท 

 2.2  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย :     10 บาท 

 2.3  จ�านวนหน่วยลงทุน :      500 ล้านหน่วย 

 2.4 ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก :  10 บาท 

 2.5  มูลค่าขั้นต�่าของการสั่งซื้อครั้งแรก :    500.00 บาท 

 2.6  มูลค่าขั้นต�่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :   500.00 บาท 

 2.7  มูลค่าขั้นต�่าของการสั่งขายคืน :    ไม่ก�าหนด 

 2.8  จ�านวนหน่วยลงทุนขั้นต�่าของการสั่งขายคืน :  ไม่ก�าหนด 

 2.9  มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต�่า :  ไม่ก�าหนด 

 2.10 จ�านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต�่า :  ไม่ก�าหนด 
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3.  วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน  

 ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ 

 ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน : 

 3.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ และมีโอกาสได้

รับผลตอบแทนคาดหวังสูงในระยะยาว โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุน

เดียว คือ Invesco Asian Equity Fund (Dublin)

 3.2 ชนิดกองทุนรวม :  Feeder Fund 

 3.3  ประเภทกองทุนรวม :  พิเศษ 

 3.4  นโยบายการลงทุน :  ตราสารแห่งทุน 

 3.5  นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :  

  ในกรณีที่กองทุนรวมเปิดมีเหตุจ�าเป็นต้องบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราว บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือ 

  เข้าท�าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามของกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  (1)  คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นบุคคลประเภทสถาบัน โดยบุคคลดังกล่าวต้องไม่ใช่ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

   ของกองทุน

  (2)  ระยะเวลาการช�าระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินหรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องไม่เกิน 90 วัน

  (3)  อัตราส่วนการกู้ยืมเงินและการท�าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ณ สิ้นวันใด เมื่อรวมกันแล้วต้อง

ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้นแต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินหรือ

การท�าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพิ่มเติม

  (4)  ในกรณีของการท�าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ต้องใช้สัญญามาตรฐานที่ก�าหนดโดยสมาคม

ตลาดตราสารหนี้ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ�ากัด (มหาชน)

 3.6  การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุนเพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) 

 3.7  การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน 

 3.8  ลักษณะพิเศษ : 

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)

 3.9.  รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

  กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์

สุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของ Invesco Asian Equity Fund (Dublin) (กองทุนหลกั) ชนดิหน่วย
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ลงทุน Class C (AD) USD เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุน 

ดังกล่าวเป็นกองทุนในกลุ่ม Invesco Fund Series จัดตั้งและจัดการโดย Invesco Global Asset Management Ltd ซึ่ง

เป็นกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS และจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ 

  ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะส่งค�าสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยัง BNY Mellon Trust (Ireland) Ltd. ใน

รูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยกองทุนหลักจะน�าเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างๆ 

เช่น หยวนจีน เกาหลีวอน ดอลลาร์ไต้หวัน รูปีอินเดีย ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็นต้น อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ

พิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุน หรือส่งค�าสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปประเทศอื่นใด และหรือ

เปลีย่นแปลงสกุลเงนิได้ โดยบรษิทัจดัการจะค�านงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส�าคัญ และไม่ถอืเป็นการด�าเนนิการ 

ที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

  ส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น

ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งในและต่างประเทศ 

  อื่นๆ 

 � กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจป้องกันความเส่ียงจากอัตรา 

แลกเปลี่ยนในสัดส่วนอื่นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนได้ หากเกิดกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติ เช่น ค่าเงินบาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงหรือแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อกองทุน ผู้จัดการกองทุนจะ

พิจารณาปรับสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของกองทุน เป็นต้น  

 � กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารแห่งทุนท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) 

ตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความ 

น่าเชื่อถือต�่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) และตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รบัการจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอื  

(Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต�่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ 

(Non - Investment Grade) เฉพาะกรณทีีต่ราสารหนีน้ัน้ได้รบัการจดัอนัดับความน่าเชือ่ถอืทีส่ามารถลงทุนได้ (Investment 

grade) ณ วันที่กองทุนลงทุนเท่านั้น 

ในกรณีท่ีกองทุนหลักมีการลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Company) 

ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต�่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับ

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) โดยมีอัตราส่วนรวมกันเกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุนหลัก บริษัทจัดการจะด�าเนินการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักเพื่อให้การลงทุนในหลักทรัพย์หรือ

ตราสารดังกล่าวมีอัตราส่วนรวมกันไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ภายใน 30 วันท�าการนับแต่วัน

ที่ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว เว้นแต่เกิดเหตุการณ์ท่ีไม่อาจควบคุมได้ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการได้ภายในระยะเวลาท่ี

ก�าหนด บริษัทจัดการจะด�าเนินการให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า
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 หากการด�าเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักในต่างประเทศข้างต้น มีผลท�าให้การลงทุนในหรือ 

มีไว้ซึ่งกองทุนหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจะด�าเนินการ  

ดังต่อไปนี้

 (ก)  บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนหลักในต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุน 

ต่างประเทศดังกล่าว จะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิด 

บัวหลวงหุ้นเอเชียและมีคุณสมบัติตามที่ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะด�าเนินให้

เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป

(ข)   หากเกิดกรณใีดๆ ท่ีท�าให้บรษิทัจดัการไม่สามารถด�าเนนิการคัดเลอืกกองทนุหลกัในต่างประเทศกองทนุใหม่ 

แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะด�าเนินการเลิกกองทุน โดยจะด�าเนินการจ�าหน่ายหลักทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน (ถ้ามี) เพื่อคืนเงินตามจ�านวนท่ีรวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายส�ารองค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง

ของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีถือต่อจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจ�าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการด�าเนินการเปลี่ยนกองทุนหลักในต่างประเทศ จะยกเว้นไม่น�าเรื่อง

การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทนุรวมมาบังคับใช้ในช่วงด�าเนินการคัดเลือก เตรียมการลงทุนในกองทุนใหม่ หรือระหว่างด�าเนินการโอนย้าย

เงินทุนดังกล่าวด้วย หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันท�าการก่อนวันเลิกกองทุน

ในภาวะปกติกองทุนจะน�าเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที่ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศก�าหนด ทั้งนี้ มิให้รวมถึง

ช่วงระหว่างรอการลงทุน ประมาณ 15 วันท�าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม หรอื

ช่วงระยะเวลาประมาณ 15 วันท�าการก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงเวลาตรงกับวันหยุดท�าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ท่ี

กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว 

ในกรณท่ีีสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศ และ/หรอืการลงทนุในกองทนุหลกัไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาด 

และเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติ เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการ

ลงทุน หรือกรณีอื่นใดที่จะก่อความเสียหายให้แก่กองทุนโดยรวม เป็นต้น และ/หรือในช่วงระหว่างรอการอนุมัติการเพิ่ม

วงเงินลงทุนในต่างประเทศจากทางการ และ/หรือกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผลท่ีจ�าเป็นและสมควร และ/หรือใน 

ช่วงระยะเวลาประมาณ 15 วันท�าการในกรณีท่ีมีผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนจ�านวนมาก กองทุนอาจ

ไม่สามารถลงทุนในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน�าเงินลงทุนบางส่วนหรือท้ังหมดกลับ

เข้ามาลงทุนในประเทศเป็นการชั่วคราวหรือถาวร เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนั้น จึงอาจมี

บางขณะท่ีไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่ก�าหนดไว้ได้ โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถ

ลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวต่อส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่ประกาศก�าหนด 



38

B-ASIA

ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าการลงทุนในกองทนุหลกัไม่เหมาะสมอกีต่อไป เช่น มกีารเปลีย่นแปลงนโยบาย 

การลงทนุ หรือลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรือมีผลการด�าเนินงานตกต�่าอย่างมีนัยส�าคัญหรือ

ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือมีขนาดกองทุนลดต�่าลงมากอย่างมีนัยส�าคัญ จนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุน เป็นต้น 

และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักได้เลิกโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะน�าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

อื่นใดท่ีมีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม โดยถือว่าได้รับมต ิ

เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ หากมีการด�าเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ

ล่วงหน้าโดยไม่ชักช้า 

  ในกรณท่ีีกองทนุหลกัมมีลูค่าทรพัย์สนิสทุธลิดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดังต่อไปนี ้บรษิทัจัดการจะด�าเนนิการ

ตามหลกัเกณฑ์ และวธิกีารทีส่�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ประกาศก�าหนด 

  (1) มลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิณ วนัใดวนัหนึง่ลดลงเกนิกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัย์สินสทุธขิองกองทนุหลกั

  (2) ยอดรวมของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนหลกัลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัท�าการใดตดิต่อกัน คดิเป็น

จ�านวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัย์สินสทุธขิองกองทนุหลกั

  เงือ่นไข : ในกรณทีีก่องทนุหลกัมมีลูค่าทรพัย์สนิสทุธลิดลงในลกัษณะดังกล่าวบรษิทัจดัการด�าเนนิการดงัต่อไปนี้

  (1) แจ้งเหตุท่ีกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการด�าเนินการโดยค�านึงถึงประโยชน์ท่ีดี

ทีสุ่ดของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม ให้ส�านกังานและผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วนัท�าการนบัแต่วนัทีป่รากฏเหตุ

  (2) ด�าเนนิการตามแนวทางการด�าเนนิการตาม (1) ให้แล้วเสรจ็ภายใน 60 วนันบัแต่วนัทีป่รากฏเหตุ

  (3) รายงานผลการด�าเนนิการให้ส�านกังานทราบภายใน 3 วนัท�าการนบัแต่วนัท่ีด�าเนนิการแล้วเสรจ็

  (4) เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับการด�าเนนิการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท่ี้สนใจจะลงทุนเพือ่ให้ผูท่ี้สนใจจะลงทนุ

รบัรูแ้ละเข้าใจเก่ียวกับสถานะของกองทุนรวม  

  ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะด�าเนินการให้บุคลากรที่เก่ียวข้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด�าเนินการ

ดังกล่าวด้วย

  ทัง้นี ้ระยะเวลาในการด�าเนนิการตามข้อ (2) บรษิทัจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อส�านกังาน 

  บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธใินกรณท่ีีมกีารด�าเนนิการเปลีย่น/โอนย้ายกองทุน จะยกเว้นไม่น�าเรือ่งการลงทนุหรอื

มไีว้ซึง่ทรพัย์สินในต่างประเทศ (Offshore Investment) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรพัย์สินสุทธิ

ของกองทนุ มาบงัคับใช้ในช่วงด�าเนนิการคัดเลอืกและเตรยีมการลงทุน

ข้อมูลกองทุนหลัก ที่กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียไปลงทุน ได้แก่ Invesco Asian Equity Fund (Dublin) 

(แหล่งที่มาของข้อมูล : http://www.invesco.com) 

  ชื่อกองทุน :    Invesco Asian Equity Fund (Dublin) 

  วันจัดตั้งกองทุน :    12 เมษายน 2544 
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  ประเภทโครงการ :   กองทุนรวมตราสารทุน 

  อายุโครงการ :    ไม่ก�าหนด

  มูลค่าทรัพย์สิทธิ :   USD 1.36  พันล้าน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557) 

  ผู้จัดการกองทุน :    Invesco Global Asset Management Ltd. 

  ที่ปรึกษาการลงทุน :   Invesco Asset Management Ltd. ที่ตั้งอยู่ในประเทศอังกฤษ 

  ผู้ดูแลผลประโยชน์ :   BNY Mellon Trust (Ireland) Ltd.

  Invesco Asian Equity Fund (Dublin) บริหารจัดการโดย Invesco Global Asset Management Limited 

(Invesco Global Headquarters, Two Peachtree Pointe, 1555 Peachtree Street, N.E., Suite 1800, Atlanta, Georgia 

30309 U.S.A.) ในฐานะผู้จัดการกองทุน ซึ่งประกอบไปด้วยทีมผู้จัดการกองทุน (Portfolio Manager) และนักวิเคราะห์ 

(Research Analysts) ท่ีมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนท่ัวโลกมานาน และมีพนักงานมากกว่า 6,000 คน 

อยู่ใน 20 ประเทศทั่วโลก 

  Invesco Asian Equity Fund (Dublin) แบ่งเป็นหลาย Classes เพื่อให้ผู้ลงทุนเลือกลงทุนได้เหมาะสมกับ

ขนาดเงินลงทุนและระยะเวลาท่ีต้องการลงทุน โดยกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียลงทุนใน Class C Invesco Asian  

Equity Fund (Dublin) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าผิด

จากรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ

  วัตถุประสงค์ นโยบาย และกลยุทธ์ในการลงทุนของ Invesco Asian Equity Fund (Dublin)

  (1)  Invesco Asian Equity Fund (Dublin) มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนของเงิน

ลงทุนในระยะยาว (Long-term returns) 

  (2)  Invesco Asian Equity Fund (Dublin) มุง่เน้นการลงทนุในตราสารแห่งทุนต่างประเทศของภมูภิาคเอเชยี 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมลูค่าทรพัย์สินสทุธขิองกองทนุ โดยตราสารแห่งทนุท่ีบรษิทัจะไปลงทนุนัน้จะต้องมลีกัษณะ ดังนี้ 

   (ก)  บริษัทหรือนิติบุคคลอื่นใด ที่จดทะเบียนในประเทศภูมิภาคเอเชีย 

   (ข)  บริษัทหรือนิติบุคคลอื่นใด ท่ีจดทะเบียนในประเทศที่อยู่นอกภูมิภาคเอเชีย แต่ด�าเนินธุรกิจหลัก

ในประเทศภูมิภาคเอเชีย 

   (ค)  บริษัทโฮลดิ้ง ที่มีการลงทุนหลักในบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศภูมิภาคเอเชีย 

  (3)  Invesco Asian Equity Fund (Dublin) สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

   (ก)  เงนิสด ตราสารท่ีเทียบเท่าเงนิสด ตราสารตลาดเงนิ ตราสารแห่งทนุและตราสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

ตราสารแห่งทุนที่ออกโดยบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นใดที่นอกเหนือจากลักษณะตามข้อ 2) (ก) (ข) และ (ค) 
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   (ข)  ตราสารแห่งหนี้ (รวมถึงตราสารหนี้แปลงสภาพ) ที่ออกโดยบริษัทในภูมิภาคเอเชีย 

  อย่างไรก็ตาม กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีการซื้อขาย และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่ีมีความ 

น่าเชื่อถือ

  อนึ่ง การลงทุนในแถบภูมิภาคเอเชียดังกล่าว ไม่รวมถึงประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

  (4)  Invesco Asian Equity Fund (Dublin) อาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารอนุพันธ์ เพื่อการป้องกัน

ความเสี่ยง และจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น โดยจะไม่ใช้ตราสารอนุพันธ์ หรือตราสารอนุพันธ์ท่ีได้มาจาก

ตราสารอนุพันธ์ เพื่อการลงทุนใดๆ ทั้งสิ้น

  ปัจจัยความเสี่ยงที่ส�าคัญของ Invesco Asian Equity Fund (Dublin)

  1.  ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารแห่งทุน (Equity Risk) คือ การลงทุนในตราสารแห่งทุน จะมี

ปัจจัยทางมหภาค และจุลภาคต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะตลาด รวมถึงผลการด�าเนินงานและฐานะ 

การเงินของผู้ออกตราสาร ท่ีมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่กองทุนหลักอาจ

ขาดทุนได้

  2.  ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ Invesco 

Asian Equity Fund  (Dublin) ลงทุน จะเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลง เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงของภาวะเศรษฐกิจโลก 

ภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของแต่ละประเทศ รวมถึงการผันผวนของสถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน

  3.  ความเส่ียงจากสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) คือ ความเส่ียงซึ่ง 

เกิดจากการที่กองทุนหลักไม่สามารถจ�าหน่ายหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสม และภายในระยะเวลาอันสมควร 

หรือตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักท�าการซื้อขายหลักทรัพย์อาจหยุดรับค�าสั่งซื้อขาย เนื่องจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น 

ความเสี่ยงข้างต้นอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน 

  4.  ความเส่ียงของคู่สัญญา (Counterparty Risk) คือ ความเส่ียงท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดใน 

สัญญาอันเนื่องจากการล้มละลาย หรือเหตุอื่นใด

  5.  ความเส่ียงจากกฎข้อบังคับต่างๆ (Regulatory Risk) คือ ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ

อาจมคีวามเส่ียงหลากหลายปัจจัย เช่น ข้อจ�ากดั หรอืกฎหมาย หรอืมาตรการควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ

  6.  ความเส่ียงจากการช�าระคืนเงินลงทุน (Settlement Risk) คือ ความเสี่ยงซึ่งเกิดจากความล่าช้า 

ของการรับช�าระคืนเงินลงทุนจากความแตกต่างทางด้านเวลา และขั้นตอนในการซื้อขายท่ีต่างกันระหว่างหน่วยงานท่ี 

เกี่ยวข้อง 

  7.  ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivative Risk) กองทุนหลักอาจลงทุนหรือมีไว้ใน

ตราสารอนุพันธ์ โดยมีวัตถุประสงศ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) และ

ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) เท่านั้น โดยในบางกรณีตราสารอนุพันธ์อาจท�าให้กองทุนหลักเกิด

การขาดทุน หรือเพิ่มความผันผวนให้กองทุนหลักได้     
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  8.  ความเส่ียงของประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน (Country Risk) คือ ความเส่ียงในการลงทุนท่ีขึ้น

อยู่กับความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจหรือการเมืองของประเทศที่กองทุนหลักน�าเงินไปลงทุนหรือแสวงหาผลตอบแทน 

โดยทั่วไปนั้น ประเทศท่ีพัฒนาแล้วถือได้ว่ามีเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมืองสูงกว่าประเทศที่

ก�าลังพัฒนาและประเทศท่ีด้อยการพัฒนา อย่างไรก็ตาม การกระจายการลงทุนในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย จึงป็น 

การกระจายความเส่ียงของการลงทนุกระจกุตวัในประเทศใดประเทศหนึง่ เพือ่บรหิารความเส่ียงในส่วนของ Country Risk

  9. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น  (Foreign Exchange Rate Risk) เนือ่งจากการลงทุนในหลกัทรพัย์

ต่างประเทศทีม่สีกุลเงนิแตกต่างไปจากสกุลเงนิหลกั (Base Currency) มคีวามเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 

เนือ่งจากมูลค่าหลักทรัพย์ เงินปันผล รวมถึงดอกเบี้ยต่างๆ จะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

และมาตรการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน โดยอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลง จะมีผลท�าให้มูลค่าหน่วยลงทุนผันผวน 

และอาจท�าให้เกิดก�าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ  Invesco Asian Equity Fund (Dublin) 

  1.  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

1.1  ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Subscription Fee) ยกเว้น*

1.2  ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Fee) ไม่มี

1.3  ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee)  ยกเว้น**

   	 *			 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	 ได้รับการยกเว้นไม่เรียกเก็บ	 โดยหากจะเรียกเก็บจะไม่เกินอัตราร้อยละ	5.00 

		 	 	 	 		ของมูลค่าหน่วยลงทุน

	 	 	 **	 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	 ได้รับการยกเว้นไม่เรียกเก็บ	 โดยหากจะเรียกเก็บจะไม่เกินอัตราร้อยละ 

		 	 	 	 	 1.00	ของมูลค่าหน่วยลงทุน

  2.  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของกองทุน 

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย* ร้อยละของมูลค่าทรพัย์สินของกองทนุ 

Invesco Asian Equity Fund (Dublin)

1.    ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1.00

2.    ค่าธรรมเนียมการด�าเนินงาน (Administrator Fee) 0.30

2.    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 0.01
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ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย* ร้อยละของมูลค่าทรพัย์สินของกองทนุ 

Invesco Asian Equity Fund (Dublin)

3.     ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลทรพัย์สนิของกองทนุ (Custodian Fee) 0.03

4.    ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expense) 0.04

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(อัตราส่วนค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 มกราคม 2557)

1.38

  	 *	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในตารางข้างต้น	เป็นส่วนของ	Class	C

   ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยงแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก

 3.10.  การลงทุนในต่างประเทศ : 

  FIF (ลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) 

 3.11.  รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

  บริษัทจัดการจะน�าเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินวงเงินที่ได้รับการ

จัดสรร หรือได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ�านาจในการจัดสรรวงเงิน

ลงทุนในต่างประเทศให้แก่บริษัทจัดการ ท้ังนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุน 

 3.12.  ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน : 

  3.12.1 ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวิธอีืน่ทีจ่ะลงทนุในประเทศ : 

   บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดย

วธิอีืน่อย่างใดอย่างหนึง่หรอืหลายอย่างตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก�าหนดดังต่อไปนี้   

   3.12.1.1 ตราสารแห่งทนุในประเทศ ได้แก่ ตราสาร หรอืสัญญา ท่ีเสนอขายในประเทศ หรอืมผีูอ้อก

หรอืคู่สญัญาเป็นนติบิคุคลทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี้ 

    (1) หุน้ 

    (2) หน่วยลงทุนหรือใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสาร

แห่งทุน หรอืของกองทุนรวมอืน่ทีม่นีโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทนุ เช่น กองทุนรวมผสม เป็นต้น 
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    (3) ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ 

โดยต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

     (ก) การลงทุนในตราสารดังกล่าวต้องเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ

ลงทนุ 

     (ข) บริษัทจัดการต้องด�าเนินการให้มีการกันหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนท่ีมี

คณุภาพซึง่มสีภาพคล่องในจ�านวนทีเ่พยีงพอต่อมลูค่าการใช้สทิธติามตราสารดังกล่าวไว้ตลอดเวลาทีไ่ด้ลงทุนหรอืมไีว้ซึง่

ตราสารนัน้ ท้ังนี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีส�านกังานก�าหนด 

    (4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ท่ีมีหลักทรัพย์อ้างอิง

เป็นหุน้หรอืใบส�าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

    (5) ธรุกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์โดยหลกัทรพัย์ทีใ่ห้ยมืเป็นหลกัทรพัย์ตาม (1) (2) (3) 

หรอื (4) ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด 

   3.12.1.2 ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรือสัญญาที่เสนอขายในประเทศ 

หรอืมผีูอ้อกหรอืคูสั่ญญาเป็นนติบิคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี้

    (1) ตราสารแห่งหนีท่ี้มลีกัษณะคล้ายเงนิฝาก ได้แก่  

     (1.1) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ธนาคารที่มี

กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้

ประกัน 

     (1.2) ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สัญญาใช้เงนิท่ีบรษิทัหลกัทรพัย์ทีป่ระกอบธรุกิจประเภท

การให้สินเชือ่เพือ่ธรุกจิหลกัทรพัย์เป็นผูอ้อก ซึง่ก�าหนดวนัใช้เงนิตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เมือ่

ทวงถามหรอืเมือ่ได้เหน็ 

     (1.3) ตัว๋แลกเงนิ หรอืตัว๋สญัญาใช้เงนิอายไุม่เกนิ 90 วนันบัแต่วนัท่ีออก ซึง่มอีนัดับ

ความน่าเชือ่ถอืดังต่อไปนี้ 

      (ก) อนัดับความน่าเชือ่ถอืของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดับแรก 

ทัง้นี ้ ในกรณทีีเ่ป็นอนัดับความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสาร ต้องเป็นอนัดบัความน่าเชือ่ถอืทีไ่ด้มาจากการจดัอนัดับความ

น่าเชือ่ถอืระยะสัน้ด้วย หรอื 

      (ข) อนัดับความน่าเชือ่ถอืของผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้ประกนั 

อยูใ่นอนัดับท่ีสามารถลงทนุได้ ทัง้นี ้โดยการจดัอนัดับความน่าเชือ่ถอืของสถาบนัจดัอนัดับความน่าเชือ่ถอืภายใต้ชือ่ Standard 

& Poor’s หรอื Moody’s หรอื Fitch หรอืสถาบนัอืน่ทีส่�านกังานก�าหนดเพิม่เตมิ 
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    (2) ตราสารแห่งหนีท่ั้วไป ได้แก่ 

        (2.1) ตราสารภาครฐัไทย อนัได้แก่ 

            (ก) ตัว๋เงนิคลงั 

            (ข) พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 

            (ค) พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบส�าคัญแสดงสิทธิ

ทีจ่ะซือ้หุน้กู้ ท่ีกระทรวงการคลงัหรอืกองทนุเพือ่การฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงนิเป็นผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บั

อาวลั หรอืผูค้�า้ประกัน 

        (2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารท่ีมีรูปแบบท�านองเดียวกับ

ตราสารภาครฐัไทยทีร่ฐับาลต่างประเทศ องค์การหรอืหน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ รฐัวสิาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ 

หรอืองค์การระหว่างประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้�า้ประกัน ทัง้นี ้ตราสารดังกล่าวต้องมลีกัษณะตามเงือ่นไขท้ายข้อ 3.12.1.2 ด้วย 

     (2.3) ตราสารทีเ่ปลีย่นมอืได้ ซึง่หมายถงึ พนัธบตัร ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ 

หรอืหุน้กู้ทีไ่ม่รวมถงึหุน้กู้แปลงสภาพและหุน้กู้อนพุนัธ์ ท่ีส�านกังานอนญุาตให้เสนอขายในลกัษณะท่ัวไปหรอืในลกัษณะจ�ากัด 

หรอืทีอ่อกภายใต้ข้อผกูพนัท่ีก�าหนดและอนญุาตโดยกระทรวงการคลงั หรอืท่ีนติบิคุคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้เป็นผูอ้อก 

หรอืท่ีเป็นหลกัทรพัย์ท่ีออกใหม่ซึง่ผูอ้อกหลกัทรพัย์ได้เสนอขายหลกัทรพัย์ทีอ่อกใหม่นัน้ทัง้หมดต่อผูถ้อืหุน้โดยได้รบัช�าระ

ราคาเตม็มลูค่าท่ีเสนอขายจากผูถ้อืหุน้ ทัง้นี ้ตราสารท่ีเปลีย่นมอืได้ต้องมลีกัษณะตามเงือ่นไขท้ายข้อ 3.12.1.2 ด้วย 

     (2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีมีหลักทรัพย์

อ้างองิเป็นพนัธบตัร หรอืหุน้กู้ทีไ่ม่ใช่หุน้กู้อนพุนัธ์

     (2.5) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 

ทีเ่สนอขายในต่างประเทศโดยมผีูอ้อกเป็นนติบิคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี ้หุน้กูดั้งกล่าวไม่รวมถงึหุน้กู้แปลงสภาพ

และหุน้กู้อนพุนัธ์ 

     (2.6) หน่วยลงทุนหรือใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ตราสารแห่งหนี ้หรอืของกองทุนรวมอืน่ทีม่นีโยบายการลงทุนเฉพาะเงนิฝาก ตราสารแห่งหนี ้หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่

ทีส่�านกังานก�าหนดหรอืให้ความเหน็ชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงนิ เป็นต้น 

     (2.7) ธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคืน ท้ังนี ้ตามหลกัเกณฑ์ทีส่�านกังานก�าหนด

     (2.8) ธรุกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์โดยหลกัทรพัย์ทีใ่ห้ยมืเป็นตราสารแห่งหนีต้าม 

(1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานก�าหนด  

    ในกรณทีีต่ราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.12.1.2 เป็นตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใช้เงนิท่ีมกีารจ่าย

ผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้ต้องอยูใ่นรปูอตัราดอกเบีย้คงท่ีหรอือตัราดอกเบีย้ลอยตวัเท่านัน้ 

    การรบัรอง รบัอาวลั สลกัหลงั หรอืค�า้ประกนัของบคุคลทีก่�าหนดไว้ในข้อ 3.12.1.2 ต้องเป็น 

การรบัรองตลอดไป รบัอาวลัทัง้จ�านวน สลกัหลงัโอนประเภทมสิีทธไิล่เบีย้โดยไม่มข้ีอก�าหนดลบล้างหรอืจ�ากัดความรบัผดิ
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ของผูส้ลกัหลงั หรอืค�า้ประกันต้นเงนิและดอกเบีย้เตม็จ�านวนแบบไม่มเีงือ่นไข 

    เงือ่นไข : ตราสารภาครฐัต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารท่ีเปลีย่นมอืได้ตามข้อ (2.3) 

ต้องมลีกัษณะดังต่อไปนี้ 

    (1) เป็นตราสารขึน้ทะเบยีนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

    (2) มีราคาท่ีเหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยก�าหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อ

บคุคลทัว่ไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซือ้และรบัซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดังกล่าวตามจ�านวนและวธิกีารทีส่มาคมตลาดตราสาร

หนีไ้ทยก�าหนดอยูเ่สมอ โดยได้ส่งส�าเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้ 

    (3) เป็นตราสารท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

     (ก) ในกรณีท่ีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสาร 

ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ เว้นแต่ผู ้ออกตราสาร 

ดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนั้นต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่

สามารถลงทุนได้เท่านั้น 

     (ข) ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั้นต้องมีอันดับ

ความน่าเชือ่ถอืของตราสารอยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได้ 

     (ค) ในกรณทีีก่องทนุลงทนุในตราสารอืน่นอกเหนอืจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอ

ขายครัง้แรก หากตราสารดังกล่าวไม่มอีนัดับความน่าเชือ่ถอืของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดับท่ีสามารถลงทุนได้ 

ตราสารนัน้ต้องมบีรษิทัจดัการไม่ต�า่กว่าสามรายเป็นผูซ้ือ้ตราสารดังกล่าวเพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ  

   3.12.1.3 ตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทนุ ได้แก่ 

    (1) หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในประเทศซึ่งต้องมีลักษณะตามเงื่อนไขในท้ายข้อ 

3.12.1.2 (1) และ (2) ทัง้นี ้ในกรณทีีก่องทนุลงทุนในหุน้กู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครัง้แรก หุน้กู้แปลงสภาพนัน้

ต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีบริษัท

จดัการไม่ต�า่กว่าสามรายเป็นผูซ้ือ้ตราสารดังกล่าวเพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทุนภายใต้การจดัการ 

     ในกรณทีีหุ่น้กูแ้ปลงสภาพตามวรรคหนึง่มกีารค�า้ประกนั การค�า้ประกันดังกล่าวต้อง

เป็นการค�า้ประกันต้นเงนิและดอกเบีย้เตม็จ�านวนแบบไม่มเีงือ่นไข 

    (2) หุน้กู้แปลงสภาพทีเ่สนอขายในต่างประเทศโดยมผีูอ้อกเป็นนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายไทย ทั้งนี้ ในกรณีท่ีหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวเป็นตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน ตราสารนั้นต้องมี

ลักษณะเช่นเดียวกับตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอ

ขายตราสารด้อยสทิธเิพือ่นบัเป็นเงนิกองทุนของธนาคารพาณชิย์ 

   3.12.1.4 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหา  

รมิทรพัย์ในประเทศ (REITs) 
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   3.12.1.5 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด  

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืทีค่ณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์จะสัง่รบัเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และอยูร่ะหว่างการด�าเนนิการกระจายการถอืหน่วยลงทนุตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

ว่าด้วยการรบัและเพกิถอนหน่วยลงทนุ และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 

   3.12.1.6 เงนิฝากในสถาบนัการเงนิตามกฎหมายไทย 

   3.12.1.7 ใบส�าคัญแสดงสิทธอินพุนัธ์ ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 3.12.1.1 (3) 

   3.12.1.8 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนด โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมีตัวแปรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่างต่อไปนี้ 

    (1) หลกัทรพัย์ 

    (2) อตัราดอกเบีย้ 

    (3) อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

    (4) อนัดับความน่าเชือ่ถอืหรอืเหตกุารณ์ทีม่ผีลต่อการช�าระหนีข้องตราสารแห่งหนี ้หรอื

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรอืของผูอ้อกตราสารหรอืคูสั่ญญาดังกล่าว 

    (5) ทองค�า 

    (6) น�า้มนัดิบ 

    (7) ดัชนกีลุม่สินค้าโภคภณัฑ์ ดัชนเีงนิเฟ้อ ดัชนทีีม่อีงค์ประกอบเป็นสินค้าหรอืตวัแปร

ตาม (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรอื (9) 

    (8) ดัชนทีีม่อีงค์ประกอบเป็นดัชนตีามข้อ (7) 

    (9) สนิค้าหรอืตวัแปรอืน่ใดท่ีส�านกังานก�าหนด 

    ในกรณท่ีีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอ้างองิกับราคาของสินค้าหรอืตวัแปรตามวรรคหนึง่ราคา

ทีอ้่างองิดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจบุนัหรอืราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเท่านัน้ ทัง้นี ้ ราคาของสินค้าตวัแปรอืน่ทีไ่ม่ใช่ดัชนี 

หรอืสินค้าหรอืตวัแปรทีเ่ป็นองค์ประกอบของดัชนดัีงกล่าว ต้องเป็นท่ียอมรบัอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลาย

ด้วย 

    การเข้าคู่สญัญาในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าตามวรรคหนึง่ บรษิทัจดัการต้องปฏบิตัใิห้เป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี ้

    (1) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่ท�าให้วัตถุประสงค์หรือ

นโยบายการลงทุนของกองทุนนั้นเบี่ยงเบน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในเชิง

การเงนิหรอืเศรษฐกิจ 
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    (2) การเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องกระท�าในศูนย์ซื้อขายสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้า หรือในกรณีท่ีกระท�านอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นธนาคารที่มี

กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรอืผูค้้าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า

   3.12.1.9 ทรพัย์สนิอืน่ท่ีมลีกัษณะท�านองเดียวกับ 3.12.1.1 - 3.12.1.8 โดยได้รบัความเหน็ชอบจาก

ส�านกังาน 

3.12.2 ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวิธอีืน่ทีจ่ะลงทนุในต่างประเทศ : 

   บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิี

อื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก�าหนดดังต่อไปนี ้เว้นแต่ในกรณทีีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเหน็ชอบหรอืมปีระกาศ

แก้ไขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่

    3.12.2.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ที่กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นไปตาม

เงือ่นไขดังต่อไปนี้ 

    (1) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ

หน่วยงานก�ากับดูแลด้านหลกัทรพัย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ International Organizations of 

Securities Commission (IOSCO) หรอืหน่วยลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศ ท่ีมกีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์

ทีเ่ป็นสมาชกิของ World Federations of Exchange (WFE) 

    (2) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีมีทรัพย์สินท่ีลงทุนเป็นประเภท

และชนดิเดียวกับทรพัย์สินทีก่องทนุอาจลงทนุหรอืมไีว้ได้ เว้นแต่เป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศทีม่นีโยบาย

การลงทุนในทองค�าโดยตรง 

    (3) ในกรณท่ีีเป็นการลงทนุหรอืมไีว้เพือ่เป็นทรพัย์สินของกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไป 

กองทนุส�ารองเลีย้งชพี หรอืกองทนุส่วนบคุคลรายย่อย หน่วยลงทุนทีจ่ะลงทนุหรอืมไีว้ได้ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทุน

รวมต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้เพือ่ผูล้งทนุทัว่ไปเช่นกัน 

    (4) ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทนุรวมประเภทเฮด็จ์ฟันด์ 

   3.12.2.2 ตราสารแห่งทุนต่างประเทศ ได้แก่ หุน้หรอืหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายในต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

    (1) หุ้นที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ท่ีอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของหน่วยงาน

ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือที่มีการซื้อขายในตลาด

ซือ้ขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ World Federations of Exchange (WFE) 

    (2) หุ้นของบริษัทที่จัดตั้งในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง (Greater Mekong 

Subregion: GMS) และหุน้ดังกล่าวมไิด้มลีกัษณะตาม (1) 
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    (3) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศท่ีเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน หรอืทีเ่ป็น 

กองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน เช่น กองทุนรวมผสม เป็นต้น ซึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 

3.12.2.1 ด้วย

   3.12.2.3 ตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์หรือตราสารที่ออกโดยบุคคลต่างประเทศ

และเสนอขายในต่างประเทศ 

    (1) ตราสารภาครฐัต่างประเทศ อนัได้แก่ 

     (ก) พนัธบตัรหรอืตราสารแห่งหนีท้ีร่ฐับาลต่างประเทศ องค์การหรอืหน่วยงานของ

รฐับาลต่างประเทศ หรอืองค์การระหว่างประเทศเป็นผูอ้อกหรอืผูค้�า้ประกัน ซึง่มอีนัดับความน่าเชือ่ถอืของตราสารหรอืของ

ผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทุนได้ 

     (ข) พนัธบตัรหรอืตราสารแห่งหนีท่ี้รฐัวสิาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผูอ้อก

หรอืผูค้�า้ประกัน ซึง่มอีนัดับความน่าเชือ่ถอืของตราสารอยูใ่นอนัดับท่ีสามารถลงทนุได้ 

    (2) ตราสารแห่งหนีภ้าคเอกชน อนัได้แก่ 

     (ก) ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือ 

ของตราสารอยูใ่นอนัดับท่ีสามารถลงทุนได้ และได้รบัการคัดเลอืกให้ใช้ในการค�านวณดัชนตีราสารแห่งหนีท้ีไ่ด้รบัการยอมรบั

จากส�านักงาน ท้ังนี้ ผู้ลงทุนต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับตราสารแห่งหนี้ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ตด้วย

     (ข) ตราสารแห่งหนีท่ี้ออกโดยนติบิคุคลต่างประเทศทีม่อีายตุราสารคงเหลอืไม่เกิน

หนึง่ปีนบัแต่วนัทีล่งทนุ ซึง่นติบิคุคลดังกล่าวมอีนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นสองอนัดับแรก ทัง้นี ้ผูล้งทนุต้องสามารถเข้าถงึ

ข้อมลูเกีย่วกับตราสารแห่งหนีดั้งกล่าวเป็นภาษาองักฤษผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ด้วย

     ในกรณทีีต่ราสารแห่งหนีภ้าคเอกชนตามวรรคหนึง่เป็นตราสารด้อยสทิธเิพือ่นบัเป็น

เงินกองทุนต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะเช่นเดียวกับตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนตามประกาศ

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายตราสารด้อยสทิธเิพือ่นบัเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิย์

    (3) ตราสารแห่งหนีอ้ืน่ อนัได้แก่ หน่วยลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศทีเ่ป็นกองทนุ

รวมตราสารแห่งหนี ้หรอืของกองทนุรวมอืน่ท่ีมนีโยบายการลงทนุเฉพาะเงนิฝาก ตราสารแห่งหนี ้หรอืการหาดอกผลโดยวธิี

อืน่ทีส่�านกังานก�าหนดหรอืให้ความเหน็ชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงนิ เป็นต้น ซึง่ต้องเป็นไปตามเงือ่นไขในข้อ 3.12.2.1 ด้วย 

   3.12.2.4 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ หุน้กู้ หรอืใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู้ทีเ่สนอขายในต่าง

ประเทศ โดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ท้ังนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้

อนพุนัธ์ 

    ในกรณีท่ีตราสารแห่งหนี้ดังกล่าวเป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีการจ่ายผล

ตอบแทน ผลตอบแทนนัน้ต้องอยูใ่นรปูอตัราดอกเบีย้คงท่ีหรอือตัราดอกเบีย้ลอยตวัเท่านัน้ 
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    การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค�าประกันของบุคคลที่ก�าหนดไว้ในข้อดังกล่าวต้อง

เป็นการรบัรองตลอดไป รบัอาวลัทัง้จ�านวน สลกัหลงัโอนประเภทมสีทิธไิล่เบีย้โดยไม่มข้ีอก�าหนดลบล้างหรอืจ�ากัดความรบั

ผดิชอบของผูส้ลกัหลงั หรอืค�า้ประกันต้นเงนิและดอกเบีย้เตม็จ�านวนแบบไม่มเีงือ่นไข 

   3.12.2.5 ตราสารท่ีออกโดยกองทนุโครงสร้างพืน้ฐานต่างประเทศท่ีมลีกัษณะท�านองเดียวกับหน่วย

ลงทนุของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานตาม 3.12.1.5 และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 3.12.2.1 (1) ด้วย 

   3.12.2.6 ตราสารของกองทุนอสังหารมิทรพัย์ต่างประเทศทีก่องทุนจะลงทุนหรอืมไีว้ได้ ต้องเป็นไป

ตามเงือ่นไขดังต่อไปนี้ 

    (1) ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ

หน่วยงานทีก่�ากับดูแลด้านหลกัทรพัย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ International Organizations of 

Securities Commission (IOSCO) และมนีโยบายหลกัในการลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สินดังต่อไปนี้ 

     (ก) อสงัหารมิทรพัย์ 

     (ข) หุ้นสามัญของบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาด

ซือ้ขายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นสมาชกิของ World Federations of Exchange (WFE) หรอืหุน้สามญัของบรษิทัทีม่ลีกัษณะธรุกิจ

เทยีบเคยีงได้กับหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 

    (2) ตราสารดังกล่าวมีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World 

Federations of Exchange (WFE) หรอืมกีารรบัซือ้คืนโดยผูอ้อกตราสาร 

    (3) ในกรณกีองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไป ตราสารทีจ่ะลงทนุหรอืมไีว้ได้ ต้องเป็นตราสาร

ของกองทนุอสงัหารมิทรพัย์ต่างประเทศท่ีจดัตัง้ขึน้เพือ่ผูล้งทุนท่ัวไปเช่นกัน 

   3.12.2.7 เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถ

ลงทนุได้ 

   3.12.2.8 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนด โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมีตัวแปรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่างต่อไปนี้ 

    (1) หลกัทรพัย์หรอืดัชนกีลุม่หลกัทรพัย์ 

    (2) อตัราดอกเบีย้ 

    (3) อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

    (4) อนัดับความน่าเชือ่ถอืหรอืเหตกุารณ์ทีม่ผีลต่อการช�าระหนีข้องตราสารแห่งหนีห้รอื

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรอืของผูอ้อกตราสารหรอืคูสั่ญญาดังกล่าว 
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    (5) ทองค�า 

    (6) น�า้มนัดิบ 

    (7) ดัชนกีลุม่สินค้าโภคภณัฑ์ ดัชนเีงนิเฟ้อ ดัชนทีีม่อีงค์ประกอบเป็นสินค้าหรอืตวัแปร

ตาม (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรอื (9) 

    (8) ดัชนทีีม่อีงค์ประกอบเป็นดัชนตีามข้อ (7) 

    (9) สนิค้าหรอืตวัแปรอืน่ใดท่ีส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนด 

    ในกรณท่ีีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอ้างองิกับราคาของสินค้าหรอืตวัแปรตามวรรคหนึง่ราคา

ทีอ้่างองิดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจบุนัหรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเท่านัน้ ทัง้นี ้ราคาของสินค้า ตวัแปรอืน่ทีไ่ม่ใช่ดัชนี 

หรอืสินค้าหรอืตวัแปรทีเ่ป็นองค์ประกอบของดัชนดัีงกล่าว ต้องเป็นท่ียอมรบัอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลาย

ด้วย 

    การเข้าคู่สญัญาในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าตามวรรคหนึง่ บรษิทัจดัการต้องปฏบิตัใิห้เป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี ้

    (1) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่ท�าให้วัตถุประสงค์หรือ

นโยบายการลงทุนของกองทุนนั้นเบี่ยงเบน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเส่ียงด้านเครดิต หรือเป็นการ

เคลือ่นย้ายผลตอบแทนหรอืผลประโยชน์ในเชงิการเงนิหรอืเศรษฐกิจ 

    (2) บริษัทจัดการอาจเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กระท�าในศูนย์ซื้อขาย

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรอืบรษิทัจดัการอาจเข้าเป็นคู่สัญญาท่ีกระท�านอกศูนย์สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าได้ หากคู่สญัญาเป็น

บคุคลดังต่อไปนี้ 

     (ก) นิติบุคคลต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

ที่กระท�านอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของหน่วยงานก�ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และ

ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรอื

หน่วยงานทีเ่ป็นสมาชกิของ World Federations of Exchange (WFE) และต้องมอีนัดับความน่าเชือ่ถอืในระยะยาวอยูใ่น

อนัดับทีส่ามารถลงทุนได้เท่านัน้ 

     (ข) สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอืในระยะยาวอยูใ่นอนัดับท่ี

สามารถลงทุนได้ 

   3.12.2.9 ทรัพย์สินอื่นท่ีมีลักษณะท�านองเดียวกับข้อ 3.12.2.1 - 3.12.2.8 โดยได้รับความเห็น

ชอบจากส�านกังาน 
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 3.13 อตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอืน่ เพ่ือเป็นทรพัย์สินของกองทนุรวม : 

  3.13.1 อตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอืน่ในประเทศ : 

   บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็น

ทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

ก�าหนดดังต่อไปนี ้ในกรณทีีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลีย่นแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิทัจดัการ

จะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศทีแ่ก้ไขด้วย 

   3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

ได้ โดยไม่จ�ากัดอตัราส่วน 

    (1) ตราสารภาครฐัไทย ตามข้อ 3.12.1.2 (2.1)

    (2) ตราสารภาครฐัต่างประเทศ ตามข้อ 3.12.1.2 (2.2) ท่ีมอีนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่น

สองอนัดับแรก หรอืสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่สีนิค้าเป็นตราสารดังกล่าว

    ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตาม (2) เมื่อรวมกัน

แล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าตราสารนัน้ในแต่ละรุน่ 

   3.13.1.2 บรษิทัจดัการอาจลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ตราสารภาครฐัต่างประเทศทีน่อกเหนอืจากข้อ 3.13.1.1 

(2) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีมีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันท้ังส้ิน

เมื่อค�านวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุ 

    ในกรณขีองกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครฐัต่างประเทศตามวรรคหนึง่ ต้องไม่เกิน

ร้อยละ 20 ของมลูค่าตราสารนัน้ในแต่ละรุน่ 

    การค�านวณอตัราส่วนตามวรรคหนึง่ ให้นบัตราสารตามวรรคหนึง่และทรพัย์สินทกุประเภท

ที่ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค�้าประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้

ลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สนิเหล่านัน้ รวมในอตัราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย  

   3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่

สามารถลงทุนได้ ดังต่อไปนี ้ซึง่ธนาคารท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย 

ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกนั หรอืคูส่ญัญา เพือ่เป็นทรพัย์สินของกองทนุได้ โดยมมีลูค่ารวมกันทัง้สิน้เมือ่

ค�านวณเฉพาะธนาคาร หรอืบรษิทัเงนิทนุรายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรพัย์สินสทุธขิองกองทนุ 

    (1) ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ ตามข้อ 3.12.1.2 แต่ไม่รวมถึงตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับ

เป็นเงนิกองทนุ 

    (2) ตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทนุ ตามข้อ 3.12.1.3 แต่ไม่รวมถงึตราสารด้อยสทิธเิพือ่นบัเป็นเงนิ

กองทุน 
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    (3) เงนิฝากในสถาบนัการเงนิตามกฎหมายไทย ตามข้อ 3.12.1.6 

    (4) สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.1.8 

    การค�านวณอตัราส่วนตามวรรคหนึง่ ให้นบัมลูค่าของทรพัย์สนิท่ีกองทุนลงทนุหรอืมไีว้ใน

ทรพัย์สนิตามข้อ 3.13.1.4 (1) (2) หรอื (5) และ 3.13.1.5 (1) ซึง่ธนาคารหรอืบรษิทัเงนิทุนรายเดียวกันเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย 

ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สญัญา รวมในอตัราส่วนดังกล่าว 

    ในกรณีท่ีกองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการด�าเนิน

งานของกองทนุ มใิห้นบัมลูค่าของเงนิฝากดังกล่าวรวมในอตัราส่วนตามวรรคหนึง่ 

   3.13.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ท่ีบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย 

ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค�้าประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อ

ค�านวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคูสั่ญญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่า

ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 

    (1) ตราสารแห่งทนุในประเทศท่ีบรษิทัจดทะเบยีนเป็นผูอ้อกหรอืคู่สญัญา ทัง้นี ้ไม่รวมถงึ

ตราสารแห่งทนุของบรษิทัจดทะเบยีนทีอ่ยูร่ะหว่างด�าเนนิการให้เหตแุห่งการเพกิถอนหมดไป 

    (2) หุ้นท่ีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด  

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการด�าเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรบัหุน้สามญัหรอืหุน้บรุมิสทิธเิป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน 

    (3) ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ ตามข้อ 3.12.1.2 ทั้งนี้ เฉพาะที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ

อยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทุนได้ 

    (4) ตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทนุ ตามข้อ 3.12.1.3 ทัง้นี ้ เฉพาะทีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่น

อนัดับทีส่ามารถลงทุนได้ 

    (5) ใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตามข้อ 3.12.1.7 ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก

ตราสารอยูใ่นอนัดับท่ีสามารถลงทนุได้ 

    (6) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.1.8 ท่ีคู่สัญญามีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน

อนัดับทีส่ามารถลงทุนได้ 

    (7) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ตามข้อ 3.12.1.5 

    ตราสารแห่งทุนตาม (1) และตราสารแห่งหนีต้าม (3) มใิห้หมายความรวมถงึหน่วยลงทนุ

ของกองทนุรวมท่ีถกูจดัให้เป็นตราสารแห่งทนุตามข้อ 3.12.1.1 (2) หรอืตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.12.1.2 (2.6) 

    การค�านวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.5 (1) 

ทีบ่คุคลรายเดียวกันเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคูส่ญัญา ซึง่กองทุนได้ลงทนุหรอื

มไีว้รวมในอตัราส่วนตามวรรคหนึง่ด้วย 
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    ในกรณทีีก่องทนุลงทนุหรอืมไีว้ซึง่หน่วยของกองโครงสร้างพืน้ฐานตามวรรคหนึง่ (7) ทีม่ี

ลักษณะดังต่อไปนี้ ให้นับมูลค่าหน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว รวมในอัตราส่วนของบุคคลตามวรรคหนึ่งเป็น

เจ้าของกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

    (1) ผลประโยชน์ที่กองโครงสร้างพื้นฐานจะได้รับขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหาร

โครงสร้างพืน้ฐาน โดยเจ้าของกจิการโครงสร้างพืน้ฐาน หรอืบรษิทัใหญ่หรอืบรษิทัย่อยของบคุคลดังกล่าว 

    (2) หน่วยของกองโครงสร้างพืน้ฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ�านวนหน่วยทีจ่�าหน่าย

ได้แล้วทั้งหมดของกองโครงสร้างพื้นฐานถูกถือโดยเจ้าของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน หรือบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของ

บคุคลดังกล่าว 

    การพิจารณาบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยตามวรรคสี่ ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชี

ทีส่ภาวชิาชพีบญัชกี�าหนดเกีย่วกับการจดัท�างบการเงนิรวม  

   3.13.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่ก�าหนดไว้ในข้อ 

3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 เพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวมตามอตัราส่วนดังต่อไปนี้ 

    (1) การลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สินดังกล่าวซึง่บคุคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บั

อาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคูส่ญัญา ต้องมมีลูค่ารวมกันทัง้ส้ินเมือ่ค�านวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั 

ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 5 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทุน 

    (2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) เมื่อค�านวณรวมทุกบุคคลท่ีเป็นผู้ออก 

ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สญัญาแล้ว ต้องมมีลูค่ารวมกันทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่า

ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 

    ความในวรรคหนึง่มใิห้น�ามาใช้บงัคบักับหน่วยลงทนุและใบส�าคัญแสดงสทิธท่ีิจะซือ้หน่วย

ลงทนุของกองทุนรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 แต่ไม่รวมถงึหน่วยลงทุน

ของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ม่เป็นไปตามท่ีก�าหนดในข้อ 3.12.1.5 

    ให้น�าความในข้อ 3.13.1.4 วรรคสีแ่ละวรรคห้า มาใช้บงัคับกับการนบัรวมอตัราส่วนตาม

วรรคหนึง่ด้วย โดยอนโุลม 

   3.13.1.6 บรษิทัจดัการอาจลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สนิท่ีกลุม่กิจการใดเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง 

ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สญัญา เพือ่เป็นทรพัย์สินของกองทุนได้ โดยมมีลูค่ารวมกันท้ังส้ินของกลุม่กิจการ

นัน้ไม่เกินอตัราอย่างใดอย่างหนึง่ดังต่อไปนี ้แล้วแต่อตัราใดจะสูงกว่า

    (1) ร้อยละสามสบิของมลูค่าทรพัย์สนิของกองทนุ

    (2) อตัราทีค่�านวณได้จากน�า้หนกัของกลุม่กจิการดังกล่าวในตวัชีว้ดั (Benchmark) ของ 

กองทุนนัน้รวมกับร้อยละสิบของมลูค่าทรพัย์สินสทุธขิองกองทนุนัน้ ท้ังนี ้ตวัชีว้ดัดังกล่าวต้องเป็นดัชนหีรอืองค์ประกอบของ

ดัชน ีท่ีมกีารเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทนุนัน้
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    ให้น�าความในข้อ 3.13.1.4 วรรคสีแ่ละวรรคห้า มาใช้บงัคับกับการนบัรวมอตัราส่วนตาม

วรรคหนึง่ด้วย โดยอนโุลม

   3.13.1.7 การลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สินท่ีบรษิทัในกลุม่กิจการใดเป็นผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย หรอืคูสั่ญญา

เพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทนุ หากทรพัย์สนิดังกล่าวเป็นองค์ประกอบทีใ่ช้ในการค�านวณตวัชีว้ดั (Benchmark) ของกองทนุนัน้ 

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สนินัน้โดยมมีลูค่ารวมกนัทัง้ส้ินเมือ่ค�านวณเฉพาะผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย หรอืคู่สัญญารายนัน้ 

ไม่เกินผลรวมของน�า้หนกัของทรพัย์สนิดังกล่าวในตวัชีว้ดัและร้อยละ 10 ของมลูค่าทรพัย์สินสทุธขิองกองทุน ท้ังนี ้แทนอตัรา 

ส่วนท่ีก�าหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5 แล้วแต่กรณ ีก็ได้

    ให้น�าความในข้อ 3.13.1.4 วรรคสีแ่ละวรรคห้า มาใช้บงัคับกับการนบัรวมอตัราส่วนตาม

วรรคหนึง่ด้วย โดยอนโุลม

   3.13.1.8 ในกรณขีองกองทนุรวม บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจลงทนุหรอืมไีว้ซึง่เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก 

ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา เป็นจ�านวนที่มีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ย

ไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัช ีหรอืในรอบอายกุองทนุรวมส�าหรบักองทุน

รวมทีม่อีายนุ้อยกว่าหนึง่ปี 

    (1) ธนาคารท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

    (2) ธนาคารพาณชิย์ 

    (3) บรษิทัเงนิทนุ 

    (4) บรษิทัเครดิตฟองซเิอร์ 

    (5) บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย 

    (6) สถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

    (7) ธนาคารต่างประเทศ 

    การค�านวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มิให้นับมูลค่าของทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 

รวมในอตัราส่วนดังกล่าว 

    (1) เงนิฝากในบญัชเีงนิฝากเพือ่การด�าเนนิงานของกองทนุรวม 

    (2) ทรัพย์สินท่ีคู่สัญญาในธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่

กองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ทีส่�านกังานก�าหนด 

    อตัราส่วนตามวรรคหนึง่มิให้น�ามาใช้บังคบัในช่วงระยะเวลาหกเดอืนก่อนวนัครบก�าหนด

อายโุครงการของกองทนุรวมท่ีมอีายโุครงการตัง้แต่หนึง่ปีขึน้ไป 

    ในกรณทีีเ่งนิฝากหรอืตราสารแห่งหนีท่ี้มลีกัษณะคล้ายเงนิฝากทีก่องทุนรวมลงทุนในหรอื

มีไว้เกินอัตราส่วนที่ก�าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวม

โดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันส้ินรอบปีบัญชีนั้น ท้ังนี้ 
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ให้ค�านวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยตั้งแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นจนถึงวันท่ี

ทรพัย์สนินัน้มมีลูค่าเป็นไปตามอตัราส่วนดังกล่าว 

    เมือ่บรษิทัจดัการกองทนุรวมได้ปฏบิตัติามวรรคสามแล้ว ให้บรษิทัจดัการรายงานให้ผูดู้แล

ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในวันท�าการถัดจากวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของ

มลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทุนรวม เพือ่ให้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตรวจสอบการปฏบิตัดัิงกล่าว ทัง้นี ้บรษิทัจดัการ

ต้องด�าเนนิการให้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจ้งให้ส�านกังานทราบภายในห้าวนันบัแต่วนัท่ีได้รบัรายงานจากบรษิทั

จัดการด้วยหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ส�านักงานอาจส่ังให้บริษัทจัดการเลิกกองทุน

รวมนัน้ 

   3.13.1.9 ในกรณทีีม่เีหตจุ�าเป็นและสมควร เพือ่คุ้มครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุอนัเนือ่งมาจาก

ปัญหาความผนัผวน (Fluctuation) ของตลาดเงนิและตลาดทุนในวงกว้างในรอบระยะเวลาบญัชใีด บรษิทัจดัการกองทุนรวม

อาจขอผ่อนผันต่อส�านักงานเพื่อไม่ต้องน�าการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน 

ในช่วงเวลาท่ีเกดิความผนัผวนดังกล่าวมารวมค�านวณอตัราส่วนการลงทนุตาม ข้อ 3.13.1.8 ได้ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชนีัน้ 

   3.13.1.10 บรษิทัจดัการอาจลงทนุหรอืมไีว้ซึง่หน่วยลงทนุของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ หน่วยทรสัต์

เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ในประเทศ และตราสารกองทุนอสังหารมิทรพัย์ต่างประเทศ เพือ่เป็นทรพัย์สินของกองทุนได้ 

โดยมมีลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 

   3.13.1.11 บรษิทัจดัการกองทนุรวมอาจลงทุนหรอืมไีว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบส�าคญัแสดงสิทธทิีจ่ะซือ้

หน่วยลงทนุเพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทนุรวมได้ ไม่เกินอตัราส่วนดังต่อไปนี้ 

    (1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของแต่ละ

กองทุนรวมทีบ่รษิทัจดัการอืน่เป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนนิการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองแต่ละกองทุนรวมที่

บรษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนนิการ 

    (2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของทุก

กองทนุรวมทีบ่รษิทัจดัการอืน่เป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนนิการ ไม่เกนิร้อยละ 20 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองแต่ละกองทนุรวม

ทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนนิการ 

    หน่วยลงทนุตามวรรคหนึง่ หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีจดัตัง้ขึน้ตามพระ

ราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 เท่านัน้ 

   3.13.1.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการลด

ความเสีย่งเพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทนุได้ โดยไม่เกินมลูค่าความเส่ียงท้ังหมดท่ีกองทุนมอียู ่

   3.13.1.13 การค�านวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการค�านวณอัตราส่วน

การลงทุนตามข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5 (1) ให้นบัมลูค่าท่ีคูสั่ญญาอกีฝ่ายหนึง่มหีน้าท่ีต้องช�าระตามสญัญา
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ซือ้ขายล่วงหน้า รวมค�านวณในอตัราส่วนของบคุคลทีเ่ป็นคู่สญัญาดังกล่าว เว้นแต่กรณท่ีีกองทุนได้ลงทนุหรอืมไีว้ซึง่สญัญา

นัน้ในศูนย์ซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า บรษิทัจดัการไม่ต้องค�านวณมลูค่าและอตัราส่วนตามท่ีก�าหนดในข้อดังกล่าว 

   3.13.1.14 นอกจากการค�านวณตามข้อ 3.13.1.13 แล้ว ให้บรษิทัจดัการค�านวณอตัราส่วนการลงทนุ 

ในกรณีที่การเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงต่อเครดิตของผู้ออก

สนิค้า หรอืผูท้ีต้่องช�าระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้าท่ีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าอ้างองิ ให้บรษิทัจดัการค�านวณอตัราส่วนการ

ลงทุนส�าหรับสินค้าดังกล่าวท่ีก�าหนดไว้ในประกาศนี้ โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสินค้านั้นโดยตรง 

ทัง้นี ้ให้บรษิทัจดัการใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเป็นมลูค่าท่ีใช้ในการค�านวณ เว้นแต่ในกรณท่ีีเป็นสญัญา

ออปชนั ให้นบัมลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าคูณกบัค่าเดลต้าของสญัญาออปชนัแทน

   3.13.1.15 บริษัทจัดการอาจท�าธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมูลค่า

ธรุกรรมรวมกันท้ังส้ินไม่เกินร้อยละ 25 ของมลูค่าทรพัย์สินสทุธขิองกองทนุ

   3.13.1.16 การลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ธรุกรรมการซือ้โดยมสัีญญาขายคืน บรษิทัจดัการจะค�านวณอตัราส่วน

การลงทุนตามข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 ตามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี้

    (1) ในกรณีท่ีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ที่ซื้อและท่ีโอนมาตามที่

ประกาศก�าหนด (ถ้าม)ี ณ สิน้วนัไม่น้อยกว่ามลูค่าธรุกรรม ให้น�าหลกัทรพัย์หรอืตราสารแห่งหนีดั้งกล่าวมาค�านวณอตัราส่วน

การลงทนุเท่ากับมลูค่าธรุกรรม ท้ังนี ้บรษิทัจดัการไม่ต้องน�าธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคืนมาค�านวณอตัราส่วนการลงทนุ

ทีคู่สั่ญญา

    (2) ในกรณีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ท่ีซื้อและท่ีโอนมาตามท่ี

ประกาศก�าหนด (ถ้าม)ี ณ ส้ินวนัน้อยกว่ามลูค่าธรุกรรม ให้ค�านวณอตัราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี้

     (ก) น�าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ดังกล่าวมาค�านวณอัตราส่วนการลงทุน 

เท่ากับมลูค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารแห่งหนีน้ัน้ตามราคาตลาด และ

     (ข) น�าธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนมาค�านวณอัตราส่วนการลงทุนท่ีคู่

สญัญาเท่ากับส่วนต่างของมลูค่าธรุกรรมกับมลูค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารแห่งหนีน้ัน้ตามราคาตลาด

    (3) ในกรณเีป็นธรุกรรมการซือ้โดยมสัีญญาขายคนืตามสัญญาทีม่ข้ีอก�าหนดให้ค�านวณ

มลูค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารแห่งหนีท่ี้ซือ้และมลูค่าธรุกรรมรวมเป็นยอดสทุธขิองธรุกรรมท้ังหมดตามท่ีประกาศก�าหนดให้

ค�านวณอตัราส่วนการลงทุนดังนี้

     (ก) ในกรณทีีม่ลูค่ารวมของหลกัทรพัย์หรอืตราสารแห่งหนีท้ีซ่ือ้และทีโ่อนมาตามท่ี

ประกาศก�าหนด (ถ้าม)ี ณ สิน้วนัของแต่ละธรุกรรม มมีลูค่าไม่น้อยกว่ามลูค่าธรุกรรมแต่ละธรุกรรมนัน้ให้ค�านวณอตัราส่วน

การลงทุนตามหลกัเกณฑ์ใน (1)



57

B-ASIA

     (ข) ในกรณทีีม่ลูค่ารวมของหลกัทรพัย์หรอืตราสารแห่งหนีท้ีซ่ือ้และทีโ่อนมาตามท่ี

ประกาศก�าหนด (ถ้าม)ี ณ ส้ินวนัของแต่ละธรุกรรม มมีลูค่าน้อยกว่ามลูค่าธรุกรรมแต่ละธรุกรรมให้ค�านวณอตัราส่วนการ

ลงทนุตามหลกัเกณฑ์ใน (2)

     (ค) ในกรณีที่มีบางธุรกรรมท่ีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ท่ีซื้อ

และทีโ่อนมาตามทีป่ระกาศก�าหนด (ถ้าม)ี ณ สิน้วนัน้อยกว่ามลูค่าธรุกรรม ให้บรษิทัจดัการน�าหลกัทรพัย์หรอืตราสารแห่งหนี้

ที่ซื้อของธุรกรรมที่มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามที่ประกาศก�าหนด (ถ้ามี) ณ สิ้นวัน

ไม่น้อยกว่ามลูค่าธรุกรรม มาค�านวณอตัราส่วนการลงทนุเพิม่เตมิเพือ่ชดเชยส่วนต่างของมลูค่าธรุกรรมกับมลูค่ารวมของ

หลกัทรพัย์หรอืตราสารแห่งหนีท่ี้ซือ้และทีโ่อนมาตามทีป่ระกาศก�าหนด (ถ้าม)ี ณ สิน้วนัของธรุกรรมแรก ท้ังนี ้หากภายหลงั

การชดเชยส่วนต่างข้างต้น มลูค่าสทุธขิองทกุหลกัทรพัย์หรอืตราสารแห่งหนีท้ีซ่ือ้โดยมสัีญญาขายคืนยงัคงน้อยกว่ามลูค่า

สทุธขิองทกุธรุกรรม ให้น�าธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนืมาค�านวณอตัราส่วนการลงทุนทีคู่่สัญญาเท่ากับส่วนต่างดังกล่าว 

   3.13.1.17 บรษิทัจดัการอาจท�าธรุกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์ในนามของกองทนุได้ โดยมมีลูค่าธรุกรรม

รวมกันทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 25 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทุน ทัง้นี ้การค�านวณมลูค่าธรุกรรมดังกล่าว ให้บรษิทัจดัการ

ค�านวณโดยใช้มลูค่าหลกัทรพัย์ท่ีให้ยมื รวมผลประโยชน์ทีพ่งึได้รบัจนถงึวนัท่ีค�านวณมลูค่าธรุกรรมดังกล่าว 

    ในกรณีที่ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะท่ีกองทุนเข้าท�าธุรกรรมมีมูลค่าไม่เกิน

อตัราส่วนทีก่�าหนดในวรรคหนึง่ หากต่อมาธรุกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์นัน้มมีลูค่าเกนิอตัราส่วนดังกล่าวโดยมไิด้เกิดจาก

การท�าธรุกรรมเพิม่เตมิ บรษิทัจดัการจะยงัคงมไีว้ซึง่ธรุกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้ 

    ให้บรษิทัจดัการจดัท�ารายงานโดยระบวุนัทีท่รพัย์สินนัน้มมีลูค่าเกินอตัราส่วนการลงทนุที่

ก�าหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันท�าการนับแต่วันที่

ธรุกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์นัน้มมีลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีก�าหนด พร้อมท้ังจดัท�าส�าเนารายงานดังกล่าวไว้ทีบ่รษิทัจดัการเพือ่

ให้ส�านกังานสามารถตรวจสอบได้ 

   3.13.1.18 บรษิทัจดัการจะค�านวณอตัราส่วนการลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ท่ีเกิด

จากหลกัทรพัย์อ้างองิไทย หรอืธรุกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์ ตามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี ้

    (1) ในกรณขีองใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรพัย์อ้างองิไทย ให้นบัมลูค่า

ของหลกัทรพัย์อ้างองิของใบแสดงสทิธดัิงกล่าว รวมในอตัราส่วนส�าหรบัหลกัทรพัย์อ้างองิดังกล่าวทีก่�าหนดในโครงการนี้ 

โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของ

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที่ค�านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

ทีก่�าหนดตามข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5 ก็ได้ 

     มลูค่าของหลกัทรพัย์อ้างองิทีน่�ามาค�านวณรวมในอตัราส่วนตามวรรคหนึง่ให้มมีลูค่า

เท่ากับมลูค่าใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ท่ีเกดิจากหลกัทรพัย์อ้างองิไทยท่ีกองทุนได้ลงทนุหรอืมไีว้ 



58

B-ASIA

    (2) ในกรณีของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ทีโ่อนสิทธไิด้ ให้บรษิทัจดัการค�านวณอตัราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี้

     (ก) นับมูลค่าท่ีผู้ออกตราสารดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องช�าระตามตราสารนั้นรวมใน

อตัราส่วนทีผู่อ้อกตราสารดังกล่าว

     (ข) นับมูลค่าของหุ้นที่รองรับรวมในอัตราส่วนที่ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง โดยถือ

เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในหุ้นท่ีรองรับนั้นโดยตรง ท้ังนี้ มูลค่าของหุ้นท่ีรองรับให้ใช้มูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นนั้น

ซึง่คูณกับค่าเดลต้าของใบส�าคัญแสดงสิทธหิรอืใบแสดงสทิธดัิงกล่าว แล้วแต่กรณี

    (3) ในกรณขีองใบส�าคญัแสดงสทิธอินพุนัธ์ ให้บรษิทัจดัการค�านวณอตัราส่วนการลงทุน

ดังต่อไปนี้

     (ก) นับมูลค่าท่ีผู้ออกตราสารดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องช�าระตามตราสารนั้นรวมใน

อตัราส่วนทีผู่อ้อกตราสารดังกล่าว

     (ข) นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงรวมในอัตราส่วนที่ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง 

โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นโดยตรง ทั้งนี้ มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าว ให้ใช้มูลค่า

ตามราคาตลาดของหลกัทรพัย์อ้างองินัน้ซึง่คูณกับค่าเดลต้าของใบส�าคัญแสดงสิทธอินพุนัธ์

    (4) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ การนับมูลค่าของของหลักทรัพย์ที่ให้ยืม

และมลูค่าของธรุกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์ ให้บรษิทัจดัการปฏบิตัติาม (1) โดยอนโุลม

   3.13.1.19 ในการค�านวณอตัราส่วนตามข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5 (1) 

ให้บรษิทัจดัการปฎบิตัติามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี ้รวมทัง้เงือ่นไขตามข้อ 3.13.1.20 ด้วย 

    (1) ในกรณทีีท่รพัย์สินดังกล่าวมผีูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้ประกนั บรษิทั

จดัการจะค�านวณอตัราส่วนท่ีผูอ้อกทรพัย์สนิหรอืผูท้ีเ่ป็นคูสั่ญญาดังกล่าว หรอืค�านวณอตัราส่วนผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั 

หรอืผูค้�า้ประกัน แล้วแต่กรณก็ีได้ 

    (2) ในกรณทีีท่รพัย์สินมบีคุคลมากกว่าหนึง่รายเป็นผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื

ผูค้�า้ประกัน บรษิทัจดัการจะเลอืกค�านวณอตัราส่วนท่ี ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้ประกันรายใดรายหนึง่ก็ได้ 

   3.13.1.20 การค�านวณอตัราส่วนท่ีผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้ประกันตามข้อ 3.13.1.19 

จะท�าได้ต่อเมือ่บคุคลดงักล่าวได้ท�าการรบัรองตลอดไป รบัอาวลัทัง้จ�านวน สลกัหลงัโอนประเภทมสีทิธไิล่เบีย้โดยไม่มข้ีอ

ก�าหนดลบล้างหรอืจ�ากัดความรบัผดิของผูส้ลกัหลงั หรอืค�า้ประกันต้นเงนิและดอกเบีย้เตม็จ�านวนแบบไม่มเีงือ่นไข 

   3.13.1.21 ในกรณทีีก่องทนุมสีทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุของบรษิทัใดตามสัดส่วนจ�านวนหุน้ทีก่องทุน

ถอือยู ่(Right Issue) หากการใช้สทิธนิัน้จะเป็นเหตใุห้กองทนุลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สนิของบรษิทัดังกล่าวมมีลูค่าเกินอตัราส่วน 

ทีก่�าหนดในข้างต้นนี ้ บรษิทัจดัการอาจซือ้หุน้เพิม่ทนุนัน้โดยได้รบัยกเว้นไม่ต้องปฏบิตัใิห้เป็นไปตามอตัราส่วนทีเ่กีย่วกับ

เรือ่งดังกล่าว ทัง้นี ้เฉพาะภายในช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัแรกท่ีผูถ้อืหุน้หมดสทิธจิองซือ้หุน้เพิม่ทนุนัน้ 
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   3.13.1.22 ในกรณีท่ีตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน ในขณะที่ลงทุนหรือ

ในขณะท่ีได้มาเป็นทรพัย์สินของกองทุน มมีลูค่าไม่เกินอตัราส่วนทีก่�าหนดในโครงการ หากต่อมาตราสารแห่งทุน ตราสาร

แห่งหนี ้หรอืตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุนัน้มมีลูค่าเกินอตัราส่วนดังกล่าว โดยเหตดัุงต่อไปนี ้ให้บรษิทัด�าเนนิการแก้ไขอตัราส่วน

ให้เป็นไปตามทีก่�าหนดภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีมกีารประกาศให้ทราบถงึเหตดัุงกล่าว เว้นแต่ในกรณทีีม่เีหตจุ�าเป็นและ

สมควรโดยได้รบัผ่อนผนัจากส�านกังาน 

    (1) ตราสารแห่งทุนนั้นในเวลาต่อมาเป็นตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่

ระหว่างแก้ไขการด�าเนนิการให้เหตแุห่งการเพกิถอนหมดไป หรอืถกูเพกิถอนจากการเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน 

    (2) ตราสารแห่งหนีห้รอืตราสารก่ึงหนีก้ึง่ทุนถกูปรบัลดอนัดับความน่าเชือ่ถอื

   3.13.1.23 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่า

ไม่เกินอัตราส่วนที่ก�าหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับช�าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น บริษัท

จดัการจะยงัคงมไีว้ซึง่ทรพัย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้ 

    ให้บรษิทัจดัการจดัท�ารายงานโดยระบชุือ่ จ�านวน อตัราส่วนการลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สิน 

ตามวรรคหนึง่ และวนัทีท่รพัย์สนินัน้มมีลูค่าเกนิอตัราส่วนการลงทนุท่ีก�าหนดพร้อมสาเหต ุและส่งรายงานดังกล่าวให้ผูดู้แล

ผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายในสามวนัท�าการนบัแต่วนัทีท่รพัย์สนินัน้มมีลูค่าเกินอตัราส่วนทีก่�าหนด พร้อมทัง้

จดัท�าส�าเนารายงานดังกล่าวไว้ทีบ่รษิทัจดัการเพือ่ให้ส�านกังานสามารถตรวจสอบได้ 

   3.13.1.24 ในกรณทีีก่ารรบัช�าระหนีด้้วยทรพัย์สนิอืน่เป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผูถ้อืหุน้ทีบ่รษิทัใดเป็น

ผูอ้อก เพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวมเมือ่รวมกันทุกกองทนุรวมทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนนิการเกินกว่าร้อยละ 

25 ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิทันัน้ บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการตามประกาศส�านกังาน ก.ล.ต. เรือ่ง 

การลงทุนและการมไีว้เพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทุน ดังนีคื้อ 

    (1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศท่ีก�าหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับช�าระหนี้ด้วย

ทรพัย์สนิอืน่ได้ 

    (2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจ�านวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่

กรณทีีม่เีหตจุ�าเป็นและสมควรโดยได้รบัการผ่อนผนัจากส�านกังาน และ 

    (3) กรณท่ีีเป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการได้มาซึง่หุน้ของบรษิทัดังกล่าวเป็นผลให้

กองทุนได้มาหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืข้ามจดุท่ีต้องท�าค�าเสนอซือ้ บรษิทัจดัการต้องด�าเนนิการเพือ่ให้ได้รบั

การยกเว้นการท�าค�าเสนอซือ้โดยการลดสดัส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอี�านาจควบคุม หรอืยืน่ค�าขอผ่อนผนัการท�าค�าเสนอซือ้ 

ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีารในการเข้าถอืหลกั

ทรพัย์เพือ่ครอบง�ากิจการ ท้ังนี ้ การลดสดัส่วนการถอืหุน้ดังกล่าว ให้บรษิทัจดัการลดสดัส่วนตามสดัส่วนของหุน้ของบรษิทั

จดทะเบยีนทีแ่ต่ละกองทนุได้มาจากการรบัช�าระหนีด้้วยทรพัย์สินอืน่ 
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   3.13.1.25 ในกรณทีีท่รพัย์สินในขณะท่ีลงทุนหรอืในขณะทีไ่ด้มาเป็นทรพัย์สินของกองทนุ มมีลูค่าไม่

เกินอตัราส่วนทีก่�าหนดในข้างต้น หากต่อมามมีลูค่าเกนิอตัราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลกัษณะตามข้อ 3.13.1.8 ข้อ 3.13.1.17 

ข้อ 3.13.1.21 ข้อ 3.13.1.22 ข้อ 3.13.1.23 และข้อ 3.13.1.24 และการเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือ

ได้ทรัพย์สินมาเพิม่เตมิ บรษิทัจดัการจะยงัคงมไีว้ซึง่ทรพัย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้ 

    ให้บรษิทัจดัการจดัท�ารายงานโดยระบชุือ่ จ�านวน อตัราส่วนการลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สิน

ตามวรรคหนึง่ และวนัทีท่รพัย์สนินัน้มมีลูค่าเกนิอตัราส่วนทีก่�าหนดพร้อมสาเหต ุและส่งรายงานดังกล่าวให้ผูดู้แลผลประโยชน์

ของกองทุนรวมทราบภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ก�าหนด พร้อมทั้งจัดท�าส�าเนา

รายงานดังกล่าวไว้ทีบ่รษิทัจดัการเพือ่ให้ส�านกังานสามารถตรวจสอบได้ 

   3.13.1.26 ข้อจ�ากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่น�ามาบังคับใช้ในกรณีที่ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิก

โครงการจดัการกองทุนรวม” และบรษิทัจดัการต้องด�าเนนิการเพือ่เลกิกองทุนตามหวัข้อ “การด�าเนนิการของบรษิทัจดัการ

เมือ่เลกิกองทนุรวม” 

   สรปุอตัราส่วนการลงทนุ : 

   1. Total Non-investment Grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 15

   2. Non-investment Grade Company Limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 5 

   3. Investment Grade Company Limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 15

   4. Financial Institution Company Limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 

   5. Individual Fund Limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 

   6. Total Fund Limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 

  3.13.2 อตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอืน่ในต่างประเทศ : 

   ส�าหรับกองทุนท่ีมีการลงทุนหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง

หลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สินอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิอีืน่เพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวม ตามท่ีส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรอืประกาศส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนดดังต่อไปนี ้ เว้นแต่ในกรณทีีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลีย่นแปลงอตัราส่วนการลงทนุ บรษิทัขอสงวนสทิธใินการพจิารณาลงทุนภายใต้

แนวทางทีแ่ก้ไขเปลีย่นแปลงของส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าวได้ โดยไม่ถอืว่าด�าเนนิการผดิไปจากรายละเอยีด

โครงการแต่อย่างใด ทัง้นี ้อตัราส่วนทีค่�านวณตามประเภททรพัย์สนิ ข้อก�าหนดในการค�านวณอตัราส่วน และการด�าเนนิการ

เมือ่มเีหตท่ีุท�าให้ไม่เป็นไปตามอตัราส่วน ให้เป็นไปตามท่ีก�าหนดไว้ในข้อ 3.13.1 โดยอนโุลม 

   3.13.2.1 กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียง

กองทุนเดียว โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทุน 
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   3.13.2.2 บรษิทัจดัการอาจลงทุนในหรอืมไีว้ซึง่ตราสารภาครฐัต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.3 (1) ท่ีมี

อนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นสองอนัดับแรก หรอืสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมสิีนค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพือ่เป็นทรพัย์สินของ 

กองทุนได้ โดยไม่จ�ากัดอตัราส่วน 

    ในกรณขีองกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครฐัต่างประเทศตามวรรคหนึง่ เมือ่รวม

กันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าตราสารนัน้ในแต่ละรุน่ 

   3.13.2.3 บรษิทัจดัการอาจลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ตราสารภาครฐัต่างประเทศทีน่อกเหนอืจากข้อ 3.13.2.2 

หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อ

ค�านวณเฉพาะผูอ้อกหรอืผูเ้ป็นคูส่ญัญารายนัน้ ไม่เกนิร้อยละ 35 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน ทัง้นี ้ ให้นบัรวมกับ

อตัราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย 

    ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่

เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าตราสารนัน้ในแต่ละรุน่ 

    การค�านวณอตัราส่วนตามวรรคหนึง่ ให้นบัตราสารตามวรรคหนึง่และทรพัย์สินทกุประเภท

ทีผู่อ้อกหรอืผูเ้ป็นคู่สญัญารายดังกล่าวเป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้

ลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สนิเหล่านัน้ รวมในอตัราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย 

   3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอันดับความ

น่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันท้ังส้ินเมื่อค�านวณเฉพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั้น

ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรพัย์สินสทุธขิองกองทนุ 

    การค�านวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว้

ดังต่อไปนี ้รวมในอตัราส่วนดังกล่าว 

    (1) ทรพัย์สนิตามข้อ 3.13.2.5 และข้อ 3.13.2.6 (1) ทีส่ถาบนัการเงนิต่างประเทศราย

เดียวกนัเป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สญัญา 

    (2) ทรพัย์สนิตามข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.2.5 และข้อ 3.13.2.6 (1) ท่ีธนาคารพาณชิย์ซึง่

เป็นสาขาของสถาบนัการเงนิต่างประเทศรายนัน้เป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคูส่ญัญา 

    ในกรณทีีก่องทุนมเีงนิฝากตามวรรคหนึง่หรอืวรรคสอง โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่การด�าเนนิ

งานของกองทนุ มใิห้นบัมลูค่าของเงนิฝากดังกล่าวรวมในอตัราส่วนตามวรรคหนึง่

   3.13.2.5 บรษิทัจดัการอาจลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สินดังต่อไปนี ้ท่ีบคุคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง 

ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สญัญา เพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทนุได้ โดยมมีลูค่ารวมกันท้ังส้ินเมือ่ค�านวณเฉพาะ

ผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธิ

ของกองทนุ 
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    (1) ตราสารแห่งทนุต่างประเทศ ตามข้อ 3.12.2.2 (1) และ (3) 

    (2) ตราสารแห่งทนุต่างประเทศ ตามข้อ 3.12.2.2 (2) ทีเ่ป็นหุน้ทีซ่ือ้ขายในตลาดซือ้ขาย

หลกัทรพัย์ของประเทศกลุม่อนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง (Greater Mekong Subregion: GMS) 

    (3) ตราสารแห่งหนีต่้างประเทศ ตามข้อ 3.12.2.3 ทีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับที่

สามารถลงทุนได้ 

    (4) ตราสารท่ีออกโดยกองทนุโครงสร้างพืน้ฐานต่างประเทศ ตามข้อ 3.12.2.5 

    (5) ตราสารของกองทุนอสงัหารมิทรพัย์ต่างประเทศ ตามข้อ 3.12.2.6 

    (6) สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.2.8 ทัง้นี ้เฉพาะทีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่น

อนัดับทีส่ามารถลงทุนได้  

    การค�านวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งที่บุคคลรายเดียวกัน

เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สญัญา ซึง่กองทุนได้ลงทุนหรอืมไีว้รวมในอตัราส่วน

ตามวรรคหนึง่ด้วย 

    ในกรณทีีก่องทนุลงทนุหรอืมไีว้ซึง่หน่วยของกองโครงสร้างพืน้ฐานตามวรรคหนึง่ (2) ทีม่ี

ลักษณะดังต่อไปนี้ ให้นับมูลค่าหน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว รวมในอัตราส่วนของบุคคลตามวรรคหนึ่งเป็น

เจ้าของกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

    (1) ผลประโยชน์ที่กองโครงสร้างพื้นฐานจะได้รับขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหาร

โครงสร้างพืน้ฐาน โดยเจ้าของกจิการโครงสร้างพืน้ฐาน หรอืบรษิทัใหญ่หรอืบรษิทัย่อยของบคุคลดังกล่าว 

    (2) หน่วยของกองโครงสร้างพืน้ฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ�านวนหน่วยทีจ่�าหน่าย

ได้แล้วทั้งหมดของกองโครงสร้างพื้นฐานถูกถือโดยเจ้าของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน หรือบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของ

บคุคลดังกล่าว 

    การพิจารณาบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยตามวรรคสี่ ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชี

ทีส่ภาวชิาชพีบญัชกี�าหนดเกีย่วกับการจดัท�างบการเงนิรวม  

   3.13.2.6 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่ก�าหนดไว้ในข้อ 

3.13.2.3 ข้อ 3.13.2.4 หรอืข้อ 3.13.2.5 เพือ่เป็นทรพัย์สินของกองทุนรวมตามอตัราส่วนดังต่อไปนี้ 

    (1) การลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สนิดังกล่าวซึง่บคุคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บั

อาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกนั หรอืคูส่ญัญา ต้องมมีลูค่ารวมกันทัง้ส้ินเมือ่ค�านวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั 

ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 5 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทุน 

    (2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) เมื่อค�านวณรวมทุกบุคคลท่ีเป็นผู้ออก 

ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สญัญาแล้ว ต้องมมีลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่า

ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน  
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   3.13.2.7 บรษิทัจดัการอาจลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สินทีก่ลุม่กิจการใดเป็นผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย ผูร้บัรอง 

รบัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สญัญา เพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทุนได้ โดยมมีลูค่ารวมกันทัง้สิน้ของกลุม่กจิการนัน้

ไม่เกินอตัราอย่างใดอย่างหนึง่ดังต่อไปนี ้แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า

    (1) ร้อยละสามสบิของมลูค่าทรพัย์สนิของกองทนุ

    (2) อัตราท่ีค�านวณได้จากน�้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี้วัดของกองทุนนั้น

รวมกับร้อยละสบิของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุนัน้ ทัง้นี ้ ตวัชีว้ดัดังกล่าวต้องเป็นดัชนหีรอืองค์ประกอบของดัชนท่ีีมี

การเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้

   3.13.2.8 การลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สินทีบ่รษิทัในกลุม่กิจการใดเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา 

เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการค�านวณตัวชี้วัดของกองทุนนั้น บริษัท

จดัการอาจลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สินดังกล่าวโดยมมีลูค่ารวมกันทัง้ส้ินเมือ่ค�านวณเฉพาะผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย หรอืคู่สัญญารายนัน้ 

ไม่เกินอตัราทีค่�านวณได้จากน�า้หนกัของทรพัย์สินดังกล่าวในตวัชีว้ดัรวมกับร้อยละสบิของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุ 

ทัง้นี ้เฉพาะในกรณทีีอ่ตัราดังกล่าวสงูกว่าอตัราส่วนท่ีก�าหนดไว้ในข้อ 3.13.2.1 ข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.3 ข้อ 3.13.2.4 ข้อ 

3.13.2.5 หรอืข้อ 3.13.2.6 แล้วแต่กรณี

   3.13.2.9 บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจลงทนุหรอืมไีว้ซึง่เงนิฝาก หรอืบตัรเงนิฝากทีบ่คุคลดังต่อไปนี้ 

เป็นผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย หรอืคูส่ญัญา เป็นจ�านวนทีม่มีลูค่ารวมโดยเฉลีย่ไม่เกนิร้อยละ 45 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุ

รวมในรอบระยะเวลาบญัช ีหรอืในรอบอายกุองทุนรวมส�าหรบักองทุนรวมทีม่อีายนุ้อยกว่าหนึง่ปี 

    (1) ธนาคารท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

    (2) ธนาคารพาณชิย์ 

    (3) บรษิทัเงนิทนุ 

    (4) บรษิทัเครดิตฟองซเิอร์ 

    (5) บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย 

    (6) สถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

    (7) ธนาคารต่างประเทศ 

    การค�านวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มิให้นับมูลค่าของทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 

รวมในอตัราส่วนดังกล่าว 

    (1) เงนิฝากในบญัชเีงนิฝากเพือ่การด�าเนนิงานของกองทนุรวม 

    (2) ทรัพย์สินท่ีคู่สัญญาในธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่

กองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ทีส่�านกังานก�าหนด  

    อตัราส่วนตามวรรคหนึง่มิให้น�ามาใช้บังคบัในช่วงระยะเวลาหกเดอืนก่อนวนัครบก�าหนด

อายโุครงการของกองทนุรวมท่ีมอีายโุครงการตัง้แต่หนึง่ปีขึน้ไป 
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    ในกรณทีีเ่งนิฝากหรอืตราสารแห่งหนีท่ี้มลีกัษณะคล้ายเงนิฝากทีก่องทุนรวมลงทุนในหรอื

มีไว้เกินอัตราส่วนที่ก�าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวม

โดยเฉลีย่ไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทนุรวมภายใน 30 วนันบัแต่วนัส้ินรอบปีบญัชนีัน้ ทัง้นี ้ให้ค�านวณ

อตัราส่วนการลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สนิดังกล่าวโดยเฉลีย่ตัง้แต่วนัแรกของรอบระยะเวลาบญัชนีัน้จนถงึวนัท่ีทรพัย์สนินัน้

มมีลูค่าเป็นไปตามอตัราส่วนดังกล่าว 

    เมือ่บรษิทัจดัการกองทนุรวมได้ปฏบิตัติามวรรคสามแล้ว ให้บรษิทัจดัการรายงานให้ผูดู้แล

ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในวันท�าการถัดจากวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท

จัดการต้องด�าเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้งให้ส�านักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับรายงาน

จากบรษิทัจดัการด้วยหากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถปฏบิตัติามวรรคสามได้ส�านกังานอาจส่ังให้บรษิทัจดัการเลกิ

กองทุนรวมนัน้ 

    ทัง้นี ้อตัราส่วนดังกล่าวข้างต้นให้นบัรวมการลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ 

   3.13.2.10 ในกรณทีีม่เีหตจุ�าเป็นและสมควร เพือ่คุ้มครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุอนัเนือ่งมาจาก

ปัญหาความผนัผวนของตลาดเงนิและตลาดทนุในวงกว้างในรอบระยะเวลาบญัชใีด บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผนั

ต่อส�านกังานเพือ่ไม่ต้องน�าการลงทุนในหรอืมไีว้ซึง่เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิ หรอืตัว๋สญัญาใช้เงนิ ในช่วงเวลาท่ีเกิด

ความผนัผวนดังกล่าวมารวมค�านวณอตัราส่วนการลงทุนตาม ข้อ 3.13.2.9 ได้ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชนีัน้

   3.13.2.11 บรษิทัจดัการอาจลงทนุหรอืมไีว้ซึง่หน่วยลงทนุของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ หน่วยทรสัต์

เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ในประเทศ และตราสารกองทุนอสังหารมิทรพัย์ต่างประเทศ เพือ่เป็นทรพัย์สินของกองทุนได้ 

โดยมมีลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 

   3.13.2.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการลด

ความเสีย่งเพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทนุได้ โดยไม่เกินมลูค่าความเส่ียงท้ังหมดท่ีกองทุนมอียู ่

   3.13.2.13 การค�านวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการค�านวณอัตราส่วน

การลงทุนตามข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 ข้อ 3.13.2.5 หรอืข้อ 3.13.2.6 (1) ให้นบัมลูค่าทีคู่่สญัญาอกีฝ่ายหนึง่ มหีน้าท่ีต้อง

ช�าระตามสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า รวมค�านวณในอตัราส่วนของบคุคลท่ีเป็นคู่สัญญาดงักล่าว เว้นแต่กรณทีีก่องทนุได้ลงทุน

หรอืมไีว้ซึง่สญัญานัน้ในศนูย์ซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า บรษิทัจดัการไม่ต้องค�านวณมลูค่าและอตัราส่วนตามทีก่�าหนด

ในข้อดังกล่าว 

   3.13.2.14 นอกจากการค�านวณตามข้อ 3.13.2.13 แล้ว ให้บรษิทัจดัการค�านวณอตัราส่วนการลงทนุ 

ในกรณีที่การเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงต่อเครดิตของผู้ออก

สนิค้า หรอืผูท้ีต้่องช�าระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้าทีส่ญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอ้างองิให้บรษิทัจดัการค�านวณอตัราส่วนการลงทนุ
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ส�าหรับสินค้าดังกล่าวที่ก�าหนดไว้ในประกาศนี้ โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสินค้านั้นโดยตรง ท้ังนี้ 

ให้บรษิทัจดัการใช้มลูค่าตามขนาดของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเป็นมลูค่าทีใ่ช้ในการค�านวณ เว้นแต่ในกรณท่ีีเป็นสัญญาออปชนั 

ให้นบัมลูค่าตามขนาดของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าคณูกับค่าเดลต้าของสญัญาออปชนัแทน 

   3.13.2.15 ในการค�านวณอตัราส่วนตามข้อ 3.13.2.3 ข้อ 3.13.2.4 ข้อ 3.13.2.5 หรอืข้อ 3.13.2.6 (1) 

บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี ้รวมท้ังเงือ่นไขตามข้อ 3.13.2.16 ด้วย 

    (1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้าประกัน บริษัท

จดัการจะค�านวณอตัราส่วนท่ีผูอ้อกทรพัย์สนิหรอืผูท้ีเ่ป็นคูสั่ญญาดังกล่าว หรอืค�านวณอตัราส่วนผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั 

หรอืผูค้�า้ประกัน แล้วแต่กรณ ีก็ได้ 

    (2) ในกรณทีีท่รพัย์สินมบีคุคลมากกว่าหนึง่รายเป็นผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื

ผูค้�า้ประกัน บรษิทัจดัการจะเลอืกค�านวณอตัราส่วนท่ีผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้�า้ประกันรายใดรายหนึง่ก็ได้ 

   3.13.2.16 การค�านวณอตัราส่วนท่ีผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้ประกันตามข้อ 3.13.2.14 

จะท�าได้ต่อเมือ่บคุคลดังกล่าวได้ท�าการรบัรองตลอดไป รบัอาวลัท้ังจ�านวน สลกัหลงัโอนประเภทมสิีทธิไล่เบีย้โดยไม่มข้ีอ

ก�าหนดลบล้างหรอืจ�ากัดความรบัผดิของผูส้ลกัหลงั หรอืค�า้ประกันต้นเงนิและดอกเบีย้เตม็จ�านวนแบบไม่มเีงือ่นไข 

   3.13.2.17 ในกรณทีีต่ราสารแห่งทุน หรอืตราสารแห่งหนีใ้นขณะท่ีลงทุนหรอืในขณะทีไ่ด้มาเป็นทรพัย์ 

สนิของกองทุน มมีลูค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ีก�าหนดในข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งทนุหรอืตราสารแห่งหนีน้ัน้มมีลูค่าเกิน

อัตราส่วนดังกล่าว เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ บริษัทจัดการจะด�าเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที่

ก�าหนดภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีมกีารประกาศให้ทราบถงึเหตดัุงกล่าว เว้นแต่ในกรณทีีม่เีหตจุ�าเป็นและสมควรโดยได้รบั

ผ่อนผนัจากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

   3.13.2.18 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุนมีมูลค่า

ไม่เกินอัตราส่วนที่ก�าหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับช�าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น บริษัท

จดัการจะยงัคงมไีว้ซึง่ทรพัย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้ 

    บรษิทัจดัการจะจดัท�ารายงานโดยระบชุือ่ จ�านวน อตัราส่วนการลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สิน

ตามวรรคหนึง่ และวนัทีท่รพัย์สนินัน้มมีลูค่าเกนิอตัราส่วนการลงทนุท่ีก�าหนดพร้อมสาเหต ุและส่งรายงานดังกล่าวให้ผูดู้แล

ผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายใน 3 วนัท�าการนบัแต่วนัท่ีทรพัย์สินนัน้มมีลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีก�าหนด พร้อมทัง้จดัท�า

ส�าเนารายงานดังกล่าวไว้ทีบ่รษิทัจดัการเพือ่ให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 

   3.13.2.19 ในกรณทีีก่ารรบัช�าระหนีด้้วยทรพัย์สนิอืน่เป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผูถ้อืหุน้ทีบ่รษิทัใดเป็น

ผูอ้อก เพือ่เป็นทรพัย์สินของกองทนุรวมเมือ่รวมกนัทกุกองทนุรวมท่ีบรษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนนิการเกินกว่าร้อยละ 

25 ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิทันัน้ บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการตามประกาศส�านกังาน ก.ล.ต. เรือ่ง 

การลงทุนและการมไีว้เพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทุน ดังนีคื้อ
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    (1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศท่ีก�าหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับช�าระหนี้ด้วย

ทรพัย์สนิอืน่ได้

    (2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจ�านวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่ 

กรณทีีม่เีหตจุ�าเป็นและสมควรโดยได้รบัการผ่อนผนัจากส�านกังาน และ

    (3) กรณทีีเ่ป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการได้มาซึง่หุน้ของบรษิทัดังกล่าวเป็นผล

ให้กองทนุได้มาหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืข้ามจดุทีต้่องท�าค�าเสนอซือ้ บรษิทัจัดการต้องด�าเนนิการเพือ่ให้ได้

รบัการยกเว้นการท�าค�าเสนอซือ้โดยการลดสดัส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอี�านาจควบคมุ หรอืยืน่ค�าขอผ่อนผนัการท�าค�า

เสนอซือ้ ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีารในการเข้าถอื

หลักทรัพย์เพื่อครอบง�ากิจการ ทั้งนี้ การลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของ

บรษิทัจดทะเบยีนทีแ่ต่ละกองทนุได้มาจากการรบัช�าระหนีด้้วยทรพัย์สินอืน่

   3.13.2.20 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุนมีมูลค่า

ไม่เกินอตัราส่วนทีก่�าหนดในข้างต้น หากต่อมามมีลูค่าเกินอตัราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลกัษณะตามข้อ 3.13.2.9 ข้อ 3.13.2.17 

ข้อ 3.13.2.18 และข้อ 3.13.2.19 และการเกินอตัราส่วนดังกล่าวมไิด้เกดิจากการลงทนุหรอืได้ทรพัย์สนิมาเพิม่เตมิ บรษิทั

จดัการจะยงัคงมไีว้ซึง่ทรพัย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้ 

    บรษิทัจดัการจะจดัท�ารายงานโดยระบชุือ่ จ�านวน อตัราส่วนการลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สิน

ตามวรรคหนึง่ และวนัทีท่รพัย์สนินัน้มมีลูค่าเกนิอตัราส่วนทีก่�าหนดพร้อมสาเหต ุและส่งรายงานดังกล่าวให้ผูดู้แลผลประโยชน์

ของกองทุนรวมทราบภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันท่ีทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีก�าหนด พร้อมท้ังจัดท�าส�าเนา

รายงานดังกล่าวไว้ทีบ่รษิทัจดัการเพือ่ให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 

   3.13.2.21 ข้อจ�ากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่น�ามาบังคับใช้ในกรณีท่ีปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การ

เลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” และบริษัทจัดการต้องด�าเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การด�าเนินการของบริษัท

จดัการเมือ่เลกิกองทนุรวม” 

4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

 ไม่มี 

5.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก : 

 ผู้สนใจสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามวันเวลาเสนอขาย

ครั้งแรกที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขาย 
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 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

 1.  หากมีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนครบตามจ�านวนเงินทุนของโครงการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก และ

หรือเต็มตามวงเงินท่ีได้รับจัดสรรจากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีมีอ�านาจ บริษัทจัดการขอ

สงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายครั้งแรกก่อนครบก�าหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะด�าเนินการปิดประกาศ

แจ้งให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนทราบที่ส�านักงานของบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

 2.  บริษัทจัดการอาจยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมท่ีอยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยบริษัท

จัดการจะแจ้งให้ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น 

 3.  บริษัทจัดการอาจปฏิเสธการสั่งซื้อ/จองซื้อ หรือยุติการเสนอขาย และหรือยุติการจัดตั้งกองทุน หากบริษัท

จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการส่ังซื้อ/จองซื้อนั้น มีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท

จัดการ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถน�าเงินไปลงทุนให้กองทุนได้ดีท่ีสุด หรือมีผลกระทบอื่นใดต่อการลงทุน ท้ังนี้ เพื่อ

รักษาผลประโยชน์ของกองทุนและหรือผู้ลงทุนเป็นส�าคัญ 

 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน และเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุน 

 ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน ค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบค�าขอเปิดบัญชีกองทุน และเอกสารอื่นใด

ตามที่กฎหมายก�าหนด (ถ้ามี) ได้ท่ีบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ส�าหรับผู้ลงทุนที่ยังไม่เคย

เปิดบัญชีกองทุน จะต้องเปิดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบค�าขอเปิดบัญชีกองทุนพร้อม

แนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชีกองทุน 

 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 

 (1)  กรณีบุคคลธรรมดา 

  ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน

 (2)  กรณีนิติบุคคล 

  (ก)  หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ 

  (ข)  ส�าเนาหนังสือมอบอ�านาจ และตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

  (ค)  ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน และส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

  (ง)  เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นใด (ถ้ามี)

 ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั่งซื้อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วย

ลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ

เอกสารแสดงสิทธิอื่นใด และจะถือเอาบุคคลท่ีมีชื่อในใบค�าขอเปิดบัญชีกองทุนคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่าตามท่ีผู้ถือ

หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน 

หรือรับเงินจากการช�าระบัญชีกรณีเลิกกองทุน
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 วิธีสั่งซื้อหน่วยลงทุน 

 ช่องทางในการเสนอขายครั้งแรก มีดังนี้

 � ผ่านบริษัทจัดการ 

 � ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต�่ากว่ามูลค่าขั้นต�่าของการส่ังซื้อ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบค�าขอเปิด

บัญชีกองทุน ใบค�าส่ังซื้อหน่วยลงทุน และเอกสารอื่นใดตามท่ีกฎหมายก�าหนด (ถ้ามี) ให้ครบถ้วนชัดเจน และช�าระเงิน

ค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจ�านวน พร้อมเอกสารหลักฐานซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องไปยื่นที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซื้อคืน  

การรับช�าระเงิน และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 

1. กรณี สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ :

 (ก)  ผู้ส่ังซื้อสามารถช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกเป็นเงินสด ค�าส่ังหักบัญชี

ธนาคาร เชค็ ดราฟท์ ตั๋วแลกเงิน หรือวิธีอื่นใดท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับส�านักงานท่ีรับค�าส่ังซื้อ

เท่านั้น โดยจะต้องลงวันท่ีท่ีส่ังซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามชื่อบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนท่ีระบุไว้ในส่วนที่ 1 ของ

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมุลกองทุนรวม ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นใดท่ีอาจเพิ่มเติม 

ประเภทกระแสรายวนั หรอืบญัชจีองซือ้อื่นใดที่อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ทั้งนี้ หากมีผลประโยชน์ใดเกิด

ขึ้นเนื่องจากบัญชีจองซื้อดังกล่าว บริษัทจัดการจะด�าเนินการให้เป็นประโยชน์ของกองทุน 

 (ข) ผู ้ ส่ังซื้อสามารถช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดของ 

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของสถาบันการเงินอื่นใดท่ีบริษัทจัดการก�าหนดอนุญาต โดยการตัดเงินจากบัตรเครดิต หรือ

บัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ในวันที่ที่สั่งซื้อ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับช�าระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต 

หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ณ สถานที่ หรือช่วงระยะเวลาหรือภายใต้เงื่อนไขอื่นใด ตามที่บริษัทจัดการจะก�าหนด โดย

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.bblam.co.th หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม 

  อนึ่ง การช�าระเงินด้วยบัตรดังกล่าวข้างต้น ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจาก

การช�าระด้วยบัตรดังกล่าว หรือจากธนาคารที่ผู้สั่งซื้อใช้บัญชีบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ภายในวันท�าการ

ถัดจากวันที่ที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว 

  อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดให้บริการรับช�าระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือ 

บัตรอื่นใด (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือช่องทางอื่นท่ีเหมาะสม 

การช�าระด้วยบัตรดังกล่าว จะไม่มีการสะสมคะแนน เว้นแต่ธนาคารจะก�าหนดอนุญาตเป็นอย่างอื่น 

  ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลง วิธีการ วันเวลา ในการ 

รับช�าระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู ้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์  

www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 
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 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะต้องน�าเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนท่ีได้รับจากผู้สั่งซื้อเข้าบัญชีจองซื้อหน่วย

ลงทุนภายในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก

 อย่างไรก็ตาม การรับช�าระเงินกรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ เป ็น  

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ นั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทจัดการ

จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

2. กรณี สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่น :

 (ก)  ผู้สั่งซื้อสามารถช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก เป็นเงินสด ค�าสั่งหักบัญชี

ธนาคาร เช็ค ดราฟท์ ตั๋วแลกเงิน หรือวิธีอื่นใดที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับส�านักงานที่รับค�าสั่งซื้อ

เท่านั้น โดยจะต้องลงวันท่ีท่ีสั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.บัวหลวง” 

ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นใดที่อาจเพิ่มเติม ประเภทกระแสรายวัน หรือบัญชีจอง

ซื้ออื่นใดท่ีอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตท่ีบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้เปิด

บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน เพื่อรับช�าระค่าซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากมีผลประโยชน์ใดเกิดขึ้นเนื่องจากบัญชีจองซื้อดังกล่าว 

บริษัทจัดการจะด�าเนินการให้เป็นประโยชน์ของกองทุน 

 (ข) ผู ้ ส่ังซื้อสามารถช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดของ  

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของสถาบันการเงินอื่นใดท่ีบริษัทจัดการก�าหนดอนุญาต โดยการตัดเงินจากบัตรเครดิต หรือ

บัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ในวันท่ีท่ีสั่งซื้อ ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับช�าระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วย 

บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ณ สถานที่ หรือช่วงระยะเวลาหรือภายใต้เงื่อนไขอื่นใด ตามที่บริษัทจัดการจะ

ก�าหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.bblam.co.th หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม

  อนึ่ง การช�าระเงินด้วยบัตรดังกล่าวข้างต้น ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจาก

การช�าระด้วยบัตรดังกล่าว หรือจากธนาคารที่ผู้สั่งซื้อใช้บัญชีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ภายในวันท�าการ

ถัดจากวันที่ที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว 

  อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดให้บรกิารรบัช�าระค่าส่ังซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด 

บรษิทัจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือช่องทางอื่นท่ีเหมาะสม การช�าระด้วย 

บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) จะไม่มีการสะสมคะแนน เว้นแต่ธนาคารจะก�าหนดอนุญาตเป็นอย่างอื่น

  ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลง วิธีการ วันเวลา ในการรับ

ช�าระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่าน

ทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

 อนึ่ง ผู้สั่งซื้อท่ีได้ช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วย

ลงทุนไม่ได้ 
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 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่น จะต้องน�าเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้สั่งซื้อเข้า

บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนข้างต้นภายในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก 

 อย่างไรก็ตาม การรับช�าระเงินกรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

อื่นนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ

ผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

การจัดสรรหน่วยลงทุน 

กรณีที่มีผู้สั่งซื้อในการเสนอขายครั้งแรกไม่เกินเงินทุนโครงการ ผู้ส่ังซื้อทุกคนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม

จ�านวนท่ีจองซื้อและในกรณีท่ีมีผู้จองซื้อเกินจ�านวนท่ีเสนอขาย บริษัทจัดการอาจด�าเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้

หลักการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับใบสั่งซื้อพร้อมเงินค่าสั่งซื้อเต็มจ�านวน 

ทั้งนี้ หากการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว จะท�าให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 

หนึ่งในสามของจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้ทั้งหมด

ตามค�าสั่งจองซื้อ แต่จะให้เท่าท่ีไม่เกินสัดส่วนหนึ่งในสามของจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังส้ิน หรือเว้นแต่

เป็นกรณีที่ได้รับการผ่อนผันจากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใด 

กรณีหนึ่ง ดังนี้ 

(1)  กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่

ครบถ้วน 

(2)  กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการ

ฟอกเงิน เป็นต้น 

(3)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น 

ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผล

เสียหายแก่กองทุน เป็นต้น 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมาย

ของบริษัทจัดการเป็นหลัก 

การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีต่อไปนี้ 

1.  บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั้งท่ีอยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้

ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ียุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และจะคืนเงิน 

ค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อ ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดการจัดตั้ง

กองทุน
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2.  บริษัทจัดการยุติการจัดตั้งกองทุนหากหลังจากส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกแล้ว ปรากฏว่าบริษัทจัดการ 

ไม่สามารถจ�าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีท่ีมีการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์ หรือปรากฏว่าไม่สามารถหาตราสารที่จะลงทุนได้อย่างเหมาะสม ตามนโยบายการลงทุนท่ีก�าหนด โดย

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันปิดเสนอขายหน่วย

ลงทุนดังกล่าว และจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อ ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันถัด

จากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนนั้นตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 

3.  ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณี

ข้างต้น บริษัทจัดการจะด�าเนินการคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อ 

ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก 

อนึ่ง หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อและผลประโยชน์ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนได้ภายใน

ก�าหนดเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะช�าระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปีนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบ

ก�าหนดเวลานั้นจนถึงวันท่ีบริษัทจัดการช�าระเงินจ�านวนดังกล่าวได้ครบถ้วน ทั้งนี้ เว้นแต่ส�านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผันหรือสั่งการเป็นอย่างอื่น 

เงื่อนไขอื่นใด 

การส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับเงินค่าส่ังซื้อหน่วย

ลงทุนและได้ท�ารายการขายหน่วยลงทุนแล้วเพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั่งซื้อจะไม่สามารถยกเลิกค�า

สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ 

ในการช�าระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อท�ารายการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นท่ีจัดตั้ง

โดยบริษัทจัดการเพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องช�าระค่าส่ังซื้อด้วยเงินเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี้

กับบริษัทจัดการไม่ได้

6.  การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 

  วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน และเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุน 

  ผู้สนใจท่ีจะสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน ค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบค�าขอเปิดบัญชี

กองทุน และเอกสารอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนด (ถ้ามี) ได้ที่บริษัทจัดการ และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

ส�าหรบัผูส้นใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีย่งัไม่เคยมบีญัชกีองทุนจะต้องเปิดบญัชกีองทนุโดยกรอกรายละเอยีดและข้อความต่างๆ 

ในใบค�าขอเปิดบัญชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชีกองทุน

  เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 

  (1)  กรณีบุคคลธรรมดา 

   ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน 
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  (2) กรณีนิติบุคคล 

   (ก)  หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ 

   (ข)  ส�าเนาหนังสือมอบอ�านาจ และตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

   (ค)  ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน และส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

   (ง)  เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นใด (ถ้ามี)

  ในกรณีผู้สั่งซื้อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนส่ังซื้อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วย

ลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และจะ

ถือเอาบุคคลท่ีมีชื่อในค�าขอเปิดบัญชีกองทุนคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่าตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้เป็น 

ผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือรับเงินจากการช�าระบัญชีกรณีเลิกกองทุน

  วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน 

  ผู้สนใจลงทุนสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือช่องทางอื่นใด 

ท่ีบริษัทจัดการจัดให้มี หรือประกาศแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต ตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการก�าหนด โดยบริษัทจัดการขอ 

สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มช่องทางการส่ังซื้อ หรือแก้ไขวิธีการส่ังซื้อ หรือแก้ไขเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการส่ังซื้อ ท้ังนี้ 

เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทาง www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความ

เหมาะสม

  ช่องทางในการเสนอขายหน่วยลงทุน มีดังนี้

 � ผ่านบริษัทจัดการ 

 � ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

 � ผ่านวิธีหักบัญชีเงินฝาก

 � ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)

 � ผ่านระบบเอทีเอ็ม (ATM) 

 � ผ่านระบบโทรศัพท์ (Tele-bank)

1. บริษัทจัดการ :

 ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน ค�าส่ังซื้อหน่วยลงทุน ใบค�าขอเปิดบัญชีกองทุน และเอกสารอื่นใดตามที่

กฎหมายก�าหนด (ถ้ามี) ได้ท่ีบริษัทจัดการ ได้ภายในวันและเวลาท�าการซื้อขายของกองทุน และผู้ส่ังซื้อจะต้องส่ังซื้อไม่

ต�่ากว่ามูลค่าขั้นต�่าของการสั่งซื้อ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ใบค�าขอเปิดบัญชีกองทุน (ส�าหรับการสั่งซื้อครั้งแรก) และ

ค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน และน�าค�าขอเปิดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) และค�าส่ังซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งเงิน 

ค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจ�านวนไปยื่นที่บริษัทจัดการ  
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2.  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :

 ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน ค�าส่ังซื้อหน่วยลงทุน ใบค�าขอเปิดบัญชีกองทุน และเอกสารอื่นใดตามที่

กฎหมายก�าหนด (ถ้ามี) ได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้ภายในวันและเวลาท�าการซื้อขายของกองทุน และผู้สั่ง

ซื้อจะต้องสั่งซื้อไม่ต�่ากว่ามูลค่าขั้นต�่าของการสั่งซื้อ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ใบค�าขอเปิดบัญชีกองทุน (ส�าหรับการ

สั่งซื้อครั้งแรก) และค�าส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน และน�าค�าขอเปิดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) และค�าส่ังซื้อหน่วย

ลงทุนพร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจ�านวนไปยื่นที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

3.  หักบัญชีเงินฝาก :

 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจ�าโดยหักบัญชี มี 2 กรณี ดังนี้

 (1)  การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ :

  ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจ�า ตามวันท่ีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนก�าหนดไว้ ด้วยการ

ให้บริษัทจัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้ระบุไว้ ใน “ค�าขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก

เพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือค�าขออื่นในท�านองเดียวกัน ด้วยจ�านวนเงนิท่ีเท่ากันในแต่ละครัง้ ผูถ้อื

หน่วยลงทนุทีป่ระสงค์จะใช้บรกิารนี ้สามารถตดิต่อบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อขอใช้บริการ 

โดยกรอก “ค�าขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือค�าขออื่นใน

ท�านองเดียวกัน (ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องน�าสมุดบัญชีเงินฝากบัญชีสะสมทรัพย์ และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมา

ด้วย) ซึ่งการให้บริษัทจัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับทันทีและให้คงมีผลใช้บังคับ

ต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนค�าสั่ง โดยกรอก “ค�าขอยกเลิกการใช้บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วย

ลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือค�าขออื่นในท�านองเดียวกัน และแจ้งให้บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ

รับซื้อคืนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี

  ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื่อกองทุน และจ�านวนเงินที่ต้องการส่ังซื้อซึ่งจะต้องไม่ต�่ากว่ามูลค่าขั้นต�่าของ

การสั่งซื้อ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซื้อและโอนเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุน

ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ใน “ค�าขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือ

ค�าขออื่นในท�านองเดียวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีค�านวณได้ ณ ส้ินวันท�าการซื้อขายซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่

ค�านวณได้เมื่อส้ินวันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการค�านวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็น

ราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

  การหักบัญชีเงินฝากดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

  1.  กรณวีนัทีก่�าหนดหกัเงนิบญัชเีงนิฝากตรงกับวนัหยดุท�าการหรอืวนัหยดุท�าการซือ้ขาย บรษิทัจดัการ 

จะหกัเงนิจากบัญชีเงินฝาก เพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันท�าการหรือวันท�าการซื้อขายถัดไป 
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  2.  กรณีวันท่ีก�าหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝาก ไม่มีในเดือนนั้น เช่น วันที่ 31 แต่ในเดือนนั้นมี 30 วัน 

บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันท�าการหรือวันท�าการซื้อขายสุดท้ายของเดือนนั้น 

  3.  กรณีวันที่ก�าหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เป็นวันสุดท้ายของเดือนและตรงกับวันหยุด เช่น วันท่ี 

31 ธันวาคม บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันท�าการหรือวันท�าการซื้อขายสุดท้ายของ

เดือนนั้น 

  ทั้งนี้ รายการท่ีหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีเงินฝาก เมื่อผู้ถือ

หน่วยลงทุนน�าสมุดบัญชีเงินฝากไปบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน 

  กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนน�าค�าสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค ดราฟท์ หรือตั๋วแลกเงิน เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝาก

ที่ยังไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันท่ีมีการหักบัญชี บริษัทจัดการจะไม่ด�าเนินการหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัท

จัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีเงินครบตามที่ระบุไว้เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงิน

ฝากของผู้ส่ังซื้อในงวดใดมีไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่หักเงินในบัญชี

เงินฝากในงวดนั้นๆ และจะท�าการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในงวดถัดไป และจะไม่หักบัญชีเงินฝากย้อนหลัง

ส�าหรับงวดที่บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที่จะหักซื้อหน่วยลงทุน 

  ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากมีไม่

เพียงพอท่ีจะซื้อหน่วยลงทุนในล�าดับแรกให้ครบตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ บริษัทจัดการจะไม่หักบัญชีเพื่อซื้อหน่วย

ลงทุนในล�าดับนั้น และจะหักเงินในบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในล�าดับถัดไปจนครบตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้

แต่ไม่ต�่ากว่าข้อก�าหนดในการซื้อหน่วยลงทุนขั้นต�่าของแต่ละกองทุน 

  ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “ค�าขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือค�าขออื่นในท�านองเดียวกัน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกค�าขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก 

“ค�าขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด” หรือค�าขออื่นในท�านองเดียวกันฉบับใหม่  

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี 

  บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็น 

หลักฐานในการท�ารายงานที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ 

  ผู้สั่งซื้อจะไม่สามารถเพิกถอน หรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากรายการส่ังซื้อท่ีบริษัทจัดการได้

ท�าการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 (2)  กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :

  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจ�า โดยหักบัญชีเงินฝากได้ที่

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนราย

นั้นก�าหนด ทั้งนี้ ผู้ถอหน่วยลงทุนสามารถดูเงื่อนไขและวิธีการดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือ

ผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม
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  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรืออื่นใดเก่ียวกับวิธีการ 

หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนได้ รวมถึงอนาคตบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นที่มีการ 

แต่งตั้งเพิ่มเติม จะเปิดรับค�าสั่งซื้อผ่านการหักบัญชีเงินฝากให้สามารถท�าได้ อนึ่ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชน

ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม  

4.  ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) :

 อนึ่ง การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขายหรือ

รับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น 

 (1)  บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking) :

  ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ได้ด้วยบรกิาร บวัหลวง ไอแบงก์กิง้ 

โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะต้องระบุเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน และลงนามในค�าขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิงและบัวหลวง 

เอ็มแบงก์กิ้ง (“ค�าขอใช้บริการ”) หรือค�าขออื่นในท�านองเดียวกัน และปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในการขอใช้บริการ 

ดังกล่าว และเมื่อได้รับรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ส�าหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถส่ังซื้อ

หน่วยลงทนุผ่านเวบ็ไซต์ของธนาคาร หรอือืน่ๆ ได้ภายในวนัและเวลาท�าการซือ้ขายของกองทนุ ท่ี www.bangkokbank.com 

หรือเว็บไซต์อื่นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต

  ในกรณีผู้ส่ังซื้อประสงค์ส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง ให้

ผู้สั่งซื้อปฏิบัติตามขั้นตอนการท�ารายการสั่งซื้อ โดยผู้สั่งซื้อต้องปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน 

  การส่ังซื้อหน่วยลงทุน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะ

ต้องสั่งซื้อครั้งละไม่ต�่ากว่ามูลค่าขั้นต�่าของการสั่งซื้อ และสามารถสั่งซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่น

ที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครั้งต่อวัน 

  เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนท�ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง ไอแบงก์ก้ิง  

ผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจ�านวนท่ีสั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซื้อที่ได้ระบุไว้ในค�าขอใช้

บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะยกเลิกค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุน

นั้น โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้ออาจท�าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

  อนึ่ง ในการช�าระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่น 

เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้ซื้อหน่วยลงทุนต้องช�าระด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้  

ผู้สั่งซื้อที่ได้ช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ 

  ค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง จะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สั่ง

ซื้อได้ท�ารายการส่ังซื้อและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน  

โดยผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็น 

กรณีพิเศษ 
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  อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับ

เงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวและไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการท�ารายการการส่ังซื้อหน่วย

ลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั้น 

  บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย

บริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีก�าหนดไว้ในค�าขอใช้บริการ และหรือท่ีจะแก้ไข

เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเส่ียงใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้อง

ของระบบ 

 (2)  บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง (Bualuang mBanking) :

  ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ได้ด้วยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง 

โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะต้องระบุเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน และลงนามในค�าขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งและบัวหลวง 

เอ็มแบงก์กิ้ง (“ค�าขอใช้บริการ”) หรือค�าขออื่นในท�านองเดียวกัน และปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในการขอใช้บริการ 

ดังกล่าว และเมื่อได้รับรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ส�าหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถส่ังซื้อ

หน่วยลงทุนผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ iOS ของ iPhone/ iPad หรือระบบปฏิบัติการ Android 

หรือ WAP หรือระบบปฏิบัติการอื่นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต

  ในกรณีผู้สั่งซื้อประสงค์สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ให้

ผู้สั่งซื้อปฏิบัติตามขั้นตอนการท�ารายการสั่งซื้อ โดยผู้สั่งซื้อต้องปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

  การส่ังซื้อหน่วยลงทุน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะ

ต้องสั่งซื้อครั้งละไม่ต�่ากว่ามูลค่าขั้นต�่าของการสั่งซื้อ และสามารถสั่งซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่น 

ที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครั้งต่อวัน

  เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุท�ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง 

ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจ�านวนท่ีส่ังซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซื้อท่ีได้ระบุไว้ในค�าขอใช้

บริการ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะยกเลิกค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หักเงิน

จากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้ออาจท�าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

  อนึ่ง ในการช�าระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่น 

เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้ซื้อหน่วยลงทุนต้องช�าระด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้  

ผู้สั่งซื้อที่ได้ช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

  ค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง จะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้ส่ัง

ซื้อได้ท�ารายการส่ังซื้อและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน  

โดยผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็น 

กรณีพิเศษ
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  อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับ

เงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวและไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการท�ารายการการส่ังซื้อหน่วย

ลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั้น

  บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย

บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่ก�าหนดไว้ในค�าขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไข

เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเส่ียงใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้อง

ของระบบ

  ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือก�าหนดเวลารับค�าสัง่

ซือ้ผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ และหากอนาคตสามารถใช้บรกิารนีโ้ดยผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน

อื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตาม

ความเหมาะสม

5.  ระบบเอทีเอ็ม (ATM) :

 อนึง่ การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบ ATM สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน 

ทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น 

 บริษัทจัดการอาจรับค�าสั่งซื้อผ่านเครื่อง ATM ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตร

บัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ โดย

ผ่านเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้ภายในวันและเวลาท�าการซื้อขายของกองทุน ผู้ถือหน่วย

ลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ณ สาขาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยท�าบัตรบัว

หลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุนไว้ เพื่อขอ

ใช้บริการ โดยกรอก “ค�าขอใช้บริการกองทุนเปิดผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติและบริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผู้ถือ

หน่วยลงทุนต้องน�าบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อ

ขายหน่วยลงทุน และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน

เครื่อง ATM ในวันท�าการซื้อขายถัดไป หลังจากกรอกค�าขอใช้บริการแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 ในกรณีผู้สั่งซื้อประสงค์สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ให้ผู้ส่ังซื้อปฏิบัติตามขั้นตอนการท�ารายการซึ่งมี

ระบุบนหน้าจอเครื่อง ATM โดยผู้สั่งซื้อต้องเลือกรหัสบริการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่ง

ซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุบนจอ ATM  

 การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ด้วยเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะต้องสั่งซื้อครั้งละไม่ต�่ากว่า

มูลค่าขั้นต�่าของการสั่งซื้อ และสามารถส่ังซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครั้งต่อวัน  

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจ�านวนเงินที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ให้ใช้
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บริการกับบัตรบัวหลวง ATM และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขาย

หน่วยลงทุนได้เท่านั้น หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะยกเลิกค�าส่ังซื้อหน่วยลงทุนนั้น

โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้ออาจท�าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ 

 ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ไม่ได้ หากการท�ารายการสั่งซื้อเสร็จ

สมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะ

ด�าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 

30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

 เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เป็นเพียงเอกสารบันทึก

รายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการท�ารายการอย่างสมบูรณ์ หากใบบันทึกรายการของเครื่อง ATM นั้นหมด ผู้สั่งซื้อจะ

เลือกท�าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือไม่ก็ได้ 

 บริษัทจัดการจะถือหลักฐานท่ีปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการท�ารายการที่

สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ 

 ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือก�าหนดเวลารับค�าส่ังซื้อ

ผ่านระบบ ATM ให้สามารถท�าได้ และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ

รับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดย 

วิธีอื่นใดตามความเหมาะสม

6.  ระบบโทรศัพท์ (Tele-bank) :

 อนึ่ง การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขายหรือ 

รับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น 

 บริษัทจัดการอาจรับค�าส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกส่ัง

ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ภายในวันและเวลาท�าการซื้อ

ขายของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ณ สาขาท่ี

ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยท�าบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้

ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุนไว้ เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก “ค�าขอใช้บริการกองทุนเปิดผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติและ

บริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องน�าบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต 

หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่วย

ลงทุนจะสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัท�าการซือ้

ขายถดัไป หลงัจากกรอกค�าขอใช้บรกิารแล้วโดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ 
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 ในกรณีผู้ส่ังซื้อประสงค์สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ให้ผู้สั่งซื้อปฏิบัติตามขั้นตอนการ

ท�ารายการซึ่งมีระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผู้สั่งซื้อต้องเลือกรหัสบริการซื้อหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด และปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ 

 การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ด้วยบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะต้องส่ังซื้อ 

ครั้งละไม่ต�่ากว่ามูลค่าขั้นต�่าของการส่ังซื้อ และสามารถสั่งซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยไม่จ�ากัดจ�านวน 

ครั้งต่อวัน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจ�านวนเงินท่ีสั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุ

ไว้ให้ใช้บริการกับบัตรบัวหลวง ATM และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้

ซื้อขายหน่วยลงทุนได้เท่านั้น หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะยกเลิกค�าส่ังซื้อหน่วย

ลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้นซึ่งผู้สั่งซื้ออาจท�าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ 

 ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ไม่ได้ หากการท�า

รายการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงานผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืนจะด�าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดให้

แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

 เอกสารใบบันทึกรายการท่ีออกจากเครื่องโทรสารของผู้ส่ังซื้อเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่

หลักฐานในการท�ารายการอย่างสมบูรณ์ 

 บริษัทจัดการจะถือหลักฐานท่ีปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการท�ารายการที่

สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ 

 ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือก�าหนดเวลารับค�าส่ังซื้อ

ผ่านระบบโทรศัพท์ให้สามารถท�าได้ และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดย

วิธีอื่นใดตามความเหมาะสม

การรับช�าระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 

1.  กรณี สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ :

 (ก)  ผู้ส่ังซื้อสามารถช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด ค�าส่ังหักบัญชีธนาคาร เช็ค ดราฟท์ ตั๋วแลกเงิน 

หรือวิธีอื่นใดที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับส�านักงานที่รับค�าสั่งซื้อเท่านั้น โดยจะต้องลงวันท่ีที่สั่งซื้อ

และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามชื่อบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากของ  

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่นใด (ถ้ามี) หรือบัญชีจองซื้ออื่นใดที่อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

ได้ในอนาคต ทั้งนี้ หากมีผลประโยชน์ใดเกิดขึ้นเนื่องจากบัญชีจองซื้อดังกล่าว บริษัทจัดการจะด�าเนินการให้เป็น

ประโยชน์ของกองทุน 
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  ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟท์ หรือตั๋วแลกเงินภายหลังก�าหนดเวลารับ

ฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของแต่ละส�านักงานสาขาท่ีสั่งซื้อ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อท�าการสั่งซื้อ

หน่วยลงทุนในวันท�าการซื้อขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีค�านวณได้ ณ ส้ินวันท�าการซื้อขายถัดไปนั้น ส�าหรับ

กรณีที่เช็ค ดราฟท์ หรือตั๋วแลกเงินดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันท่ีส่ังซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการอาจ

ยกเลิกค�าสั่งซื้อดังกล่าว 

 (ข)  ผู ้ ส่ังซื้อสามารถช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดของ  

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของสถาบันการเงินอื่นใดท่ีบริษัทจัดการก�าหนดอนุญาต โดยการตัดเงินจากบัตรเครดิต หรือ

บัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ในวันท่ีท่ีสั่งซื้อ ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับช�าระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วย 

บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ณ สถานที่ หรือช่วงระยะเวลาหรือภายใต้เงื่อนไขอื่นใด ตามที่บริษัทจัดการจะ

ก�าหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.bblam.co.th หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม 

  อนึ่ง การช�าระเงินด้วยบัตรดังกล่าวข้างต้น ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจาก

การช�าระด้วยบัตรดังกล่าว หรือจากธนาคารที่ผู้สั่งซื้อใช้บัญชีบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ภายในวันท�าการ

ถัดจากวันที่ที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว 

  อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดให้บริการรับช�าระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือ 

บัตรอื่นใด บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู ้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม  

การช�าระด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) จะไม่มีการสะสมคะแนน เว้นแต่ธนาคารจะก�าหนดอนุญาต

เป็นอย่างอื่น 

  ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลง วิธีการ วันเวลา ในการรับ

ช�าระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่าน

ทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

 อย่างไรก็ตาม การรับช�าระเงินกรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ เป ็น  

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ นั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทจัดการ

จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

2.  กรณี สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่น :

 (ก)  ผู้ส่ังซื้อสามารถช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด ค�าส่ังหักบัญชีธนาคาร เช็ค ดราฟท์ ตั๋วแลกเงิน 

หรือวิธีอื่นใดที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับส�านักงานที่รับค�าสั่งซื้อเท่านั้น โดยจะต้องลงวันท่ีที่สั่งซื้อ

และขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.บัวหลวง” ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากของ  

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่นใด (ถ้ามี) หรือบัญชีจองซื้ออื่นใดที่อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

ได้ในอนาคตท่ีบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้เปิดบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน เพื่อรับช�าระค่า
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ซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากมีผลประโยชน์ใดเกิดขึ้นเนื่องจากบัญชีจองซื้อดังกล่าว บริษัทจัดการจะด�าเนินการให้เป็น

ประโยชน์ของกองทุน 

  กรณีท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้เปิดบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนเพื่อรับช�าระค่าซื้อหน่วย

ลงทุน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะน�าเงินค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนท่ีบริษัท

จัดการก�าหนด 

  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเก่ียวกับบัญชีรับช�าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 

ดังกล่าว โดยไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้รับความ 

เห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือ

ผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

  ในกรณีท่ีผู้สั่งซื้อช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟท์ หรือตั๋วแลกเงินภายหลังก�าหนดเวลา 

รับฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของแต่ละส�านักงานสาขาที่สั่งซื้อ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อท�าการ 

สั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันท�าการซื้อขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค�านวณได้ ณ สิ้นวันท�าการซื้อขายถัดไปนั้น หรือ

ส�าหรับในกรณีที่เช็ค ดราฟท์ หรือตั๋วแลกเงินดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่ส่ังซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัท

จัดการจะยกเลิกค�าสั่งซื้อดังกล่าว 

 (ข)  ผู ้ ส่ังซื้อสามารถช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดของ  

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของสถาบันการเงินอื่นใดท่ีบริษัทจัดการก�าหนดอนุญาต โดยการตัดเงินจากบัตรเครดิต หรือ

บัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ในวันท่ีท่ีสั่งซื้อ ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับช�าระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วย 

บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใด ณ สถานที่ หรือช่วงระยะเวลาหรือภายใต้เงื่อนไขอื่นใด ตามที่บริษัทจัดการจะ

ก�าหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.bblam.co.th หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม 

  อนึ่ง การช�าระเงินด้วยบัตรดังกล่าวข้างต้น ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจาก

การช�าระด้วยบัตรดังกล่าว หรือจากธนาคารที่ผู้สั่งซื้อใช้บัญชีบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ภายในวันท�าการ

ถัดจากวันที่ที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว 

  อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดให้บริการรับช�าระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือ 

บัตรอื่นใด บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือช่องทางอื่นท่ีเหมาะสม การ

ช�าระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) จะไม่มีการสะสมคะแนน เว้นแต่ธนาคารจะก�าหนดอนุญาต

เป็นอย่างอื่น 

  ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลง วิธีการ วันเวลา ในการรับ

ช�าระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่าน

ทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 
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 อย่างไรก็ตาม การรับช�าระเงินกรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

อื่นนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ

ผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

3. กรณี สั่งซื้อโดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก :

 ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน จะถูกหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซื้อท่ีได้เปิดไว้ท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือ 

รับซื้อคืนด้วยจ�านวนเงินที่เท่ากันในแต่ละครั้ง 

4. กรณี สั่งซื้อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) :

 ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน จะถูกหักเงินตามจ�านวนที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อท่ีได้ระบุไว้ใน

ค�าขอใช้บริการ

 5. กรณี สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็ม (ATM) :

  จะรับช�าระเงินค่าสั่งซื้อ โดยจะหักเงินตามจ�านวนเงินที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ให้ใช้

บริการกับบัตรบัวหลวง ATM และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขาย

หน่วยลงทุนได้เท่านั้น หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอจะยกเลิกค�าส่ังซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของ

ผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้ออาจท�าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ  

 6. กรณี สั่งซื้อผ่านระบบโทรศัพท์ (Tele-bank) :

  จะรับช�าระเงินค่าสั่งซื้อ โดยจะหักเงินตามจ�านวนเงินที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ให้ใช้

บริการกับบัตรบัวหลวง ATM และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขาย

หน่วยลงทุนได้เท่านั้น หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอจะยกเลิกค�าส่ังซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของ

ผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้ออาจท�าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ 

 การจัดสรรหน่วยลงทุน

 ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อหลังจากที่ได้ช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจ�านวน 

 ทั้งนี้ หากการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว จะท�าให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 

หนึ่งในสามของจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้ทั้งหมด

ตามค�าส่ังจองซื้อ แต่จะจัดสรรให้เท่าท่ีไม่เกินสัดส่วนหนึ่งในสามของจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด  

เว้นแต่เป็นกรณียกเว้นตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่า

ด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว 

เห็นว่าการจัดสรรในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือ 
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ต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

 ในกรณีที่ผู้ส่ังซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะด�าเนินการคืนเงินส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรพร้อม

ดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยการช�าระเป็นการโอนเงินเข้าบัญชี หรือเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้สั่ง

ซื้อหน่วยลงทุนตามที่อยู่ท่ีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุไว้ในค�าขอเปิดบัญชี ภายใน 15 วันนับจากวันท่ีบริษัทไม่สามารถ

จัดสรรหน่วยลงทุน 

 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใด 

กรณีหนึ่ง ดังนี้ 

 (1)  กรณีท่ีเอกสารหรือข้อมูลท่ีบริษัทจัดการได้รับจากผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่

ครบถ้วน 

 (2)  กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการ

ฟอกเงิน เป็นต้น 

 (3)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น 

ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผล

เสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับ

ผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเป็นหลัก 

 (4)  ในบางกรณี บริษัทจัดการอาจปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากค�าสั่งซื้อดังกล่าวมีผลท�าให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนรายนั้น ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราวตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ท้ังนี้ บริษัท

จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบก่อนการใช้สิทธิท่ีจะปิดรับค�าส่ังซื้อหน่วยลงทุนโดยจะปิดประกาศ ณ ส�านักงานของบริษัท

จัดการ ส�านักงานใหญ่ และส�านักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

 ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีได้ช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการส่ังซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วย

ลงทุนไม่ได้ 

 การเพิ่มหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะท�าในวันท�าการถัดจากวันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุนจ�านวนนั้น 

 วันและเวลาท�าการขายหน่วยลงทุน 

 บริษัทจัดการจะเริ่มเปิดรับค�าส่ังซื้อหน่วยลงทุนภายในวันท�าการซื้อขายกองทุนถัดจากวันที่จดทะเบียนกอง

ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมกับส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว
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 ผูส้นใจลงทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนได้ทกุวนัท�าการซือ้ขายของกองทุน ตามวนัท่ีระบไุว้ในตารางท้ายส่วนที ่1 ของ

หนงัสอืชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม

 � การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื สามารถส่งค�าสัง่ซือ้ได้ตัง้แต่เวลา 

8.30 - 15.30 น. หรอืเวลาอืน่ใดทีบ่รษิทัจดัการและหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนจะก�าหนด โดยจะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบ 

ผ่านเวบ็ไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม

 � การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ ATM ระบบบริการธนาคารทาง

โทรศัพท์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่อาจเพิ่มเติมในอนาคต สามารถส่งค�าสั่งซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. หรือ

เวลาอื่นใดท่ีบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะก�าหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ท่ี 

www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม

 อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลง วิธีการ และหรือก�าหนดวันเวลารับค�าสั่ง

ซื้อ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชน

ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม

7.  การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 

 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือช่องทาง

อื่นใดที่บริษัทจัดการจัดให้มี หรือประกาศแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต ตามวิธีการที่บริษัทจัดการก�าหนด โดยบริษัทจัดการขอ

สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มช่องทางการสั่งขาย หรือแก้ไขวิธีการสั่งขาย หรือแก้ไขอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งขาย ทั้งนี้ เพื่อ

ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทาง www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความ

เหมาะสมช่องทางในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน มีดังนี้ 

 ช่องทางในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน มีดังนี้

 � บริษัทจัดการ 

 � ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

 � ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)

 � ระบบเอทีเอ็ม (ATM)

 � ระบบโทรศัพท์ (Tele-bank)

1.  บริษัทจัดการ :

 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการภายในวันและเวลาท�าการซื้อขายของกองทุน 

โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในค�าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจ�านวนหน่วยลงทุนที่จะ

ขายคืนหรือจ�านวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะส่งมอบหลักฐาน

การรับค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 
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2.  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :

 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ได้ท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายในวันและเวลาท�าการ

ซื้อขายของกองทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในค�าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุ

จ�านวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจ�านวนเงินท่ีผู ้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน และ 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็น

หลักฐาน 

3.  ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) :

 อนึ่ง การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น 

 (1)  บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking) :

  ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสัง่ขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง ไอแบงก์ก้ิง ได้ 

โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในค�าขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิงและบัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง 

(“ค�าขอใช้บริการ”) หรือค�าขออื่นในท�านองเดียวกัน และสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร หรืออื่นๆ 

ได้ภายในวันและเวลาท�าการซื้อขายของกองทุน ท่ี www.bangkokbank.com หรือเว็บไซต์อื่นท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง

หรือเพิ่มเติมในอนาคต 

  ในกรณีผู้สั่งขายประสงค์ส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง 

ให้ผู้สั่งขายปฏิบัติตามขั้นตอนการท�ารายการขายจนครบขั้นตอนการสั่งขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ 

  การส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวงไอแบงก์ก้ิง สามารถด�าเนินการได้

ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่นท่ีบริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของ

บริษัทจัดการ หรือในกรณีที่สั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจ�านวนหน่วย ได้ครั้งละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย หรือมูลค่า

อื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครั้งต่อวัน 

  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูล

การซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น 

  ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ�านวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจ�านวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการ

ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วย

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฎในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าท่ีปรากฎอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนาย

ทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น 
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  ผู ้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการ 

บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ไม่ได้ หากการท�ารายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

  อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถ 

ค�าสั่งขายหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการท�ารายการการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั้น 

  บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย

บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่ก�าหนดไว้ในค�าขอใช้บริการ และหรือ ที่จะแก้ไข

เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเส่ียงใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้อง

ของระบบ 

 (2)  บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง (Bualuang mBanking) :

  ผู้ถอืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสัง่ขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์กิง้ 

โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะต้องระบุเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน และลงนามในค�าขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิงและบัวหลวง 

เอ็มแบงก์กิ้ง (“ค�าขอใช้บริการ”) หรือค�าขออื่นในท�านองเดียวกัน และปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในการขอใช้บริการ 

ดังกล่าว และเมื่อได้รับรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ส�าหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถส่ัง 

ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ iOS ของ iPhone/ iPad หรือระบบปฏิบัติการ  

Android หรือ WAP หรือระบบปฏิบัติการอื่นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต

  ในกรณีผู้สั่งขายประสงค์สั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง 

ให้ผู้สั่งขายปฏิบัติตามขั้นตอนการท�ารายการขายจนครบขั้นตอนการสั่งขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ 

  การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง สามารถด�าเนินการ

ได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่นท่ีบริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของ

บริษัทจัดการ หรือในกรณีที่สั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจ�านวนหน่วย ได้ครั้งละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย หรือมูลค่า

อื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครั้งต่อวัน 

  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูล

การซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น 

  ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ�านวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจ�านวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการ

ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วย

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฎในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าท่ีปรากฎอยู่ในรายการที่บันทึกโดย 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น 

  ผู ้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการ 

บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ไม่ได้ หากการท�ารายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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  อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถ 

ค�าสั่งขายหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการท�ารายการการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั้น 

  บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย

บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่ก�าหนดไว้ในค�าขอใช้บริการ และหรือ ที่จะแก้ไข

เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเส่ียงใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้อง

ของระบบ 

  ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าสัง่ขาย 

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดย 

ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ 

www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

4.  ระบบเอทีเอ็ม (ATM) :

 อนึ่ง การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบ ATM สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขายหรือ 

รับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น 

 บริษัทจัดการอาจรับค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขายหน่วย

ลงทุนด้วยบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier ผ่านเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้

ภายในวันและเวลาท�าการซื้อขายของกองทุน

 ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ณ สาขาที่ผู้ถือหน่วย

ลงทุนเคยท�าบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier ไว้ เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก “ค�าขอใช้บริการกองทุนเปิด

ผ่านเครื่องฝากถอนเงินระบบอัตโนมัติและบริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องน�าบัตรบัวหลวง ATM 

หรือบัตรบัวหลวง Premier และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถสั่งขายหน่วย

ลงทุนผ่านเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันท�าการซื้อขายถัดไป หลังจากกรอกค�าขอใช้บริการ

แล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการท�ารายการซึ่งมี

ระบุบนหน้าจอเครื่อง ATM โดยผู้สั่งขายต้องเลือกรหัสบริการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏิบัติจนครบขั้นตอนการ

สั่งขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุบนจอ ATM 

 การสั่งขายหน่วยลงทุน ด้วยเครื่อง ATM สามารถด�าเนินการได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือในกรณีที่

สั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจ�านวนหน่วยครั้งละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครั้งต่อวัน 

 ผู้ส่ังขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ไม่ได้ หากการท�ารายการส่ังขาย

เสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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 การส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

จะด�าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดให้แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

 เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นเพียงเอกสารบันทึก

รายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการท�ารายการอย่างสมบูรณ์ หากใบบันทึกรายการของเครื่อง ATM นั้นหมด ผู้สั่งขายจะ

เลือกท�าการสั่งขายหน่วยลงทุนหรือไม่ก็ได้ 

 บริษัทจัดการจะถือหลักฐานท่ีปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการท�ารายการที่

สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ 

 บริษัทจัดการจะช�าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ได้ระบุไว้ใน

ค�าขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด 

 ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือก�าหนดเวลารับค�าสั่ง 

ขายคืนผ่านระบบ ATM ให้สามารถท�าได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และ

หากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้ง

ให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม

5.  ระบบโทรศัพท์ (Tele-bank) :

 อนึ่ง การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขายหรือ

รับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น 

 บริษัทจัดการอาจรับค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจ

เลือกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ภายในวันและเวลา

ท�าการซื้อขายของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ณ 

สาขาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยท�าบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier ไว้ เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก “ค�าขอใช้

บริการกองทุนเปิดผ่านเครื่องฝากถอนเงินระบบอัตโนมัติและบริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องน�า 

บัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะ

สามารถส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันท�าการซื้อขาย

ถัดไป หลังจากกรอกค�าขอใช้บริการแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ปฏิบัติตามขั้นตอนการท�ารายการซึ่งมีระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผู้ถือหน่วยลงทุน 

ต้องเลือกรหัสบริการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏิบัติจนครบขั้นตอนการส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคาร

ทางโทรศัพท์ 
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 การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์สามารถด�าเนินการได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท

หรอืในกรณทีีส่ั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบเุป็นจ�านวนหน่วยครัง้ละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครัง้ต่อวนั 

 ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ไม่ได้ หากการท�า

รายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผู้สนับสนุน 

การขายหรือรับซื้อคืนจะด�าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

ก�าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

 เอกสารใบบันทึกรายการท่ีออกจากเครื่องโทรสารของผู้ส่ังขายเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้นไม่ใช่

หลักฐานในการท�ารายการอย่างสมบูรณ์ 

 บริษัทจัดการจะถือหลักฐานท่ีปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการท�ารายการที่

สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ 

 บริษัทจัดการจะช�าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือทุนตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในค�าขอเปิด

บัญชีกองทุนเปิด 

 ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธีิการและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าส่ังขายคืน

ผ่านระบบโทรศัพท์ให้สามารถท�าได้ ท้ังนี ้การเปลีย่นแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุ และหาก

อนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้

ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันท�าการ 

รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน 

บริษัทจัดการจะเริ่มเปิดรับค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันท�าการซื้อขายของกองทุนถัดจากวันที่จดทะเบียน

กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมกับส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว

 ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทุนได้ทกุวนัท�าการซือ้ขายของกองทนุ ตามวนัท่ีระบไุว้ในตารางท้ายส่วนที ่1 

ของหนงัสอืชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม

 � การขายคืนหน่วยลงทนุผ่านบรษิทัจดัการและหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื สามารถส่งค�าสัง่ขายคืนได้

ตัง้แต่เวลา 8.30 - 15.30 น. หรอืเวลาอืน่ใดทีบ่รษิทัจดัการและหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืจะก�าหนด โดยจะแจ้งให้

ผูล้งทนุทราบผ่านเวบ็ไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม

 � การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ ได้แก่ ระบบอนิเตอร์เนต็ ระบบ ATM ระบบบรกิารธนาคารทาง

โทรศพัท์ หรอืระบบอเิลก็ทรอนกิส์อืน่ใดท่ีอาจเพิม่เตมิในอนาคต สามารถส่งค�าสัง่ขายคืนได้ตัง้แต่เวลา 8.30 - 16.00 น. หรอื
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เวลาอื่นใดท่ีบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะก�าหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่าน

เวบ็ไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือก�าหนดวันเวลารับค�าส่ัง

ขายคืน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชน

ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม

การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

 การช�าระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

 บริษัทจัดการจะช�าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีค�านวณได้  

ณ ส้ินวันท�าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีค�านวณได้เมื่อส้ินวันท�าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนวัน

นั้นเป็นเกณฑ์ในการค�านวณ และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

 บริษัทจัดการจะช�าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในค�าขอ

เปิดบัญชีกองทุนเปิด ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันท�าการนับแต่วันท�าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นซึ่งอาจเปิดให้บริการต่อไป หรือ

จ่ายเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นที่อาจเพิ่มเติมในอนาคต และขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามของผู้ถือ

หน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

 เงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืน หรือจ�านวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจาก

การขายคืนหน่วยลงทุนในค�าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วย 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย

ลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึก

โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น 

 อนึ่ง กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนท�าค�าสั่งขายคืนเป็นจ�านวนเงิน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนไม่

เท่ากับจ�านวนเงินที่ระบุในค�าสั่งขายคืนก็ได้ 

 สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วย

ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น 

 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืน

หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุได้โดยอยูใ่นระหว่างการด�าเนนิการของบรษิทัจดัการตามหวัข้อการเลือ่นก�าหนดการช�าระ

เงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุ หวัข้อการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค�าสัง่ซือ้ หรอืค�าสัง่ขายคืน
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หน่วยลงทุน และหวัข้อการหยดุขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจขอยกเลกิค�าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของ

ผูถ้อืหน่วยลงทนุได้ในระหว่างวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใดทีผู่ส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุได้ยืน่

ค�าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้การยกเลกิค�าส่ังขายคนืจะสมบรูณ์ก็ต่อเมือ่ได้รบัการอนมุตัจิากบรษิทัจดัการก่อน 

 ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังขายหน่วยลงทุนไม่ได้ หากการท�ารายการส่ังขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่า

กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 การลดจ�านวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะท�าในวันท�าการถัดจากวันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุนจ�านวนนั้น 

8.  การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดซึ่งจัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการ

เท่านั้น

 การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วย

ลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่เพียงกองทุนเดียวต่อหนึ่งค�าขอสับเปลี่ยน

กองทุนตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยบริษัทจัดการจะด�าเนินการหักกลบลบหนี้ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ใช้

สิทธิในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

 ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดดังกล่าว จะไม่รวมถึงกองทุนรวมเพื่อการเลี่ยงชีพ และกองทุนรวม 

หุ้นระยะยาว 

 อนึ่ง ก่อนให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม 

 วิธีการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน 

 ช่องทางในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มีดังนี้

 � ผ่านบริษัทจัดการ 

 � ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

 � ผ่านระบบโทรศัพท์ (Tele-bank)

 � ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถท�าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดย

ติดต่อบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือท�าค�าส่ังสับเปลี่ยนผ่านบริการทาง

โทรศัพท์ หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือวิธีอื่นๆ ท่ีบริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนที่เป็นการให้บริการโดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้งจาก

บริษัทจัดการภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการก�าหนดไว้แล้ว  
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1. วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :

 (ก)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะใช้บรกิารสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ สามารถตดิต่อบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุ

การขายหรือรับซื้อคืน 

 (ข)  ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการท�ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ให้กรอกรายละเอียดในค�าขอสับเปลี่ยน

กองทุนให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทางจ�านวนหน่วยท่ีจะออกจากกองทุนต้นทาง และระบุชื่อกองทุนปลายทางที่

ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และน�าไปยื่นกับบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ซึ่งบริษัทจัดการหรือ

ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนจะส่งมอบหลกัฐานการรบัค�าขอสับเปลีย่นกองทนุให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไว้เป็นหลกัฐาน 

  อนึ่ง ในระยะแรกการท�ารายการค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถท�าได้โดยให้ระบุเป็นจ�านวนหน่วย

เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไว้หากอนาคตจะเปิดให้บริการรับค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจ�านวนเงินให้

สามารถท�าได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยผ่านเว็บไซต์บริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่น

ที่เหมาะสม

 (ค)  ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีท�ารายการค�าขอสับเปลี่ยนกองทุนเรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนค�าขอสับเปลี่ยนกองทุน

ไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 (ง)  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนต้นทาง และการส่ังซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น ท้ังนี้ บริษัท

จัดการจะถือหลักฐานท่ีปรากฎอยู่กับบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการท�า

รายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ 

 (จ)  ในกรณีที่จ�านวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบค�าขอสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนนั้นมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่

ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น 

 อย่างไรก็ตาม กรณี หากจ�านวนเงินท่ีค�านวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไม่เพียงพอท่ีจะน�าไปซื้อหน่วยลงทุน 

ขั้นต�่าตามข้อก�าหนดของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่น�าเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะช�าระเป็นเงิน

ค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในค�าขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน  

5 วันท�าการนับตั้งแต่วันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับ 

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นซึ่งอาจเปิดให้บริการต่อไป หรือเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นที่

อาจเพิ่มเติมในอนาคต และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
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2.  วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Tele-banking) :

 ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับค�าสับเปลี่ยนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้

ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม

 อนึ่ง การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของ 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัท

จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี 

www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม

 (ก)  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนเลือกรหัสบริการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนกองทุน และปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสับเปลี่ยนการถือหน่วย

ลงทุนตามรายการซึ่งมีระบุอยู่ในวิธีการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ การท�ารายการผ่านบริการธนาคารทาง

โทรศัพท์จะท�ารายการได้ครั้งละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครั้งต่อวัน 

  อนึ่ง ในระยะแรกการท�ารายการค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถท�าได้โดยให้ระบุเป็นจ�านวนหน่วย

เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิไว้หากอนาคตจะเปิดให้บริการรับค�าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจ�านวนเงินให้

สามารถท�าได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยผ่านเว็บไซต์บริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่น

ที่เหมาะสม

 (ข)  ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีต้องการท�ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ต้องท�ารายการให้ครบถ้วนตามที่ก�าหนด 

และเอกสารใบบันทึกรายการท่ีออกจากเครื่องโทรสารของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้นไม่ใช่

หลักฐานในการท�ากรายการอย่างสมบูรณ์ 

 (ค)  ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีท�ารายการค�าขอสับเปลี่ยนกองทุนเรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนค�าขอสับเปลี่ยนกองทุน

ไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 (ง)  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น 

 (จ)  ในกรณีที่จ�านวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบค�าขอสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนนั้นมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่

ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น 

 อย่างไรก็ตาม กรณี หากจ�านวนเงินที่ค�านวณได้ของกองทุนต้นทางมีไม่เพียงพอที่จะน�าไปซื้อหน่วยลงทุนขั้น

ต�่าตามข้อก�าหนดของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่น�าเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะช�าระเป็นเงินค่า

ขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในค�าขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 5 
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วันท�าการนับตั้งแต่วันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเปิดไว้กับ 

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นซึ่งอาจเปิดให้บริการต่อไป หรือเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นที่

อาจเพิ่มเติมในอนาคต และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

3.  วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) :

 ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับค�าสับเปลี่ยนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบ

ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม 

 อนึ่ง การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการ

ขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการหรือ 

ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่  

www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม 

 (ก)  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย

บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ที่ www.bangkokbank.com หรือเว็บไซต์อื่นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต 

ทัง้นี ้การท�ารายการผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ จะท�ารายการได้ครัง้ละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครัง้ต่อวนั 

  อนึ่ง ในระยะแรกการท�ารายการค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถท�าได้โดยให้ระบุเป็นจ�านวนหน่วย

เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไว้หากอนาคตจะเปิดให้บริการรับค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจ�านวนเงินให้

สามารถท�าได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยผ่านเว็บไซต์บริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่น

ที่เหมาะสม

 (ข)  ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีต้องการท�ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ต้องปฏิบัติจนครบขั้นตอนตามท่ีก�าหนด

และเอกสารใบบันทึกรายการท่ีออกจากเครื่องพิมพ์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่

หลักฐานในการท�ากรายการอย่างสมบูรณ์ 

 (ค)  ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีท�ารายการค�าขอสับเปลี่ยนกองทุนเรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนค�าขอสับเปลี่ยนกองทุน

ไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 (ง)  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

 (จ)  ในกรณีที่จ�านวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบค�าขอสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนนั้นมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่

ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น 

 อย่างไรก็ตาม กรณีหากจ�านวนเงินท่ีค�านวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไม่เพียงพอท่ีจะน�าไปซื้อหน่วยลงทุน 

ขั้นต�่าตามข้อก�าหนดของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่น�าเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะช�าระเป็นเงิน
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ค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในค�าขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน  

5 วันท�าการนับตั้งแต่วันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับ 

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นซึ่งอาจเปิดให้บริการต่อไป หรือเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นที่

อาจเพิ่มเติมในอนาคต และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

การก�าหนดเวลา และราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณี การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

(1)   การก�าหนดเวลาในการรับค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

  ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถท�ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได้ทกุวนัท�าการซือ้ขายของกองทนุ ตามวนัท่ีระบไุว้

ในตารางท้ายส่วนท่ี 1 ของหนงัสอืชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม

 (ก) กรณี ท�าค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

สามารถท�ารายการได้ตัง้แต่เวลา 8.30 - 15.30 น. หรอืเวลาอืน่ใดท่ีบรษิทัจดัการและหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน

จะก�าหนด โดยจะแจ้งให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบผ่านเวบ็ไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม

  (ข) กรณี ท�าค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต หรือระบบ

อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่อาจเพิ่มเติมในอนาคต สามารถท�ารายการได้ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. หรือเวลาอื่นใดที่บริษัท

จัดการและหรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะก�าหนด โดยจะแจ้งให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ท่ี 

www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

(2)   การก�าหนดราคาขาย และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณี สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

  (ก)  กรณี กองทุนต้นทาง : ใช้ราคารับซื้อคืน ณ สิ้นวันท�าการซื้อขาย 

  (ข)   กรณี กองทุนปลายทาง : ใช้ราคาขาย ณ สิ้นวันท�าการซื้อขาย 

  ทั้งนี้ ราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

  อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงก�าหนดเวลาและราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณี สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามท่ีระบุไว้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์  

www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

เงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ว่าค�าสั่งดังกล่าวจะส่งผ่านช่องทางใด 

ช่องทางหนึ่งหรือหลายช่องทางรวมกัน เป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ รวมถึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธค�าส่ังสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนใดๆ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการ

บริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความ 

รบัผดิชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ 
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 ในบางกรณี บริษัทจัดการอาจปฏิเสธค�าขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากค�าขอดังกล่าวจะมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น 

ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และหรือก�าหนดเวลา

รับค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ให้สามารถท�าได้ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตท่ีบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซื้อคืนที่มีการแต่งตั้งเพิ่มเติม จะเปิดรับค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้สามารถ

ท�าได้ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความ

เหมาะสม

9.  การช�าระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน : 

 กรณบีรษิทัจดัการไม่สามารถช�าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นเงนิ และจะช�าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์

หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน

ก่อน และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั้นตอนท่ีก�าหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือ

หน่วยลงทนุของกองทุนรวมทุกราย และบรษิทัจดัการจะต้องแจ้งให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทกุรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั 

10.  การเลื่อนก�าหนดการช�าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 10.1  บริษัทจัดการอาจเลื่อนก�าหนดการช�าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีค�าส่ัง 

ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

  (1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุ

ดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

   (ก)  มีเหตุจ�าเป็นท�าให้ไม่สามารถจ�าหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิด

ได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ 

   (ข)  มีเหตุที่ท�าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช�าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามก�าหนด

เวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม 

  (2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีค�าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบ

ว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป

และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูล

ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 

 10.2  ในการเลื่อนก�าหนดการช�าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 (1) หรือ 10.1 (2) บริษัทจัดการจะ

ด�าเนินการดังต่อไปนี้ 

  (1)  เลื่อนก�าหนดช�าระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันท�าการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีค�าสั่งขายคืนหน่วย

ลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากส�านักงาน 
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  (2)  แจ้งผู ้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีค�าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก�าหนดการช�าระ 

ค่าขายคนืหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทนุท่ัวไปให้ทราบเรือ่งดังกล่าวด้วยวธิกีารใดๆ 

โดยพลนั เช่น การประกาศทางเวบ็ไซต์ เป็นต้น 

  (3)  แจ้งการเลือ่นก�าหนดช�าระค่าขายคนื พร้อมทัง้จดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเลือ่น และหลกัฐาน

การได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตาม 

ข้อ 10.1 (2) ต่อส�านกังานโดยพลนั ท้ังนี ้บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผูดู้แลผลประโยชน์ด�าเนนิการแทนก็ได้ 

  (4)  ในระหว่างการเลื่อนก�าหนดช�าระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา

ดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องช�าระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามล�าดับ 

วันที่ส่งค�าสั่งขายคืนก่อนหลัง 

11.  การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง : 

 1.  บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค�าส่ังซื้อ ค�าส่ังขายคืนหรือค�าส่ัง 

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับค�าสั่งซื้อ ค�าสั่งขายคืน หรือค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณี

ที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้ 

  (1)  ตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่สามารถเปิดท�าการซื้อขายได้ตามปกติ 

  (2)  บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดย

ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

   (ก)  มีเหตุจ�าเป็นท�าให้ไม่สามารถจ�าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้

อย่างสมเหตุสมผล 

   (ข)  ไม่สามารถค�านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 

   (ค)  มีเหตุจ�าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

   ทั้งนี้ การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค�าส่ังท่ีรับไว้แล้ว หรือการหยุดรับ 

ค�าสั่งซื้อ ค�าสั่งขายคืน หรือค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระท�าได้ไม่เกินหนึ่งวันท�าการ เว้นแต่

จะได้รับการผ่อนผันจากส�านักงาน 

  (3)  กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่ง 

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยส�าคัญ 

   (ก)  ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท�าการซื้อขายได้ตามปกติ 

    ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้น

เกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

   (ข)  มีเหตุการณ์ที่ท�าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท�าให้ไม่สามารถ

โอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ 
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   (ค)  มีเหตุที่ท�าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช�าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก�าหนดเวลา

ปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

  (4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค�าสั่งซื้อหน่วย

ลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ 

   (ก)  บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเก่ียวข้องกับการกระท�า 

ดังต่อไปนี้ 

    1.  การกระท�าท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

    2.  การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 

    3.  การกระท�าที่เป็นการปฏิบัติตามค�าส่ังเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอ�านาจ

ตามกฎหมาย 

   (ข)  บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด�าเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 

เกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระส�าคัญ 

 2.  เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนตามค�าสั่งซื้อ ค�าสั่งขายคืนหรือค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว บริษัทจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

  (1)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค�าสั่งซื้อ ค�าสั่งขายคืน หรือค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ 

ไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1 (1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับค�าสั่งซื้อ ค�าสั่งขายคืน หรือค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีการใดๆ โดยพลันด้วย เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น 

  (2)  รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือการหยุดรับค�าสั่งซื้อ ค�าสั่งขายคืน 

หรือค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมท้ังแสดงเหตุผล และรายงานแผนการด�าเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้

ส�านักงานทราบโดยพลัน 

  (3)  ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับ 

ค�าสั่งซื้อ ค�าสั่งขายคืนหรือค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามข้อ 1 (1) (2) หรือ (3) เกินหนึ่งวันท�าการ ให้บริษัทจัดการ

กองทุนรวมด�าเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับค�าสั่งซื้อ ค�าสั่งขายคืน หรือค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

   (ก)  รายงานการเปิดรับค�าสั่งซื้อ ค�าสั่งขายคืน หรือค�าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แลรายงานฐานะการ

ลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันท�าการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้ส�านักงานทราบภายในวันท�าการก่อนวันเปิดรับ 

ค�าสั่งซื้อ ค�าสั่งขายคืน หรือค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

   (ข)  แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค�าสั่งซื้อ ค�าสั่งขายคืน หรือค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบ

ถึงการเปิดขาย รับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนท่ัวไปให้
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ทราบถึงการเปิดรับค�าสั่งซื้อ ค�าสั่งขายคืน หรือค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน เช่น การประกาศ

ทางเว็บไซต์ เป็นต้น 

 3.  บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือหยุดรับค�าส่ังซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบ

ว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ

รายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทนุทีถ่กูต้องตัง้แต่หนึง่สตางค์

ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่

มีค�าส่ังซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงหยุดการขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและ 

ผูล้งทนุท่ัวไปให้ทราบถงึการหยดุรบัค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวธิกีารใดๆ โดยพลนั เช่น การประกาศทางเวบ็ไซต์ เป็นต้น

12.  การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 

 เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ�าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ

การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้

บริษัทจัดการหยุดรับค�าสั่งซื้อ ค�าสั่งขายคืนหรือค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะ

เวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันท�าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับค�าสั่งซื้อ ค�าสั่งขายคืน หรือค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้ 

13.  เงือนไขและข้อจ�ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

 13.1  การจัดสรรหน่วยลงทุน 

   ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนตามท่ีส่ังซื้อหลังจากท่ีได้ช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็ม

จ�านวน 

  ทั้งนี้ หากการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว จะท�าให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า

หนึ่งในสามของจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้ทั้งหมด

ตามค�าส่ังจองซื้อ แต่จะจัดสรรให้เท่าท่ีไม่เกินสัดส่วนหนึ่งในสามของจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด  

เว้นแต่เป็นกรณียกเว้นตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 

 13.2  การโอนหน่วยลงทุน 

   เป็นไปตามส่วนข้อผูกพัน หัวข้อ “13.3 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน” 

14.  การจ่ายเงินปันผล :

  ไม่จ่าย 
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15.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 15.1.  ค่าธรรมเนยีมรวม (เพดานค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายทีป่ระมาณการได้ทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุรวมทัง้หมด) :

   ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับโฆษณา (แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.6 ข้อ 2 (2)) เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถประมาณการได้ เช่น 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าจัดท�าเอกสารต่างๆ ของกองทุน เช่น หนังสือชี้ชวน หนังสือบอกกล่าวต่อ

ผู้ถือหน่วยหน่วยลงทุน ประกาศ รวมถึงค่าจัดส่งเอกสารดังกล่าว เมื่อรวมกันแล้ว ประมาณค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก

กองทุน ไม่เกินร้อยละ 2.75 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

   อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการประมาณการ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จ�านวนผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น แต่ท้ังนี้จะไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของยอดรวม 

ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในโครงการ 

 15.2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :

   15.2.1.  ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :

    ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินท้ังหมดหักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

    โดยอตัราดังกล่าว ได้รวมเงนิค่าตอบแทนท่ีกองทนุรวมได้รบัจากกองทนุรวมต่างประเทศ (กองทุน

หลกั) ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 0.50 ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สินสทุธขิองกองทนุ

  15.2.2.  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :

   ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.04 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินท้ังหมดหักมูลค่าหนี้สินท้ังหมด เว้นแต่  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

  15.2.3.  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :

   ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินท้ังหมดหักมูลค่าหนี้สินท้ังหมด เว้นแต่  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

  15.2.4.  ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :

   ไม่มี 

  15.2.5.  ค่าธรรมเนียมการจัดจ�าหน่าย :

   ไม่มี 
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  15.2.6.  ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :

   1.  ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ท่ีเรียกเก็บจากกองทุนตาม

จ�านวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันเป็นเวลา 1 รอบระยะเวลาบัญชี 

ได้แก่ 

    (1)  ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องในการจัดท�าโครงการกองทุนและการยื่นจัดตั้ง

กองทุน ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

    (2)  ค่าใช้จ่ายในการจัดท�าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม

เผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ตลอดจนสัมมนาแนะน�ากองทุน และอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องการส่งเสริมการขาย (ถ้ามี) ทั้งนี้ จะไม่เกินอัตราร้อยละ 1.00 ของมูลค่าเงินทุนที่จดทะเบียน 

    (3)  ค่าออกแบบหรือค่าจัดท�าหรือจัดพิมพ์หรือค่าแปลหนังสือชี้ชวน ใบค�าขอเปิดบัญชีกองทุน 

ใบค�าสั่งซื้อหรือใบจองซื้อหน่วยลงทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิหรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอื่นใด และเอกสารท่ีใช้

ประกอบการเสนอขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

   2.  ค่าใช้จ่ายเพื่อการด�าเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจ�านวนที่จ่ายจริง บริษัทจะพิจารณา 

ตัดจ่ายทั้งจ�านวนหรือทยอยตัดจ่ายในทางบัญชีของกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่ายนั้น 

    (1)  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนกองทุน 

    (2)  ค่าใช้จ่ายในการจัดท�าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม

เผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนสัมมนาแนะน�ากองทุน และอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องการส่งเสริมการขาย (ถ้ามี) ทั้งนี้ จะไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

    (3)  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

ปฏิบัติตามค�าสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ตามที่จ่ายจริง 

    (4)  ค่าจัดท�ารายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศ 

ในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่าใช้จ่ายในการจัดท�าและจัดพิมพ์ ใบค�าขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิหรือ 

เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอื่นใด ใบค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบค�าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน แบบฟอร์มอื่นใด เอกสารท่ี

เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการจัดท�าขึ้น 

    (5)  ค่าจัดท�า ค่าจัดพิมพ์ ค่าแปล และจัดส่งเอกสารท่ีเก่ียวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

จัดการกองทุน หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวกับกองทุน 

    (6)  ค่าจัดท�า ค่าจัดพิมพ์ ค่าแปล และจัดส่งหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงาน 

รอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจ�าปี ข่าวสารกองทุน และหรือเอกสารอื่นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน 
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    (7)  ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการด�าเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจัดการ

ปฏิบัติตามหน้าที่ หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ

เมื่อได้รับค�าสั่งจากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ

ติดตามหนี้ของกองทุน 

    (8)  ค่าใช้จ่ายในการรับช�าระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่น แทนการช�าระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสาร

แห่งหนี้ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจ�านอง ค่าปลด

จ�านอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เก่ียวข้องกับทางราชการค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการได้มาซึ่ง

หลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับช�าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น 

    (9)  ค่าใช้จ่ายในการรับช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการช�าระเงินค่ารับซื้อคืน

หน่วยลงทุน 

    (10)  ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อ 

น�าเงินเข้าบัญชีส�าหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้อง 

    (11)  ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ 

    (12)  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการช�าระบัญชีและเลิกกองทุน รวมถึงการด�าเนินการวางทรัพย์ (ถ้ามี) 

    (13)  ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือการด�าเนินคดีเพื่อการรับช�าระหนี้ใดๆ 

    (14)  ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื่นใดท่ีเกิดขึ้นหรือเก่ียวเนื่องกับการ 

ซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมีไว้ในทรัพย์สินของกองทุนท้ังในประเทศไทย และต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียม

การซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน การจัดหา การรับมอบ การส่งมอบ การป้องกันผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและ 

ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าใช้จ่ายของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในประเทศไทย (ถ้ามี)  

ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายเก่ียวข้องกับการป้องกันความเส่ียงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือความ

เสี่ยงอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการลงทุนในหรือต่างประเทศ (ถ้ามี) รวมถึงค่าธรรมเนียมและหรือค่าท�ารายการและหรือ 

ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน 

    (15)  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สิน 

ทั้งในและต่างประเทศ ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามค�าสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือ

ประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและการช�าระบัญชี 

    (16)  ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดจากการน�าเงนิทนุของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศ ตลอดจนค่าใช้จ่าย

ต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับการลงทนุในต่างประเทศ (ถ้าม)ี เช่น ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าทีพ่กั  

ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าประกันการเดินทาง เป็นต้น
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    (17)  ค่าธรรมเนียมส�าหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื่อช�าระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก 

Global Custodian ส�าหรับกรณีการลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดช�าระราคา (Failed Trade) 

    (18)  ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ

ของกองทุนรวมถึงค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน 

(ถ้ามี) ตามท่ีจ่ายจริง ท้ังนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อนี้เมื่อรวมค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนจะไม่เกิน

อัตราร้อยละ 0.04 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

    (19)  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่ก่ียวเนือ่งกับกองทุนรวม เช่น การจดัประชมุผูถ้อืหน่วยลงทุน การขอมติ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ เป็นต้น

   ภาษมีลูค่าเพิม่อนัเนือ่งมาจากค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายของกองทุนทัง้หมด จะเป็นภาระของกองทนุ

   การค�านวณค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายจะใช้เงินบาทเป็นฐานในการค�านวณ 

 15.3.  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :

  15.3.1.  ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) :

   ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการค�านวณราคาขาย ทั้งนี้ บริษัทจัดการ

อาจคิดค่าธรรมเนียมการขายดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดไว้ในหนังสือ 

ชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส�าคัญ และประกาศให้ทราบในเว็บไซต์บริษัทจัดการ www.bblam.co.th และปิดประกาศท่ีบริษัท

จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

  15.3.2.  ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :

   ไม่มี

  15.3.3.  ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :

   ไม่มี

   หมายเหตุ : การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนต้นทาง ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

กรณีเป็นกองทุนปลายทาง ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนค�านวณอยู่ในราคา 

ดังกล่าวแล้ว 

  15.3.4.  ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :

   ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย โดยจะเรียกเก็บค่า

ธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที่ยื่นค�าขอโอนหน่วยลงทุน 

  15.3.5.  ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

   ไม่มี 
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  15.3.6.  ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่ก�าหนดในโครงการ (Exit Fee) :

    ไม่มี 

  15.3.7.  ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :

   อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

 15.4.  วิธีการค�านวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :

  1.  บริษัทจัดการจะค�านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม

นายทะเบียนทุกวันท่ีมีการค�านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต ่

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนในวนันัน้ๆ ของกองทนุเป็นฐาน 

ในการค�านวณค่าธรรมเนียม และเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน 

  2.  ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวกับการซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื้อหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อ 

หลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการขายหลักทรัพย์ จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ 

  3.  ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ที่เรียกเก็บจากกองทุนตามจ�านวน 

ที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนตามมาตรฐานบัญชีหรือเฉลี่ยเท่ากันทุกวันเป็นเวลา  

1 รอบระยะเวลาบัญชี 

  4.  ค่าใช้จ่ายเพื่อการด�าเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจ�านวนที่จ่ายจริง บริษัทจะพิจารณาตัดจ่ายทั้ง

จ�านวนหรือทยอยตัดจ่ายในทางบัญชีของกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่ายนั้น 

  ทั้งนี้ การคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

 15.5.  การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :

  บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่า

เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจะด�าเนินการดังต่อไปนี้ 

  (1)  กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจาก

กองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศท่ีส�านักงานของ

บริษัทจัดการและส�านักงานใหญ่และส�านักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์

รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ทั้งนี้ การเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้อง 

ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี เว้นแต่บริษัทจัดการได้รับความ

เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ่งหนึ่งของจ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

  (2)  กรณีที่บริษัทจัดการจะลดอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ท่ี

ส�านักงานของบริษัทจัดการ และส�านักงานใหญ่และส�านักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
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  ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ (1) และ (2) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง 

 หมายเหตุ 

 ส�าหรับค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการจัดการกองทุนท่ีมิได้ระบุไว้ (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ หรือบริษัท

จัดการจะทดรองจ่ายให้กองทุนก่อน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเงินทดรองจ่ายจากกองทุนเดือนละครั้ง ท้ังนี้ การ 

คิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีก�าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต 

แห่งประเทศไทย 

16.  วิธีการค�านวณ ก�าหนดเวลาในการค�านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ

ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการด�าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

 16.1.  วิธีการค�านวณ ก�าหนดเวลาในการค�านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 

และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

 16.2.  เงื่อนไขพิเศษ :

  1.  บริษัทจัดการจะค�านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส�านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด

   ในกรณีที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ การค�านวณมูลค่ายุติธรรมของ

ทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้หลักการค�านวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีเสนอขายในต่าง

ประเทศ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะใช้และตรวจสอบข้อมูลเก่ียวกับราคาและอัตราผลตอบแทนของตราสารดังกล่าว โดยใช้ข้อมูลท่ี

เปิดเผยผ่านระบบ Bloomberg หรือ Reuters หรือระบบอื่นใดท่ีมีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนและสามารถใช้อ้างอิง

ได้ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

   บรษิทัจดัการจะใช้อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราสกลุต่างประเทศ เพือ่ค�านวณมลูค่าทรพัย์สนิสุทธเิป็นเงนิบาท 

โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เป็นราคาปิด (Close) ซึ่งประกาศบนหน้าจอ Bloomberg หรือ Reuters ที่

ประมาณเวลา 16.30 น. หรือใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ของวันที่ค�านวณเป็นเกณฑ์ใน

การค�านวณ

   ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนนั้นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้

อัตราแลกเปลี่ยนของหน่วยงานอื่นใดที่ประกาศแทนได้ โดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

  2.  บริษัทจัดการจะค�านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือส�านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
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   (2.1)  ค�านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันท�าการ ภายในวันท�าการถัดไป  

เว้นแต่วันท�าการนั้นตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าไปลงทุน และประเทศ

ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือวันตามที่บริษัทจัดการประกาศก�าหนดเพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ

   (2.2)  ค�านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันท�าการซื้อขายหน่วย

ลงทุน ภายในวันท�าการถัดไป ท้ังนี้ ในการค�านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ

กองทุนรวมใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการค�านวณราคาดังกล่าว 

   (2.3)  ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 

2 วันท�าการถัดไป 

   (2.4)  ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุน

ล่าสุด ภายใน 2 วันท�าการถัดไป

   (2.5)  ในกรณีประกาศตาม (2.2) และ (2.4) บริษัทจัดการจะด�าเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน

ทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และ

ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ท�าการ

ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน ท้ังนี้ จะระบุวิธี

การประกาศดังกล่าวให้ชัดเจนในหนังสือชี้ชวน 

   (2.6)  ในกรณีท่ีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จ�านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 

และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะด�าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก�าหนด

   อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีกองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และหรือน�าส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน

หลักให้กับบริษัทจัดการ จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถค�านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย

ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามข้อ (2.1) ถึง (2.4) ได้ บริษัทจัดการจะค�านวณมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่ชักช้า ท้ังนี้ ภายใน 

วันท�าการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักแล้ว และประกาศในวันท�าการถัดจาก

วันค�านวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

   มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

เมื่อสิ้นวันท�าการที่ค�านวณนั้น 

   มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนข้างต้น 

บริษัทจัดการจะใช้ตัวเลขทศนิยมตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ 3 และได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

   บริษัทจัดการอาจไม่ค�านวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วย

ลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในกรณีที่ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศท่ีกองทุนรวมได้ไป
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ลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีซื้อขายในตลาดดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ไม่สามารถ 

เปิดท�าการซื้อขายได้ตามปกติหรือเหตุอื่นใดตามที่ได้รับการผ่อนผันจากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

   เมื่อเกิดเหตุการณ์ข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดค�านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย

ลงทนุ และราคาขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ ณ ท่ีท�าการทกุแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน 

และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดค�านวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมท้ังแสดงเหตุผลและรายงานแผนการณ์ด�าเนินงาน

ของกองทุนรวมให้ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

  3.  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วย

ลงทุน หรือจ�านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะด�าเนินการดังต่อไปนี้ 

   (3.1)  ค�านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ต�าแหน่ง โดยใช้วิธีการ

ปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล 

   (3.2)  ค�านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ต�าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม

ตามหลักสากล ส�าหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค�านวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต�าแหน่งท่ี 4 ขึ้น 

ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค�านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมต�าแหน่งที่ 5 ทิ้ง 

   (3.3)  ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ค�านวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ต�าแหน่ง โดย

ตัดทศนิยมต�าแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่ค�านวณได้ใน (3.2) 

   (3.4)  ค�านวณจ�านวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ต�าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม

ตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต�าแหน่ง โดยตัดทศนิยมต�าแหน่งที่ 5 ทิ้ง 

   ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการค�านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะน�าผลประโยชน์นั้น

รวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด 

   ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นที่ท�าให้บริษัทจัดการไม่สามารถค�านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่ค�านวณและประกาศตามก�าหนด

นี้ต่อส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวันท�าการถัดจากวันที่ไม่สามารถค�านวณและประกาศได้

  4.  ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม ข้อ 2. 

   (4.1)  เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค�าสั่งซื้อหรือค�าสั่ง

ขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

   (4.2)  เมื่อมีเหตุท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันท่ีปรากฏ

เหตุดังกล่าว

   (4.3)  เมือ่เป็นวนัหยดุท�าการซือ้ขายของกองทุน และหรอืกองทนุหลกั และหรอืตวัแทนขายของกองทุน

   เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ (4.1) และหรือ (4.2) บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดค�านวณมูลค่าทรัพย์สิน

สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ ท่ีท�าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุน 
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การขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดค�านวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและรายงาน

แผนการณ์ด�าเนินงานของกองทุนรวมให้ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

 16.3.  แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :

 � ประกาศปิดที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

 � หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรืออื่นใด (ถ้ามี) 

 � ระบบโทรศัพท์ (บัวหลวงโฟน) ที่ โทร. 1333 

 � ติดต่อ บลจ.บัวหลวง จ�ากัด โทร. 0-2674-6488 กด 8 หรือดูข้อมูลใน www.bblam.co.th 

 � ตรวจดูข้อมูลใน NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com 

 16.4.  หลักเกณฑ์และวิธีการด�าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :

  1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือ 

ต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง บริษัท

จัดการจะจัดท�าและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันท่ีพบว่าราคา

หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีส�าเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ท�าการของบริษัทจัดการเพื่อให้ส�านักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

   (1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง 

   (2)  ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

   (3)  สาเหตุที่ท�าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

   (4)  มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุน 

ไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง 

   ในกรณีท่ีเหตุของความผิดพลาดซึ่งท�าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการ

ค�านวณราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การก�าหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วย

ลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย 

  2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และ

คิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง บริษัทจัดการจะค�านวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่

วันที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และด�าเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหน่วย

ลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของ

ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 
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   (1)  จัดท�ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันท�าการถัด

จากวันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันท�าการถัดจากวัน

ที่ค�านวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันท�าการถัดจาก

วันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

    (ก)  ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง 

    (ข)  ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

    (ค)  สาเหตุที่ท�าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

    (ง)  การด�าเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

   ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีส�าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ท่ีท�าการของบริษัทจัดการ เพื่อให้ส�านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 

   (2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถกูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูต้องภายในวนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์

รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

   (3)  ประกาศชื่อกองทุนรวมท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) ใน

หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันที่ผู ้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน 

ดังกล่าว 

   (4)  ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้ซื้อ

หรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชย

ราคา ภายใน 5 วันท�าการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว 

   (5)  จัดท�ารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อม

ทั้งส�าเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาท่ีจัดท�าตาม (1) ให้ส�านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน

การชดเชยราคานั้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ 

บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส�าเนาเอกสารท่ีผู้ดูแล 

ผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน 

  3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

   (1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต�่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะ

ปฏิบัติดังนี้ 

    (ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจ�านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุน

เป็นจ�านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หากปรากฏว่า 

ผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจะต้องลด บริษัท
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จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจ�านวนหน่วยลงทุนที่เหลือ

อยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่

กองทุนเปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา 

หลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว 

    (ข)  กรณีท่ีเป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจ�านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืน

หน่วยลงทุนเป็นจ�านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือ

จ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาให้แก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทนุ แต่หากปรากฏว่า 

ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของ

ราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน 

   (2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะ

ปฏิบัติดังนี้ 

    (ก)  กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจ�านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วย

ลงทุนเป็นจ�านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง หรือจ่ายเงิน

ของกองทุนเปิดเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน 

    (ข)  กรณีท่ีเป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจ�านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืน

หน่วยลงทุนเป็นจ�านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง หาก

ปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนที่จะ 

ต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ�านวนหน่วย

ลงทุนท่ีเหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อ

ชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ 

เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ 

ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว 

   ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมี

มูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจน�าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย

ลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน

ท�าการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา การ

จ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัท

จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้ 
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  4.  บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายใน

การประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อ

หน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย

ภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ 

17.  ชื่อผู้เกี่ยวข้อง : 

 17.1.  ชื่อบริษัทจัดการ :

  ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด 

 17.2.  ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :

  ชื่อ : ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) 

 17.3.  ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :

  ไม่มี

 17.4.  ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :

  ไม่มี

 17.5.  ที่ปรึกษา :

  17.5.1.  ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี

  17.5.2.  ชื่อที่ปรึกษากองทุน :  ไม่มี

 17.6.  ผู้สอบบัญชี :

  ชื่อ : นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ 

  ชื่อ : นายบรรจง พิชญประสาธน์ 

  ชื่อ : นายเทอดทอง เทพมังกร 

  ชื่อ : นางสาวชมภูนุช แซ่แต้

  ชื่อ : นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล 

  ชื่อ : นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ 

  หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการ 

จะแจ้งให้ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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 17.7.  การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :

  ไม่มี

18.  รอบระยะเวลาบัญชีประจ�าปีของกองทุนรวม : 

 18.1.  วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 31 มีนาคม

 18.2.  วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 31 มีนาคม 2559   

19.  การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

 ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนหรือส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรือกฎหมายอื่นใดท่ีเก่ียวข้อง จะก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการ

จัดการ จะด�าเนินการ ดังนี้ 

 (1)  จะด�าเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ�านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง

ของจ�านวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม หรือจะด�าเนินการตามความเห็นชอบจาก

ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 (2)  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากไม่สามารถกระท�าตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือ

หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ�านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วท้ังหมดของโครงการ

จัดการกองทุน อันเนื่องมาจากข้อจ�ากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก�ากับ

ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการ

อาจด�าเนินการขอรับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที่ส�านักงานก�าหนดได้ 

 (3)  ในกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องต่อไปนี้ ให้ถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

  (ก)  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลซึ่งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น

  (ข)  การแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน

ประกาศ กฎ และค�าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ�านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 

  (ค)  การแก้ไขชื่อและรายละเอียดอื่นใดของบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

  หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตาม 

ข้อก�าหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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20.  ข้อก�าหนดอื่นๆ : 

 1.  การด�ารงความเพียงพอของเงินกองทุน 

  ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถด�ารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับการด�ารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการท�าประกันภัยความรับผิดของบริษัท

จัดการ ให้บริษัทจัดการด�าเนินการดังนี้ รายงานต่อส�านักงานภายในวันท�าการถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึง

การไม่สามารถด�ารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าวและบริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการ

กองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากส�านักงานหรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตาม

จ�านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน

นับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถด�ารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว 

  ทั้งนี้ หากมีเหตุจ�าเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้ส�านักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดย

การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะค�านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส�าคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น

จากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

  หากบริษัทจัดการไม่สามารถด�าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด บริษัทจัดการจะด�าเนินการเลิกกองทุนรวม

ต่อไป 

 2.  การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft commission) 

  บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้

บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

  (1)  ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกับบทบาท

โดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ 

  (2)  ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจ�าเป็นเพื่อให้

กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

  ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัท

ต้องกระท�าด้วยความเป็นธรรมและค�านึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย 

 3.  การรับค่าธรรมเนียมการจัดการคืนจากกองทุนหลัก

  ในกรณทีีก่องทุนรวมต่างประเทศทีเ่ป็นกองทนุหลกัคืนเงนิ ค่าธรรมเนยีมการจดัการบางส่วนเพือ่เป็นค่าตอบแทน 

เนื่องจากการที่กองทุนน�าเงินไปลงทุนในกองทุนหลัก (Royalties and rebate) บริษัทจัดการจะด�าเนินการให้เงินจ�านวน

ดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
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 4.  เกณฑ์วัดผลการด�าเนินงานของกองทุน (Benchmark) 

  MSCI AC Asia ex Japan Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุล

เงนิบาท ณ วนัทีค่�านวณผลตอบแทน ตามสดัส่วนการท�าสญัญาป้องกันความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานหรอืตวัชีว้ดัผลการด�าเนนิงานของกองทุนใหม่ 

เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล 

ผลประโยชน์ของกองทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง 

และจะด�าเนินการแสดงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานของกองทุนควบคู่ไปกับตัวชี้วัดท่ีเปลี่ยนแปลงนั้น

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าหนด

  อย่างไรก็ดี กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดท่ีใช้ในการเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานของกองทุน อันเนื่องมา

จากปัจจัยภายนอก เช่น ผู้ให้บริการดัชนีมีการยกเลิกการค�านวณดัชนีซึ่งกองทุนมีการน�าดัชนีนั้นมาใช้เป็นตัวชี้วัด หรือ

การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดตามที่หน่วยงานก�ากับดูแลก�าหนด เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่แจ้งให้ผู้ถือหน่วย

ลงทุนทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบดังกล่าว แต่จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยจะ

ปิดประกาศ ณ ส�านักงานของบริษัทจัดการ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศ

ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

 5.  บริษัทจัดการอาจจะด�าเนินการเพิ่มเงินทุนโครงการของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย

ลงทุนแล้ว ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนด 

 6.  ข้อก�าหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 

  ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act  

(ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวก�าหนดให้สถาบัน

การเงินท่ีไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูล 

เก่ียวกับบัญชีของบุคคลท่ีอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/ นิติบุคคล 

สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ 

FFI นั้น นอกจากนี้ ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศก�าลังด�าเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อก�าหนด

และหลักเกณฑ์ในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมาย 

ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”) 

  กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก�าหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ

หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติ

อเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ท่ี FATCA ก�าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความ

สัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการก�าหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดท�าเอกสาร



115

B-ASIA

ยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 

  ภายใต้ข้อก�าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA 

(กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบ

ที่ส�าคัญในสองกรณี คือ 

  (1)  ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย

ทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝาก

และเงนิลงทนุกับสถาบนัการเงนิอืน่ๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่จะเริม่ต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA 

ก�าหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อก�าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึง

ธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าท่ี

ด�าเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนช�าระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI 

  (2)  ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝาก

ทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท่ีเข้าร่วมผูกพันตามข้อก�าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธ

หรือระงับการท�าธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจท�าให้

กองทุนรวมไม่สามารถด�าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด�าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท�าให ้

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถท�ารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป 

  เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการด�าเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของ

ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

และข้อก�าหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตาม 

ภาระผูกพันภายใต้ข้อก�าหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม  

(ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการ

ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการด�าเนินการดังนี้ 

  (1)  ร้องขอให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามท่ี

กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องก�าหนด) ให้ค�ายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการน�าส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ 

ที่อยู่ เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ�านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จ�านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

หรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น) ท่ีมีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐ

ทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อก�าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

  (2)  ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนน�าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือค�ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบ

ความเก่ียวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อท่ี

ก�าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้
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ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน�าส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ี

เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก�าหนดของกฎหมายดังกล่าว 

  (3)  ด�าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

  เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุน

หรือผู ้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการด�าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่

เก่ียวข้องข้างต้น ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการด�าเนินการ หรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัท

จัดการก�าหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ ตามความ

จ�าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการด�าเนินการตามท่ีบริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว  

และ/หรือได้ด�าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในค�าขอเปิดบัญชี 

  (1) ไม่รับค�าสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 

  (2)  ระงบัหรอืหยดุให้บรกิาร และด�าเนนิการคนืเงนิลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าว

  (3)  ด�าเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช�าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก�าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้  

ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 

  (4)  ด�าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท�าให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้

รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการด�าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น 

  การด�าเนินการดังกล่าวถือเป็นความจ�าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ

กระท�าเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการด�าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมาย

ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะท�าให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น ซึ่ง

ในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกด�าเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา

(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องก�าหนด) เท่านั้น 

  ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก�าหนดเพื่อรองรับการด�าเนินการตามที่บริษัทจัดการได้

สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ท่ีเก่ียวข้อง) จะด�าเนินการตามข้อก�าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดย

อาจน�าส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือด�าเนินการอื่นใดที่ราชการก�าหนด โดยไม่จ�าเป็นต้องร้องขอต่อ

ผู้ถือหน่วยลงทุน 

21.  ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

 บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ

บริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค�าสั่งที่ออก

โดยอาศัยอ�านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีข้อก�าหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย 
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ประกาศ กฎ หรือค�าสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ 

ค�าสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม 

โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ�านาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การ 

ลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง

 การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการ

จัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อก�าหนดในโครงการ

จัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

 โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส�านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราช

บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

กองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 




