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ส่วนที่ 2 ข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ และข้อผูกพัน

ช่ือบริษัทจัดการ :  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำากัด 

ท่ีอยู่บริษัทจัดการ :  เลขท่ี 175 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร์ ช้ัน 7 ช้ัน 21 และช้ัน 26  

   ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

   กรุงเทพมหานคร 10120

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

1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

 1.1 ช่ือโครงการจัดการ :  กองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุน

 1.2  ช่ือโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Bualuang Capital Open-end Fund   

 1.3 ช่ือย่อ :  BCAP 

 1.4  ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด 

  การระดมทุน :  ในประเทศ

  ประเภทการขาย : ขายหลายคร้ัง

 1.5  อายุโครงการ :      ไม่กำาหนด

  เง่ือนไขอ่ืนๆ :   ไม่มี

 1.6 ลักษณะโครงการ : กองทุนเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไป

2. จำานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จำานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย :

 2.1 จำานวนเงินทุนของโครงการ : 5,000  ล้านบาท 

  เง่ือนไข :  ไม่มี

 2.2 มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท 

 2.3 จำานวนหน่วยลงทุน : 500  ล้านหน่วย 

 2.4 ประเภทหน่วยลงทุน : ระบุช่ือผู้ถือ 

 2.5 ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายคร้ังแรก : 10 บาท 

 2.6 มูลค่าข้ันต่ำาของการส่ังซ้ือคร้ังแรก :  500 บาท 
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 2.7 มูลค่าข้ันต่ำาของการส่ังซ้ือคร้ังถัดไป :  500 บาท

 2.8 มูลค่าข้ันต่ำาของการส่ังขายคืน :  ไม่กำาหนด 

  จำานวนหน่วยลงทุนข้ันต่ำาของการส่ังขายคืน :  ไม่กำาหนด 

 2.9 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำา :  ไม่กำาหนด 

  จำานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำา :  ไม่กำาหนด

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดของกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 

ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ

ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :

 3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

  โครงการจะระดมเงินทุนจากสถาบันและประชาชนทั่วไป ไปลงทุนในตราสารแห่งทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี 

 3.2 ชนิดกองทุนรวม : ลงทุนโดยตรง

  ประเภทกองทุนรวม : กองทุนรวมทั่วไป

  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

 3.3 นโยบายการลงทุน : ตราสารแห่งทุน  

  การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน เพื่อลดความเส่ียงหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ      

ในการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management)

  การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน

 3.4 ลักษณะพิเศษ : ไม่มี

  รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน :

  เน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทท่ีมีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง

หรือมีปัจจัยพื้นฐานดี โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหา 

ดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำาหนดหรือให้ความเห็นชอบ 

  อนึ่ง อาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนท่ีกำาหนดไว้ในโครงการด้วยเหตุภาวะ

สงคราม วิกฤตทางเศรษฐกิจท่ีมีนัยสำาคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และราคาตลาดลดลงอย่าง

รุนแรงในรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะเปิดเผยรายงานการลงทุนในตราสารแห่งทุนให้ผู้ลงทุนทราบผ่านช่องทางที่เหมาะสม
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  ทั้งนี้ กองทุนจะเข้าทำาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเส่ียงหรือเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องมีสินค้าหรือตัวแปร

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามท่ีสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำาหนด และกองทุนอาจลงทุนหรือไว้ซึ่งตราสาร

ท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจาก

สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

  อนึ่ง ในส่วนการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน บริษัทจะลงทุนได้ต้องมี

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อน

 3.5 การลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

 3.6 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :

  การลงทุนในประเทศ 

  บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่าง

ใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำาหนดดังต่อ

ไปน้ี เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ

เพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

  3.6.1 ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่ ตราสาร หรือสัญญาท่ีเสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญา

เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี้ 

   (1) หุ้น

   (2) หน่วยลงทุนหรือใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน หรือ

ของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน เช่น กองทุนรวมผสม เป็นต้น

   (3) ใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ โดยต้องเป็น

ไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

    (ก) การลงทุนในตราสารดังกล่าวต้องเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

(efficient portfolio management) 

    (ข) บริษัทจัดการต้องดำาเนินการให้มีการกันหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพซึ่งมี

สภาพคล่องในจำานวนที่เพียงพอต่อมูลค่าการใช้สิทธิตามตราสารดังกล่าว (fully covered) ไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนหรือมีไว้

ซึ่งตราสารนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำานักงานกำาหนด

   (4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ท่ีมีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือ     

ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
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   (5) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นหลักทรัพย์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ทั้งนี้ 

ตามหลักเกณฑ์ที่สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำาหนด

  3.6.2 ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ ได้แก่  

   (1) ตราสารแห่งหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่  

    (1.1) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะส้ัน ที่ธนาคารที่มีกฎหมาย

เฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำาประกัน

    (1.2) ต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใช้เงินท่ีบริษัทหลักทรัพย์ท่ีประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเช่ือ

เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก ซ่ึงกำาหนดวันใช้เงินตามต๋ัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกต๋ัว และเป็นต๋ัวเม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เห็น

    (1.3) ต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซ่ึงมีอันดับความน่าเช่ือถือ

ดังต่อไปนี้

     (ก) อันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ท้ังน้ีใน

กรณีที่เป็นอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเชื่อถือท่ีได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ระยะสั้น (short-term rating) ด้วย หรือ

     (ข) อันดับความน่าเช่ือถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำาประกัน อยู่ใน

อันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ท้ังนี้ โดยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ภายใต้ชื่อ Standard & Poor’s  หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอื่นที่สำานักงานกำาหนดเพิ่มเติม

   (2) ตราสารแห่งหนี้ทั่วไป  ได้แก่

    (2.1) ตราสารภาครัฐไทย  อันได้แก่  

     (ก) ตั๋วเงินคลัง

     (ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

     (ค) พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นกู้   

ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือ       

ผู้ค้ำาประกัน

    (2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารท่ีมีรูปแบบทำานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย

ที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การ

ระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำาประกัน ทั้งนี้ ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะตามเงื่อนไขท้ายข้อ 3.6.2 ด้วย

    (2.3) ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่งหมายถึง พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที่ไม่

รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพันธ์ ที่สำานักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะท่ัวไปหรือในลักษณะจำากัด หรือท่ีออก
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ภายใต้ข้อผูกพันที่กำาหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือท่ีนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก หรือที่

เป็นหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งผู้ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่นั้นทั้งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับชำาระราคา

เต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื่อนไขท้ายข้อ 3.6.2 ด้วย  

    (2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีมีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็น

พันธบัตร หรือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์  

    (2.5) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นกู้ ที่เสนอขายใน   

ต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ท้ังนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้

อนุพันธ์  

    (2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่ง

หนี้ หรือของกองทุนรวมอื่นท่ีมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่สำานักงาน

กำาหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น

    (2.7) ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน ท้ังน้ี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำาหนด

    (2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี้ตาม (1.1) (1.2) 

(1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6) ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสำานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกำาหนด

   ในกรณีท่ีตราสารแห่งหนี้ตามข้อ 3.6.2 เป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีการจ่ายผลตอบแทน    

ผลตอบแทนนั้นต้องอยู่ในรูปอัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวเท่านั้น 

   การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค้ำาประกันของบุคคลท่ีกำาหนดไว้ในข้อ 3.6.2 ต้องเป็นการรับรอง

ตลอดไป รับอาวัลท้ังจำานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบ้ียโดยไม่มีข้อกำาหนดลบล้างหรือจำากัดความ รับผิดของผู้สลักหลัง  

หรือค้ำาประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำานวนแบบไม่มีเงื่อนไข  

   เงื่อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารท่ีเปลี่ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมี

ลักษณะดังต่อไปนี้

   (1) เป็นตราสารขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

   (2) มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกำาหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั่วไปว่า

พร้อมจะเสนอราคาซื้อและรับซื้อตราสารนั้น ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจำานวนและวิธีการที่สมาคม

ตลาดตราสารหนี้ไทยกำาหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสำาเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุของตราสารนั้น  และ

   (3) เป็นตราสารที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

    (ก) ในกรณีท่ีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที่มีอันดับ
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ความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสาร

ดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนั้นต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถ

ลงทุนได้ (investment grade) เท่านั้น

    (ข) ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั้นต้องมอัีนดับความน่าเช่ือถือ

ของตราสารอยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (investment grade) 

    (ค) ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายคร้ังแรก 

หากตราสารดังกล่าวไม่มีอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (investment 

grade) ตราสารนั้นต้องมีบริษัทจัดการไม่ต่ำากว่าสามรายเป็นผู้ซื้อตราสารดังกล่าวเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การ

จัดการ

  3.6.3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  ได้แก่  

   (1) หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในประเทศซ่ึงต้องมีลักษณะตามเง่ือนไขในท้ายข้อ 3.6.2 (1) และ (2) 

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครั้งแรก หุ้นกู้แปลงสภาพนั้นต้องเป็นหุ้นกู้แปลง

สภาพที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีบริษัท

จัดการไม่ต่ำากว่าสามรายเป็นผู้ซื้อตราสารดังกล่าวเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ 

    ในกรณีท่ีหุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ่งมีการค้ำาประกัน การค้ำาประกันดังกล่าวต้องเป็นการ      

ค้ำาประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำานวนแบบไม่มีเงื่อนไข

   (2) หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย     

  3.6.4 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

  3.6.5 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

  3.6.6 ใบสำาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 3.6.1 (3)

  3.6.7 สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสำานักงานกำาหนด รวมถึงตามประกาศท่ีสำานักงานมีแก้ไขเพ่ิมเติมในอนาคต สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าที่

กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมีสินค้าหรือตัวแปรอย่างใดอย่าง หนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

   (1) หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์

   (2) อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ท้ังนี้ ในกรณีท่ีเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีมีตัวแปรเป็น

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาในกรณีดังกล่าวได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) เท่านั้น

   (3) อันดับความน่าเชื่อถือหรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำาระหนี้ของตราสารแห่งหนี้

   (4) ทองคำา น้ำามันดิบ หรือดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ (commodity index) ซ่ึงได้ระบุการเข้าเป็นคู่สัญญา

ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าหรือตัวแปรไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
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   (5) สินค้าหรือตัวแปรอื่นใดที่สำานักงานกำาหนด

   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดเพิ่มเติม ตามท่ีสำานักงานจะกำาหนดเพิ่ม

เติมในอนาคต โดยจะไม่ขัดแย้งกับนโยบายการลงทุน ซ่ึงถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน และไม่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติม

โครงการก่อน และการเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า บริษัทจัดการต้องปฎิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

   (1) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีกองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่ทำาให้วัตถุประสงค์หรือนโยบาย

การลงทุนของกองทุนน้ันเบ่ียงเบน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการเคล่ือนย้ายความเส่ียงด้านเครดิต หรือเป็นการเคล่ือนย้าย 

ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในเชิงการเงินหรือเศรษฐกิจ (credit derivative)

   (2) การเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องกระทำาในศูนย์ซื้อขายล่วงหน้า หรือในกรณีท่ี

กระทำานอกศูนย์ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงต้องเป็นธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ 

ตัวแทนซื้อขายล่วงหน้า หรือคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

  3.6.8 ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

   (1) หุ้นกู้อนุพันธ์ที่มีลักษณะตามที่กำาหนดไว้

   (2) ตราสารท่ีออกโดยสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย หรือสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอันดับ

ความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

    (ก) ตราสารดังกล่าวจัดทำาขึ้นในรูปแบบตราสารแห่งหนี้

    (ข) ตราสารดังกล่าวต้องอ้างอิงกับราคาหุ้น ราคาเฉล่ียของกลุ่มหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ ตามประกาศ สน.28/2549 ข้อ 11 (1) หรือ

ตราสารหน้ีต่างประเทศตามประกาศ สน.28/2549 ข้อ 11 (2) ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ หรืออัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ 

ในกรณีของดัชนีต้องมีลักษณะตามที่กำาหนดในประกาศ สน.28/2549 ข้อ 35 (2) (3) และ (4) และมีลักษณะตามประกาศที่

แก้ไขเพิ่มเติมกำาหนดด้วย

    (ค) ตราสารดังกล่าวมีข้อกำาหนดให้ผู้ออกชำาระคืนเงินต้นเต็มจำานวนให้แก่กองทุนเมื่อครบ

อายุตราสาร เว้นแต่เป็นตราสารที่ไม่ชำาระคืนเงินต้นเต็มจำานวนเมื่อครบอายุตราสารซึ่งสำานักงานให้ความเห็นชอบแล้ว และ

บริษัทได้จัดให้มีข้อตกลงกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามที่กำาหนดในประกาศ สน.28/2549 ข้อ 41 (1) และ

    (ง) ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีให้สิทธิแก่ผู้ออกตราสารในการที่จะชำาระหนี้ตามตราสารก่อน

ครบอายุตราสาร (callable) บริษัทจัดการได้เปิดเผยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ลงทุนก่อนทำาการลงทุน

   ทั้งนี้ การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวต้องไม่ทำาให้การจัดการกองทุนเบี่ยงเบนไปจาก

วัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น และต้องไม่ทำาให้กองทุนขาดทุนเป็นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าการลงทุน

   ในกรณีท่ีการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าว จะมีผลทำาให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สิน ทรัพย์สิน

ดังกล่าวต้องเป็นประเภทที่กองทุนสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ 
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   ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง นอกเหนือจากลักษณะข้างต้น บริษัทจัดการจะยื่นคำาขอ

ความเห็นชอบตามรูปแบบและวิธีการที่สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำาหนด เป็นรายกรณีและก่อนการลงทุนในตราสาร

ดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องดำาเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามท่ีสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กำาหนด และเปิดเผยความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับผู้ลงทุน ซึ่งหากบริษัทจัดการมิได้ดำาเนินการดังกล่าวให้การให้ความเห็นชอบ

เป็นอันสิ้นสุดลงทันทีในเวลาที่ลงทุน โดยมิได้ดำาเนินการดังกล่าว

   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดเพิ่มเติม ตามที่สำานักงานจะกำาหนดเพิ่มเติม

ในอนาคต โดยจะไม่ขัดแย้งกับนโยบายการลงทุน ซึ่งถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ต้องแก้ไข

เพิ่มเติมโครงการก่อน

  3.6.9 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำานองเดียวกับ 3.6.1 - 3.6.8 โดยได้รับความเห็นชอบจากสำานักงาน

 3.7 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :

  อัตราส่วนการลงทุนในประเทศ

  บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สิน

ของกองทุนรวม ตามที่สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำาหนดดังต่อ

ไปนี้ ในกรณีที่สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็น

ไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย 

  3.7.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่

จำากัดอัตราส่วน

   (1) ตราสารภาครัฐไทย 

   (2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.6.2 (2.2) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสองอันดับแรก 

หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว

   ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื่อรวมกันแล้วต้อง      

ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำา

สั่งล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)

  3.7.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.7.1 (2) หรือ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันท้ังส้ินเมื่อคำานวณ

เฉพาะผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

   การคำานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทุกประเภทที่ ผู้ออก

หรือผู้เป็นคู่สัญญารายดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำาประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมี

ไว้ซึ่งทรัพย์สินเหล่านั้น รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย  
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   ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 

20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำาสั่งล่วงหน้าซึ่ง

ระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)

  3.7.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารดังต่อไปนี้ ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น       

ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำาประกัน หรือคู่สัญญาเพื่อ

เป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง  

ผู้ค้ำาประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

   (1) ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ

   (2) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

   (3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

   (4) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

   (5) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

   การคำานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินตามข้อ 3.7.4 (1) 

(2) หรือ (5) และข้อ 3.7.5 (1) ท่ีธนาคารหรือบริษัทเงินทุนดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล  ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำาประกัน 

หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์นั้นเป็นสาขาของ

ธนาคารต่างประเทศ ให้นับทรัพย์สินท่ีธนาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง  

ผู้ค้ำาประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด มิให้

คำานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดำาเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว 

  3.7.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินดังต่อไปน้ี ท่ีบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล  

ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำาประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันท้ังส้ินเมื่อคำานวณฉพาะ ผู้ออก  

ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำาประกัน หรือคู่สัญญารายน้ัน ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

   (1) ตราสารแห่งทุนในประเทศ ท่ีบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา ท้ังนี้ ไม่รวมถึงตราสาร   

แห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างดำาเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป

   (2) หุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ส่ังรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำาเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

   (3) ตราสารแห่งหนี้ในประเทศตามข้อ 3.6.2 ท้ังนี้ เฉพาะท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ี

สามารถลงทุนได้ (investment grade)   
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   (4) ตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุนตามข้อ 3.6.3 ท้ังนี้ เฉพาะท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถ

ลงทุนได้ (investment grade)   

   (5) ใบสำาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ท่ีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถ

ลงทุนได้  (investment grade)

   (6) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ท่ีคู่สัญญามีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับท่ี

สามารถลงทุนได้ (investment grade)

   (7) ตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่

สามารถลงทุนได้ (investment grade)   

   ตราสารแห่งทุนตาม (1) และตราสารแห่งหนี้ตาม (3) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุน

รวมที่ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งทุนตามข้อ 3.6.1 (2) หรือตราสารแห่งหนี้ตามข้อ 3.6.2 (2.6)

   การคำานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินตามข้อ 3.7.5 (1)       

ที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำาประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้    

รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย 

  3.7.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่กำาหนดไว้ในข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 

และข้อ 3.7.4  เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี้

   (1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวซึ่งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล 

ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำาประกัน หรือคู่สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันท้ังสิ้นเมื่อคำานวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล             

ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำาประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

   (2) การลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินตาม (1) เม่ือคำานวณรวมทุกบุคคลท่ีเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง  

ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำาประกัน หรือคู่สัญญาแล้ว ต้องมีมูลค่ารวมกันท้ังส้ินไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

  3.7.6 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล       

ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำาประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันท้ังส้ินของกลุ่มกิจการนั้นไม่เกิน

อัตราอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

   (1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

   (2) อัตราที่คำานวณได้จากน้ำาหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนรวม

นั้นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น ทั้งนี้ ตัวชี้วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีท่ี

มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น

  3.7.7 การลงทุนหรือไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย หรือคู่สัญญา เพื่อเป็น

ทรัพย์สินของกองทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการคำานวณตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนั้น 
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บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือ 

คู่สัญญารายนั้น ไม่เกินอัตราที่คำานวณได้จากน้ำาหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี้วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สิน

สุทธิของกองทุน ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที่กำาหนดไว้ในข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 ข้อ 3.7.5 

แล้วแต่กรณี

  3.7.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงเงินฝาก บัตรเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน 

หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัท

ตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจำานวนท่ีมีมูลค่า

รวมโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบ

อายุกองทุนรวมสำาหรับกองทุนรวมท่ีมีอายุน้อยกว่าหนึ่งปี แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ ไม่ว่ากรณีใด มิให้คำานวณเงินฝากในบัญชีเงิน

ฝากเพื่อการดำาเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว 

   อัตราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้นำามาใช้บังคับกับกองทุนรวมท่ีมีการกำาหนดอายุโครงการตั้งแต่หนึ่งปี

ขึ้นไป ทั้งนี้ เฉพาะในระยะเวลาหกเดือนก่อนวันครบกำาหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 

   ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแห่งหนี้ท่ีมีลักษณะคล้ายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกิน

อัตราส่วนท่ีกำาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ย

ไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีนั้น  ทั้งนี้ ให้คำานวณ

อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยตั้งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั้นจนถึงวันท่ีทรัพย์สินนั้นมีมูลค่า

เป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว

   เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ของกองทุนรวมทราบภายในวันทำาการถัดจากวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สิน

สุทธิของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทต้องดำาเนินการให้ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้งให้สำานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย 

   หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สำานักงานอาจสั่งให้บริษัทเลิก

กองทุนรวมน้ัน

  3.7.9 ในกรณีท่ีมีเหตุจำาเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากปัญหา

ความผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผัน 

ต่อสำานักงานเพื่อไม่ต้องนำาการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที่เกิด

ความผันผวนดังกล่าวมารวมคำานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.7.8 ได้สำาหรับรอบปีบัญชีนั้น

  3.7.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นทรัพย์สิน

ของกองทุนรวมได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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  3.7.11 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหน่วย

ลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

   (1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวม    

ที่บริษัทจัดการอื่นเป็นผู้รับผิดชอบดำาเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัท

จัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำาเนินการ 

   (2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวม        

ที่บริษัทจัดการอื่นเป็นผู้รับผิดชอบดำาเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัท

จัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำาเนินการ 

  3.7.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง 

(hedging) เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงทั้งหมดที่กองทุนมีอยู่

  3.7.13 ในกรณีท่ีกองทุนเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง 

(hedging) ให้บริษัทจัดการดำาเนินการให้มีการกันหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนท่ีมีคุณภาพซึ่งมีสภาพคล่องในจำานวนท่ี

เพียงพอต่อมูลค่าสุทธิที่กองทุนอาจมีภาระต้องชำาระหนี้หรือชำาระค่าสินค้าเมื่อส้ินสุดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (fully covered)         

ไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญานั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำานักงานกำาหนด

  3.7.14 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง เพื่อเป็น

ทรัพย์สินของกองทุนรวม มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

  3.7.15 บริษัทจัดการอาจทำาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันท้ังสิ้นไม่

เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การคำานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการคำานวณโดยใช้

มูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที่พึงได้รับจนถึงวันที่คำานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว

   ในกรณีท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที่กองทุนเข้าทำาธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนท่ี

กำาหนดในวรรคหน่ึง หากต่อมาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์น้ันมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการทำาธุรกรรม

เพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้  

   ให้บริษัทจัดการจัดทำารายงานโดยระบุวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กำาหนด   

พร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทำาการนับแต่วันที่ธุรกรรม    

การให้ยืมหลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีกำาหนด พร้อมทั้งจัดทำาสำาเนารายงานดังกล่าวไว้ท่ีบริษัทจัดการเพื่อให้

สำานักงานสามารถตรวจสอบได้  

  3.7.16 ให้บริษัทจัดการคำานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์

อ้างอิงไทย ใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ใบสำาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือ
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ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

   (1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของ        

หลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดงสิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนสำาหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวท่ีกำาหนดในโครงการนี้ โดย

ถือเสมือนหน่ึงว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์อ้างอิงน้ันโดยตรง ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิ   

ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที่คำานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาท่ีกำาหนดตาม 

ข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 และ ข้อ 3.7.5 ก็ได้

   มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงท่ีนำามาคำานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่า     

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

   (2) ในกรณีของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได้    

ให้บริษัทจัดการคำานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี้

    (ก) นับมูลค่าท่ีผู้ออกตราสารดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องชำาระตามตราสารนั้น รวมในอัตราส่วนท่ี     

ผู้ออกตราสารดังกล่าว

    (ข) นับมูลค่าของหุ้นท่ีรองรับรวมในอัตราส่วนที่ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่ง

ว่ากองทุนลงทุนในหุ้นที่รองรับนั้นโดยตรง ท้ังนี้ มูลค่าของหุ้นท่ีรองรับให้ใช้มูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นนั้นซึ่งคูณกับค่า

เดลต้าของใบสำาคัญแสดงสิทธิหรือใบแสดงสิทธิดังกล่าว แล้วแต่กรณี  

   (3) ในกรณีของใบสำาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้บริษัทจัดการคำานวณอัตราส่วนการลงทุน ดังต่อไปนี้

    (ก) นับมูลค่าท่ีผู้ออกตราสารดังกล่าวมีหน้าที่ต้องชำาระตามตราสารนั้นรวมในอัตราส่วนที่     

ผู้ออกตราสารดังกล่าว

    (ข) นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงรวมในอัตราส่วนที่ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือน

หนึ่งว่ากองทุนลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นโดยตรง ทั้งนี้ มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวให้ใช้มูลค่าตามราคาตลาด

ของหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นซึ่งคูณกับค่าเดลต้าของใบสำาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ แล้วแต่กรณี  

   (4) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคำานวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมี

ไว้ซึ่งการให้ยืมหลักทรัพย์โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สินที่ให้ยืมรวมในอัตราส่วนสำาหรับหลักทรัพย์ท่ีกำาหนดไว้ในข้อ 3.7.2 ข้อ 

3.7.3 ข้อ 3.7.4 และข้อ 3.7.5 โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนยังคงมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์นั้นอยู่ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไม่นับรวม              

ในอัตราส่วนที่คำานวณตามคู่สัญญาที่กำาหนดตามข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 และข้อ 3.7.5 ก็ได้

  3.7.17 การคำานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการคำานวณอัตราส่วนการลงทุน

ตามข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 และข้อ 3.7.5 (1) ให้นับมูลค่าที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ต้องชำาระตามสัญญาซื้อขาย      

ล่วงหน้า รวมคำานวณในอัตราส่วนของบุคคลท่ีเป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญานั้น       

ในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคำานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที่กำาหนดในข้อดังกล่าว
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  3.7.18 นอกจากการคำานวณตามข้อ 3.7.17 แล้ว ให้บริษัทจัดการคำานวณอัตราส่วนท่ีผู้ออกสินค้าของสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ที่ต้องชำาระหนี้ตามข้อผูกพันของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้คำานวณ

อัตราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินค้านั้นโดยตรง ท้ังนี้ เฉพาะกรณีที่การเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นผล

หรืออาจเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ที่ต้องชำาระหนี้ตามข้อผูกพันของสินค้า 

โดยให้ใช้มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (notional amount) เป็นมูลค่าที่ใช้ในการคำานวณ เว้นแต่ในกรณีที่เป็น

สัญญาออปชัน ให้บริษัทจัดการใช้มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (notional amount) ซึ่งคูณกับค่าเดลต้าของ

สัญญาออปชัน

  3.7.19 ในกรณีท่ีการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงเป็นผลหรืออาจ

เป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ที่ต้องชำาระหนี้ตามข้อผูกพันของสินค้า ให้

บริษัทจัดการคำานวณอัตราส่วนท่ีผู้ออกสินค้าของตราสารดังกล่าว หรือผู้ที่ต้องชำาระหนี้ตามข้อผูกพันของสินค้า (limit of 

underlying issuer or third party) โดยให้คำานวณอัตราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินค้านั้นโดยตรง ท้ังนี้ ให้ใช้มูลค่าของ

ตราสารดังกล่าวเป็นมูลค่าที่ใช้ในการคำานวณ

  3.7.20 ในกรณีที่ตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงมีข้อกำาหนดท่ีอาจมีผลให้กองทุนได้รับ

ชำาระหนี้เป็นทรัพย์สินดังกล่าวรวมในอัตราส่วนที่กำาหนดไว้ในข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 และข้อ 3.7.5 (1) แล้วแต่กรณี     

ในทันทีเสมือนกองทุนได้ลงทุนในทรัพย์สินนั้นแล้ว เว้นแต่เข้าลักษณะตามข้อ 3.7.19 ให้ปฏิบัติตามข้อ 3.7.19 แทน

  3.7.21 ในการคำานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 และข้อ 3.7.5 (1) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไขตามข้อ 3.7.22  

   (1) ในกรณีท่ีทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำาประกัน บริษัทจัดการ          

จะคำานวณอัตราส่วนท่ีผู้ออกทรัพย์สินหรือผู้ท่ีเป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคำานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง 

หรือผู้ค้ำาประกัน แล้วแต่กรณี ก็ได้ 

   (2) ในกรณีท่ีทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำาประกัน 

บริษัทจัดการจะเลือกคำานวณอัตราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำาประกันรายใดรายหนึ่งก็ได้

  3.7.22 การคำานวณอัตราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำาประกันตามข้อ 3.7.21 จะทำาได้ต่อเมื่อ

บุคคลดังกล่าวได้ทำาการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจำานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ยโดยไม่มีข้อกำาหนดลบล้าง

หรือจำากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ำาประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำานวนแบบไม่มีเงื่อนไข 

  3.7.23 ในกรณีท่ีกองทุนมีสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทใดตามสัดส่วนจำานวนหุ้นท่ีกองทุนถืออยู่ (right issue) 

หากการใช้สิทธิน้ันจะเป็นเหตุให้กองทุนลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินของบริษัทดังกล่าวมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีกำาหนด ในข้างต้นน้ี 

บริษัทจัดการอาจซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนน้ันโดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามอัตราส่วนท่ีเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว ท้ังนี้ เฉพาะ

ภายในช่วงระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้นหมดสิทธิ จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั้น 
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  3.7.24 ในกรณีที่ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้

มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนท่ีกำาหนดในข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ หรือ

ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุนนั้น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยเหตุดังต่อไปนี้ ให้บริษัทดำาเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตาม

ที่กำาหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำาเป็นและสมควรโดยได้รับ

ผ่อนผันจากสำานักงาน 

   (1) ตราสารแห่งทุน นั้นในเวลาต่อมาเป็นตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ระหว่างแก้ไข

การดำาเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป หรือถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  

   (2) ตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ  

  3.7.25 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกิน

อัตราส่วนที่กำาหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชำาระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น บริษัทจัดการจะ

ยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้  

   ให้บริษัทจัดการจัดทำารายงานโดยระบุช่ือ จำานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินตามวรรคหน่ึง 

และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนท่ีกำาหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทำาการนับแต่วันท่ีทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีกำาหนด พร้อมท้ังจัดทำาสำาเนา

รายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สำานักงานสามารถตรวจสอบได้  

  3.7.26 ในกรณีที่การรับชำาระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที่บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื่อ

เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำาเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของ

จำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น บริษัทจัดการจะดำาเนินการตามประกาศที่ สน. 24/2552 เรื่อง การลงทุน

และการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ดังนี้คือ 

   (1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที่กำาหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชำาระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นได้

   (2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจำานวนท่ีเกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตุจำาเป็นและ

สมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำานักงาน และ

   (3) กรณีท่ีเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุน    

ได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำาคำาเสนอซื้อ บริษัทจัดการต้องดำาเนินการเพื่อให้ได้รับการ

ยกเว้นการทำาคำาเสนอซื้อโดยการลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำานาจควบคุม หรือยื่นคำาขอผ่อนผันการทำาคำาเสนอซื้อ 

ตามประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือ        

หลักทรัพย์เพื่อครอบงำากิจการ ท้ังนี้ การลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของ

บริษัทจดทะเบียนที่แต่ละกองทุนได้มาจากการรับชำาระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น



4141

BCAP

  3.7.27 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกิน

อัตราส่วนท่ีกำาหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.7.8 ข้อ 3.7.14  

ข้อ 3.7.15 ข้อ 3.7.23 ข้อ 3.7.24 ข้อ 3.7.25 และข้อ 3.7.26 และการเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้

ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้  

   ให้บริษัทจัดการจัดทำารายงานโดยระบุช่ือ จำานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินตามวรรคหน่ึง 

และวันท่ีทรัพย์สินน้ันมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีกำาหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

ทราบภายในสามวันทำาการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีกำาหนด พร้อมท้ังจัดทำาสำาเนารายงานดังกล่าวไว้

ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สำานักงานสามารถตรวจสอบได้

  3.7.28 ขอ้จำากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นำามาบังคับใช้ในกรณีท่ีปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการ

กองทุนรวม” และบริษัทจัดการต้องดำาเนินการเพ่ือเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดำาเนินการของบริษัทจัดการเม่ือเลิกกองทุนรวม”

  สรุปอัตราส่วนการลงทุน :

  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

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :  จ่าย 

 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :

 โครงการมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยในการจ่ายเงินปันผลแต่ละครั้ง

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอัตราร้อยละ 95 จากกำาไรสะสมหรือกำาไรสุทธิจากการ

ดำาเนินงานประจำาแต่ละงวดบัญชี (3 เดือน) ของโครงการที่จ่ายเงินปันผล ท้ังนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะต้องไม่ทำาให้

กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่พิจารณาจ่ายเงินปันผลนั้น 

 ข้อจำากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

 (ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุน จะถูกจำากัดสิทธิรับเงินปันผล

ในส่วนที่ถือเกินนั้น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

  1.  การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม
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  2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการ

กำากับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

 (ข)  บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนที่ถูกจำากัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน ในระหว่างการดำาเนินการ

เพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจัดการจะจัดทำาบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่น

ของกองทุนรวม โดยไม่นำามารวมคำานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม

5. การรับชำาระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่น : 

 หากมีการผิดนัดชำาระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่

สามารถชำาระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับชำาระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวม   

ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีท่ีผู้ออกตราสารแห่งหนี้

หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำาระหนี้ ดังนี้ 

 5.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์ :

  5.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีชื่ออยู่     

ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันท่ีบริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิใน    

เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำาระหนี้ 

  5.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำาระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่นำาทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจาก

ทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชำาระหนี้ มารวมคำานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจำาหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการ  

รับชำาระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทำาได้โดยคำานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำาคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วย

ลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำาระหนี้ตกลงรับชำาระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำาหนดโดยได้รับ ความเห็นชอบจากสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

   ในระหว่างท่ีบริษัทจัดการยังไม่สามารถจำาหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชำาระหนี้ บริษัทจัดการอาจ

จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสำารอง 

รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น 

  5.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชำาระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการ

จะเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำาระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินได้สุทธินั้นภายใน 45 วัน

นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ภายใน 15 วันทำาการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อน

ผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น 
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   ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจาก

ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำาระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนำาเงิน

ได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มี

การจำาหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำาระหนี้จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ย

เงินคืน บริษัทจัดการอาจนำาเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคำานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้้

  5.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้

รับชำาระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนุโลม 

 5.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์ :

  5.2.1 ก่อนการรับชำาระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความ

เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจำานวนหน่วยลงทุน

ที่จำาหน่ายได้แล้วท้ังหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความ

เห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั้นการรับชำาระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือ

มีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้น 

   ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะได้จากการรับชำาระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อม

เหตุผลและความจำาเป็นในการรับชำาระหนี้ 

  5.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำาระหนี้ บริษัทจัดการจะนำาทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคำานวณมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกำาหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคำานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกำาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และจะดำาเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้ 

   (1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่ง

ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้ 

   (2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะ

จำาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทำาได้โดยคำานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำาคัญ และใน

ระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว 

  ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
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 5.3 กรณีท่ีมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำาระหน้ีได้ : 

  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำาเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วัน

ที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำาระหนี้ได้เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก

ทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการชำาระหนี้ก็ได้ ทั้งนี้ ในการดำาเนินการดังกล่าว บริษัทไม่ต้องนำาตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้น

มารวมคำานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  

6. ช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

 6.1 ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

  ช่ือ : ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) 

  ท่ีอยู่ : เลขท่ี 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

   โทรศัพท์ 0-2470-3200-2 

 6.2 เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

  บริษัทจัดการจะเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปน้ี ท้ังน้ี โดยได้รับอนุญาตจากสำานักงานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

  (1) เม่ือบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ โดย 

บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน 

  (2) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้ตกลงไว้ ผู้ดูแล       

ผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็นลาย

ลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน 

  (3) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่ืนใด       

และบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ท้ังสองฝ่ายไม่สามารถตกลงท่ีจะแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับประกาศ 

คำาส่ัง ระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ท้ังน้ี เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพ่ิมภาระหน้าท่ีแก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าท่ีดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดย

บอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน 

  (4) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซ่ึงคิดตามจำานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของ

จำานวนหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วท้ังหมดของโครงการ เรียกร้องให้มีการเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ 

  (5) ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์นำาข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับ

กองทุนไปเปิดเผย หรือใช้ในทางท่ีก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง 
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บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ท้ังน้ี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 

15 วัน 

  (6) ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหน่ึงข้อใดตามประกาศสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง 

คุณสมบัติผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำาเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 

15 วันนับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการตรวจพบหรือปรากฏจากการตรวจสอบของสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 

ให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำานักงานทราบภายใน 3 วันทำาการนับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีแก้ไขเสร็จส้ิน ในกรณีท่ี

ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำาเนินการขออนุญาตเปล่ียนตัวผู้ดูแล 

ผลประโยชน์ต่อสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีครบกำาหนดเวลาให้แก้ไขเม่ือได้รับอนุญาต

จากสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์อ่ืนแทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิม โดยพลัน 

 6.3 สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

  ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) 

  เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

  โทรศัพท์ 0-2470-3200-2  และ

  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด 

7. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี : 

 ชื่อ : นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์  

 ชื่อ  : นายบรรจง พิชญประสาธน์  

 ชื่อ  : นายเทอดทอง เทพมังกร

 ชื่อ  : นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์

 ชื่อ : นางสาวชมภูนุช แซ่แต้

 ชื่อ : นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล

 ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำากัด 

   เลขท่ี 100/19 ช้ัน 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  

   โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

 หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้

สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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8. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

 ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำากัด 

 ที่อยู่ :  เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 

   ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

   โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5995-6 

 หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง

ให้สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

9. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจำาหน่าย : ไม่มี 

10.  ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : 

 ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำากัด   

 ที่อยู่ : เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26  

   ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

 บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือ

รับซื้อคืนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนให้สำานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ดังกล่าว อาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทำาหน้าท่ีเป็น 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานได้

ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว 

11.  ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน :  ไม่มี

 หมายเหตุ :  

 บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั้งผู้มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นท่ีปรึกษาการลงทุนให้เป็นท่ีปรึกษาของบริษัท

จัดการเพ่ือให้คำาแนะนำาด้านการลงทุนต่าง ๆ ตามนโยบายของกองทุนเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ท้ังน้ี 

การแต่งต้ัง ท่ีปรึกษาของบริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน บริษัทจัดการจะ

เป็นผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนที่ปรึกษาของบริษัทจัดการ โดยจะหักจากค่าธรรมเนียมการจัดการที่บริษัทจัดการจะได้รับจาก

กองทุน 
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12. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน : 

 ไม่มี 

13. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก : 

 ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ในระหว่าง

เวลา 8:30 น. ถึงเวลา 15:30 น. (“ระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก”) ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในราคาหน่วยลงทุน         

ที่เสนอขายหน่วยละ 10 บาท 

 13.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำาสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคำาขอเปิดบัญชีกองทุน : 

  ผู้สนใจที่จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุน” สามารถขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขาย         

หน่วยลงทุน และคำาสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

 13.2 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน : 

  ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำากว่า 2,000 บาท โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคำาขอเปิดบัญชีกองทุน

และคำาส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนำาคำาขอเปิดบัญชีกองทุนและคำาสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งเงินค่าซื้อ

หน่วยลงทุนเต็มจำานวนไปที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

  ในกรณีท่ีผู้ส่ังซื้อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั่งซื้อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผู้ถือ

หน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

และจะถือเอาบุคคลท่ีมีชื่อในคำาขอเปิดบัญชีกองทุนคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่าตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้ 

เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน    

 13.3 การรับชำาระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน : 

  ผู้ส่ังซ้ือสามารถชำาระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนได้ท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนภายในระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรก 

โดยชำาระเป็นเงินสด คำาส่ังหักบัญชีธนาคาร เช็ค ดราฟท์ หรือต๋ัวแลกเงินท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับ

สำานักงานท่ีรับการสั่งซื้อเท่านั้น โดยจะต้องลงวันท่ีท่ีสั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุน” หลังจากที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับชำาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะออกหลักฐานการรับคำาส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็น

หลักฐาน 

  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการส่ังซื้อพร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกำากับภาษี

สำาหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทำาการนับแต่วัน

สิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก 
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  ผู้ส่ังซ้ือท่ีได้ชำาระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ 

  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะต้องนำาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีได้รับจากผู้ส่ังซ้ือเข้า “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุน” ซ่ึงบริษัทจัดการได้เปิดไว้กับธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) สำานักงานใหญ่ ภายในระยะเวลา

เสนอขายครั้งแรก สำาหรับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) ทางบริษัทจัดการจะดำาเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน 

 13.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน : 

  กรณีที่มีผู้จองซื้อในการเสนอขายครั้งแรกไม่เกิน 500,000,000 หน่วย ผู้จองซื้อทุกคนจะได้รับการจัดสรรหน่วย

ลงทุนตามจำานวนท่ีจอง ในกรณีที่มีผู้จองซื้อเกินจำานวนที่เสนอขาย บริษัทจัดการอาจดำาเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้

หลักการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับใบจองซื้อพร้อมเงินค่าจองซื้อเต็มจำานวน

 13.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน :

  บริษัทจัดการจะดำาเนินการให้มีการจัดส่งเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนโดยไม่มีดอกเบี้ยคืนให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้

รับการจัดสรรภายใน 15 วันนับจากวันเปิดรับการจองซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก

  บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่บริษัทจัดการยุติโครงการ บริษัท

จัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย

ครั้งแรก เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ดำาเนินโครงการต่อไปได้

  ในการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำาระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามของผู้ส่ังซื้อหน่วย

ลงทุน และส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำาสั่งซื้อหน่วยลงทุน

14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

 ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 

 - บริษัทจัดการ

 - ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

 - ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)

 14.1 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน : 

  ผู้สนใจลงทุนสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือช่องทาง 

อื่นใดที่บริษัทจัดการจัดให้มี หรือประกาศแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำาหนด โดยบริษัทจัดการ 

ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อ หรือแก้ไขวิธีการสั่งซื้อ หรือแก้ไขเรื่องอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการส่ังซื้อ เพื่อ 

ประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะแจ้งให้ ผู้ลงทุนทราบผ่านทาง www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
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  ในกรณีท่ีผู้ส่ังซื้อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั่งซื้อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผู้ถือ

หน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อในคำาขอเปิดบัญชี

กองทุนคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่าตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้ เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน และ 

ผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน

  14.1.1 บริษัทจัดการ :

   ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและคำาส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ทุกวันทำาการซื้อขาย 

ระหว่างเวลา 8.30 - 15.30 น. ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคำานวณได้ ณ ส้ินวันทำาการซื้อขายซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน 

ที่คำานวณได้ เมื่อสิ้นวันทำาการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าว 

เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

   ผู้สั่งซื้อจะต้องส่ังซื้อไม่ต่ำากว่ามูลค่าขั้นต่ำาของการส่ังซื้อ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคำาขอเปิด

บัญชีกองทุน (สำาหรับการสั่งซื้อครั้งแรก) และคำาส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน และนำาคำาขอเปิดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) 

และคำาสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำานวนไปยื่นที่บริษัทจัดการ 

   ผู้ส่ังซ้ือสามารถชำาระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเงินสด คำาส่ังหักบัญชีธนาคาร เช็ค ดราฟท์ ต๋ัวแลกเงิน 

หรือวิธีอื่นใดที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสำานักงานท่ีรับคำาส่ังซื้อเท่านั้น โดยจะต้องลงวันท่ีท่ีส่ังซื้อและ

ขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุน” หรือบัญชีจองซื้ออื่นใดที่อาจ 

เพิ่มเติมในอนาคต ที่บริษัทจัดการเป็นผู้เปิดบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนเพื่อรับชำาระค่าซื้อหน่วยลงทุน 

   ทั้งนี้ หากมีผลประโยชน์ใดเกิดขึ้นเนื่องจากบัญชีจองซื้อดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำาเนินการให้เป็น

ประโยชน์ของกองทุน 

   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเก่ียวกับบัญชีรับชำาระค่าซื้อหน่วยลงทุน

ดังกล่าว โดยไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้รับความเห็นชอบ

จากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทาง

อื่นใดตามความเหมาะสม 

   ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อชำาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟท์ หรือตั๋วแลกเงินภายหลังกำาหนดเวลา 

รับฝากเช็คเพ่ือเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันท่ีส่ังซ้ือ หรือในกรณีท่ีเช็ค ดราฟท์ หรือต๋ัวแลกเงินดังกล่าวไม่สามารถเรียก

เก็บเงินได้ในวันท่ีสั่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ส่ังซื้อทำาการส่ังซื้อหน่วยลงทุนในวันทำาการซื้อขายถัดไป 

ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำานวณได้ ณ สิ้นวันทำาการซื้อขายถัดไปนั้น 

   หลังจากท่ีบริษัทจัดการได้รับชำาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ส่ังซื้อแล้ว บริษัทจัดการจะส่งมอบหลัก

ฐานการรับคำาสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 



5050

BCAP

   บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการส่ังซื้อพร้อมใบเสร็จรับเงินและ 

ใบกำากับภาษีสำาหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทำาการ

นับแต่วันทำาการซื้อขายหน่วยลงทุน 

   ในการชำาระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่น

เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้ซื้อหน่วยลงทุนต้องชำาระด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ 

   ผู้สั่งซื้อที่ได้ชำาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อ

หน่วยลงทุนไม่ได้ 

   การเพิ่มหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะทำาในวันทำาการถัดจากวันทำาการซื้อขายหน่วยลงทุนจำานวนนั้น 

   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังซื้อหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ท้ังนี้ 

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำาการก่อนการใช้สิทธิที่จะปฏิเสธการส่ังซื้อหน่วยลงทุน  

โดยจะปิดประกาศ ณ สำานักงานของบริษัทจัดการ สำานักงานใหญ่ และสำานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

(ถ้ามี) 

   อนึ่ง ในบางกรณีบริษัทจัดการอาจปฏิเสธคำาส่ังซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากคำาส่ังซื้อดังกล่าวจะมี

ผลให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

  14.1.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :

   ทั้งนี้ ก่อนเริ่มรับคำาสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้

ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม 

   ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและคำาส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

ทุกวันทำาการซื้อขาย ระหว่างเวลา 8.30 - 15.30 น. ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำานวณได้ ณ ส้ินวันทำาการซื้อขายซึ่งจะใช้

มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำานวณได้ เมื่อสิ้นวันทำาการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำานวณ และราคาขายหน่วย

ลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

   ผู้สั่งซื้อจะต้องส่ังซื้อไม่ต่ำากว่ามูลค่าขั้นต่ำาของการส่ังซื้อ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคำาขอเปิด

บัญชีกองทุน (สำาหรับการส่ังซื้อครั้งแรก) และคำาส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน และนำาคำาขอเปิดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) 

และคำาสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำานวนไปยื่นที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

   ผู้ส่ังซ้ือสามารถชำาระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเงินสด คำาส่ังหักบัญชีธนาคาร เช็ค ดราฟท์ ต๋ัวแลกเงิน 

หรือวิธีอ่ืนใดท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสำานักงานที่รับคำาสั่งซื้อเท่านั้น โดยจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและ

ขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุน” หรือบัญชีจองซื้ออื่นใดท่ีอาจ 

เพิ่มเติมในอนาคต ที่บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้เปิดบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนเพื่อรับชำาระ

ค่าซื้อหน่วยลงทุน 
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   ทั้งนี้ หากมีผลประโยชน์ใดเกิดขึ้นเนื่องจากบัญชีจองซื้อดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำาเนินการให้เป็น

ประโยชน์ของกองทุน 

   กรณีท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนเป็นผู้เปิดบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนเพ่ือรับชำาระค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะนำาเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำาหนด 

   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเก่ียวกับบัญชีรับชำาระค่าซื้อหน่วยลงทุน

ดังกล่าว โดยไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้รับความเห็นชอบ

จากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทาง

อื่นใดตามความเหมาะสม 

   ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อชำาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟท์ หรือตั๋วแลกเงินภายหลังกำาหนดเวลา

รับฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันที่สั่งซื้อ หรือในกรณีท่ีเช็ค ดราฟท์ หรือตั๋วแลกเงินดังกล่าวไม่สามารถเรียก

เก็บเงินได้ในวันที่สั่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ส่ังซื้อทำาการส่ังซื้อหน่วยลงทุนในวันทำาการซื้อขายถัดไปใน

ราคาขายหน่วยลงทุนที่คำานวณได้ ณ สิ้นวันทำาการซื้อขายถัดไปนั้น 

   หลังจากที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับชำาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ ส่ังซื้อแล้ว  

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำาสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 

   บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการส่ังซื้อพร้อมใบเสร็จรับเงินและ 

ใบกำากับภาษีสำาหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทำาการ

นับแต่วันทำาการซื้อขายหน่วยลงทุน 

   ในการชำาระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่น

เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้ซื้อหน่วยลงทุนต้องชำาระด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ 

   ผู้สั่งซื้อที่ได้ชำาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อ

หน่วยลงทุนไม่ได้ 

   การเพิ่มหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะทำาในวันทำาการถัดจากวันทำาการซื้อขายหน่วยลงทุนจำานวนนั้น 

   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังซื้อหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ท้ังนี้ 

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำาการก่อนการใช้สิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดย

จะปิดประกาศ ณ สำานักงานของบริษัทจัดการ สำานักงานใหญ่ และสำานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

   อนึ่ง ในบางกรณีบริษัทจัดการอาจปฏิเสธคำาส่ังซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากคำาส่ังซื้อดังกล่าวจะมี

ผลให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
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  14.1.3 ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) :

   ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับคำาสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ บริษัทจัดการจะแจ้ง

ให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม 

   อนึ่ง การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถทำาได้เฉพาะผ่านระบบของบริษัทจัดการ

เท่านั้น และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ 

รับซ้ือคืนอ่ืนท่ีอาจแต่งต้ังเพ่ิมเติมได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ท่ี www.bblam.co.th 

หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม 

   โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะ

ต้องระบุเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน และลงนามในคำาขอใช้บริการซื้อขายผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต หรือคำาขอชื่ออื่นใด และปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการขอใช้บริการดังกล่าว และเมื่อได้รับรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) สำาหรับใช้

บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ที่ www.bblam.co.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเว็บไซต์อื่นที่อาจ

มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต 

   ในกรณีผู้สั่งซื้อประสงค์สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้ผู้สั่งซื้อปฏิบัติตามขั้นตอนการ

ทำารายการสั่งซื้อ โดยผู้สั่งซื้อต้องปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน 

   การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่ังซื้อครั้งละไม่ต่ำากว่า 

มูลค่าข้ันต่ำาของการส่ังซ้ือ และสามารถส่ังซ้ือได้คร้ังละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือมูลค่าอ่ืน ท่ีบริษัทจัดการแจ้งในอนาคต 

ซ่ึงจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่จำากัดจำานวนครั้งต่อวัน 

   เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทำารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการและหรือ 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะหักเงินตามจำานวนที่ส่ังซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซื้อท่ีได้ระบุไว้ในคำาขอ

ใช้บริการซื้อขายผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต หรือคำาขอชื่ออื่นใด หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะยกเลิกคำาสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซื้อนั้น ซึ่งผู้ส่ังซื้อ

อาจทำาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ 

   ผู้สั่งซื้อท่ีได้ชำาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนคำาส่ังซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อ

หน่วยลงทุนไม่ได้ 

   คำาสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สั่งซื้อได้ทำารายการสั่งซื้อและ

บริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน โดยผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะไม่

สามารถยกเลิกคำาสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ 
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   อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถ

รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวและไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทำารายการการสั่งซื้อหน่วย

ลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั้น 

   บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีกำาหนดไว้ในคำาขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไป 

ในภายหน้า ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ 

   สำาหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่บริษัทจัดการได้รับ ก่อนเวลา 16.00 น.  

ในวันทำาการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำาการซื้อขายนั้น ซึ่งจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคำานวณได้

และรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อสิ้นวันทำาการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำานวณจำานวนหน่วยลงทุน 

   การสั่งซื้อหน่วยลงทุน หลังเวลา 16.00 น. ในวันทำาการซื้อขาย หรือการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันหยุด

ทำาการซื้อขายให้ถือเป็นการส่ังซื้อหน่วยลงทุนในวันทำาการซื้อขายถัดไป ซึ่งจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนที่คำานวณได้และ

รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อสิ้นวันทำาการซื้อขายถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคำานวณจำานวนหน่วยลงทุน 

   อนึ่ง ในบางกรณีบริษัทจัดการอาจปฏิเสธคำาสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากคำาสั่งซื้อดังกล่าวมีผล

ให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

   ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงวิธีการ และหรือกำาหนดเวลารับ 

คำาส่ังซื้อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ให้สามารถทำาได้ รวมถึงอนาคตผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่มีการแต่งตั้งเพิ่มเติม  

จะเปิดรับคำาสั่งซื้อผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้สามารถทำาได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ อนึ่ง บริษัท

จัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม

 14.2  การจัดสรรหน่วยลงทุน :

  ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อหลังจากที่ได้ชำาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำานวน

  ทั้งนี้ หากการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว จะทำาให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกิน

กว่าหนึ่งในสามของจำานวนหน่วยลงทุนท่ีจำาหน่ายได้แล้วท้ังหมด บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้ท้ังหมด

ตามคำาส่ังจองซื้อ แต่จะจัดสรรให้เท่าที่ไม่เกินสัดส่วนหนึ่งในสามของจำานวนหน่วยลงทุนที่จำาหน่ายได้แล้วท้ังหมด เว้นแต่

เป็นกรณียกเว้นตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วย 

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

  อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็น

ว่าการจัดสรรในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิด

ชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
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15. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 15.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

  - ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless)

 15.2 เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

  โครงการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดำาเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ทำาการบันทึกชื่อผู้จองซื้อหน่วยลงทุนท่ีได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ

หน่วยลงทุนตามรายละเอียดใน “คำาขอเปิดบัญชีกองทุนและหรือคำาส่ังซื้อหน่วยลงทุน” เมื่อผู้จองซื้อหน่วยลงทุนได้ชำาระเงิน

ค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว 

  ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้ออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะออกเป็น

หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

16. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

 ผู้สนใจลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) หรือช่องทางอ่ืนใด

ท่ีบริษัทจัดการจัดให้มี หรือประกาศแจ้งเพ่ิมเติมในอนาคต ตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำาหนด โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ 

ที่จะแก้ไขเพิ่มช่องทางการขายคืน หรือแก้ไขวิธีการขายคืน หรือแก้ไขเรื่องอื่นใดท่ีเก่ียวข้องกับการขายคืน เพื่อประโยชน์

ของผู้ลงทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทาง www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

 16.1  วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ได้โดยวิธีดังนี้

  - บริษัทจัดการ

  - ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

  - ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)

  16.1.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

   ผู้สนใจลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 

หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจัดให้มี หรือประกาศแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำาหนด โดยบริษัท

จัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มช่องทางการขายคืน หรือแก้ไขวิธีการขายคืน หรือแก้ไขเรื่องอื่นใดท่ีเก่ียวข้องกับการ 

ขายคืน เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทาง www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความ

เหมาะสม
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   ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำาการซื้อขายตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น. ที่

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ในราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคำานวณได้ ณ ส้ินวันทำาการซ้ือขาย 

ซึง่จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคำานวณได้เม่ือส้ินวันทำาการซ้ือขายหน่วยลงทุนวันน้ันเป็นเกณฑ์ในการคำานวณ และราคารับซ้ือคืน

หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในคำาส่ังขายคืน

หน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจำานวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำานวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการ

ขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการรับคำาสั่งขายคืน

หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 

   ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำานวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำานวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำาส่ังขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหัก

ด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียน

หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ี

บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น 

   บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำานวนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคำาสั่งขายคืนไว้ และจะ

ส่งใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำากับภาษีสำาหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

และชำาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทำาการนับแต่วันทำาการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการ

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเปิดไว้กับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นซึ่งอาจเปิดให้บริการต่อไป 

หรือจ่ายเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นท่ีอาจเพิ่มเติมในอนาคต และขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามของผู้

ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือวิธีการอื่นใดที่อาจเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดย 

ไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 

   สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูล

การซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น 

   ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ย่ืนคำาส่ังขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ

รับซ้ือคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำาเนินการของบริษัทจัดการ ตามข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจ

ขอยกเลิกคำาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำาการซื้อขายหน่วยลงทุนใดท่ีบริษัทจัดการหรือ 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำาสั่งขายคืนจะสมบูรณ์

ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน 

   การลดจำานวนหน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนจะทำาในวันทำาการถัดจากวันทำาการซ้ือขายหน่วยลงทุนจำานวนน้ัน 
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  16.1.2 ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) :

   ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับคำาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ บริษัทจัดการ

จะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม 

   อน่ึง การส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถทำาได้เฉพาะผ่านระบบของบริษัทจัดการ

เท่าน้ัน และหากอนาคตสามารถใช้บริการน้ีโดยผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

อื่นที่อาจแต่งตั้งเพิ่มเติมได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ท่ี www.bblam.co.th หรือ

ผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม 

   โดยในการส่ังขายหน่วยลงทุนในคร้ังต่อๆ ไปผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในคำาขอใช้บริการซ้ือขายผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต หรือ

คำาขอช่ืออ่ืนใด และสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ ที่ www.bblam.co.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเว็บไซต์อื่นที่อาจ

มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต 

   ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำารายการขายจนครบขั้นตอนการสั่งขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ 

   การส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถดำาเนินการได้คร้ังละไม่เกิน 10,000,000 บาท 

หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่สั่งขายหน่วย

ลงทุน โดยระบุเป็นจำานวนหน่วย ได้ครั้งละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย หรือมูลค่าอื่นท่ีบริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะ

ประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่จำากัดจำานวนครั้งต่อวัน 

   สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูล

การซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น 

   ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำานวนหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืนหรือจำานวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการ

ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วย 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฎในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าท่ีปรากฎอยู่ในรายการที่บันทึกโดย 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น 

   การสั่งขายหน่วยลงทุน ก่อนเวลา 16.00 น. ในวันทำาการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการส่ังขายหน่วยลงทุน

ในวันทำาการซื้อขายนั้น ซึ่งจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำานวณได้และรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อส้ินวันทำาการ

ซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำานวณมูลค่า 
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   การส่ังขายหน่วยลงทุน หลังเวลา 16.00 น. ในวันทำาการซ้ือขายหรือการส่ังขายหน่วยลงทุนในวันหยุด

ทำาการซื้อขายให้ถือเป็นการสั่งขายหน่วยลงทุนในวันทำาการซื้อขายถัดไป ซึ่งจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำานวณได้

และรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อสิ้นวันทำาการซื้อขายถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคำานวณมูลค่า 

   ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่ได้ หากการ

ทำารายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

   อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถ

คำาสั่งขายหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทำารายการการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั้น 

   บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำานวนท้ังหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคำาสั่งขายคืนไว้ และ

จะส่งใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำากับภาษีสำาหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุน และชำาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทำาการนับแต่วันทำาการซื้อขายหน่วยลงทุน 

โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเปิดไว้กับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอ่ืนซ่ึงอาจเปิดให้บริการ 

ต่อไป หรือจ่ายเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นท่ีอาจเพิ่มเติมในอนาคต และขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่าย 

ในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือวิธีการอื่นใดที่อาจเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อประโยชน์ของ

ผู้ลงทุน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 

   บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำาหนดไว้ในคำาขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปใน

ภายหน้า ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ 

   ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงวิธีการ และหรือกำาหนดเวลารับ 

คำาสั่งขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ให้สามารถทำาได้ รวมถึงอนาคตผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่มีการแต่งตั้งเพิ่มเติม จะ

เปิดรับคำาสั่งขายผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้สามารถทำาได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ อนึ่ง บริษัทจัดการ

จะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทาง www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม

 16.2 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 

  รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

 16.3  ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : 

  ทุกวันทำาการ

 16.4  การขายคืนหน่วยลงทุน : 

  ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า    
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17. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ไม่มี

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม 

โครงการ เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทาง www.bblam.co.th หรือ 

ผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

18. การเลื่อนกำาหนดการชำาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : 

 18.1 บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำาหนดการชำาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำาส่ังขายคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

      (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุดังต่อไปนี้  

โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

          (ก) มีเหตุจำาเป็นทำาให้ไม่สามารถจำาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิด 

ได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ 

          (ข) มีเหตุท่ีทำาให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกำาหนดเวลา

ปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 

      (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำาส่ังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซ้ือคืน

หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 

ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ

รายงานการชดเชยราคา 

 18.2 ในการเลื่อนกำาหนดการชำาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 18.1 บริษัทจัดการจะดำาเนินการดังต่อไปนี้ 

      (1) เลื่อนกำาหนดชำาระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำาการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำาส่ังขายคืนหน่วย

ลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำานักงาน 

      (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำาส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเล่ือนกำาหนดการชำาระค่าขายคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน 

เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น 

      (3) แจ้งการเลื่อนกำาหนดชำาระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐาน

การได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 18.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 18.1 (2) 

ต่อสำานักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำาเนินการแทนก็ได้ 

      (4) ในระหว่างการเลื่อนกำาหนดชำาระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดัง

กล่าว ให้บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยจะชำาระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำาดับวันที่ส่งคำาสั่งขายคืน

ก่อนหลัง 
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19. การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำาสั่งซื้อหรือคำาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน : 

 1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำาสั่งซื้อ คำาสั่งขายคืน หรือคำาสั่ง 

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำาสั่งซื้อ คำาส่ังขายคืน หรือคำาส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณี 

ที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้ 

      (1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำาการซื้อขายได้ตามปกติ 

     (2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้  

โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

          (ก) มีเหตุจำาเป็นทำาให้ไม่สามารถจำาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิด 

ได้อย่างสมเหตุสมผล 

          (ข) ไม่สามารถคำานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 

          (ค) มีเหตุจำาเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

   ทั้งนี้ การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำาส่ังท่ีรับไว้แล้ว หรือการหยุดรับ 

คำาส่ังซื้อ คำาสั่งขายคืน หรือคำาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทำาได้ไม่เกินหนึ่งวันทำาการ เว้นแต่ 

จะได้รับการผ่อนผันจากสำานักงาน 

      (3) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำาสั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำาส่ังซื้อหน่วย

ลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ 

   (ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำาดังต่อไปนี้ 

               1. การกระทำาที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

               2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 

               3. การกระทำาท่ีเป็นการปฏิบัติตามคำาส่ังเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำานาจ

ตามกฎหมาย 

          (ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำาเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าได้

ในสาระสำาคัญ 

 2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ตามคำาสั่งซื้อ คำาสั่งขายคืนหรือคำาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

      (1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำาสั่งซื้อ คำาส่ังขายคืน หรือคำาส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ 

ไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1 (1) (2) หรือ (3) จะเปิดเผยต่อ 
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ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนท่ัวไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำาส่ังซื้อ คำาส่ังขายคืน หรือคำาส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีการใดๆ โดยพลันด้วย เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น 

      (2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือการหยุดรับคำาส่ังซื้อ คำาส่ังขายคืน 

หรือคำาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมท้ังแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำาเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้สำานักงาน

ทราบโดยพลัน 

      (3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำาสั่งซื้อ คำาสั่ง

ขายคืนหรือคำาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามข้อ 1 (1) (2) หรือ (3) เกินหนึ่งวันทำาการ บริษัทจัดการจะดำาเนินการดังต่อไปนี้ 

ก่อนการเปิดรับคำาสั่งซื้อ คำาสั่งขายคืน หรือคำาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

          (ก) รายงานการเปิดรับคำาสั่งซื้อ คำาส่ังขายคืน หรือคำาส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะ 

การลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทำาการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำานักงานทราบภายในวันทำาการก่อนวันเปิดรับ 

คำาสั่งซื้อ คำาสั่งขายคืน หรือคำาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

          (ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำาสั่งซื้อ คำาส่ังขายคืน หรือคำาส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบ

ถึงการเปิดขาย รับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนท่ัวไปให้

ทราบถึงการเปิดรับคำาสั่งซื้อ คำาสั่งขายคืน หรือคำาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน เช่น การประกาศทาง

เว็บไซต์ เป็นต้น 

 3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำาส่ังซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการ

พบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ

รายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์

ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมี

คำาสั่งซื้อ หน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงหยุดการขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุน

ทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำาสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น 

20. การหยุดขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 

 เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำาเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการ

เงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัท

จัดการหยุดรับคำาสั่งซื้อ คำาสั่งขายคืน หรือคำาส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่

เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยาย

ระยะเวลา หยุดรับคำาสั่งซื้อ คำาสั่งขายคืน หรือคำาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
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21. การชำาระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน : 

 กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์

หรือทรัพย์สินอ่ืนแทน บริษัทจัดการจะกำาหนดข้ันตอนการดำาเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสำานักงานก่อน 

และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยข้ันตอนท่ีกำาหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของ 

กองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

22. สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 

ตัวแทน (ถ้ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ามี) : 

 22.1 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ : 

  ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำาเนินการดังต่อไปนี้ 

  (1) การบริหารกองทุน 

   ก) ย่ืนคำาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซ่ึงเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวม

ต่อสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำาการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก 

   ข) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการท่ีได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัท

จัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเคร่งครัด 

   ค) นำาเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ และซ้ือขาย จำาหน่าย ส่ังโอน เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม

หลักทรัพย์ท่ีลงทุนไว้น้ันตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมายและตามวัตถุประสงค์

และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก 

   ง) ดำาเนินการเพ่ิมจำานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำาหนด 

   จ) ดำาเนินการเพิ่มจำานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วหรือยกเลิกจำานวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน             

ในวันทำาการถัดจากวันทำาการซื้อขายหน่วยลงทุนจำานวนนั้นแล้วแต่กรณี 

   ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติม จำานวน และมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วท้ังหมดของกองทุน ณ วัน

ทำาการสุดท้ายของทุกเดือนให้แก่สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามท่ีประกาศกำาหนด ท้ังที่มีอยู่ในปัจจุบันและท่ีแก้ไข

เพิ่มเติมในอนาคต 

   ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ 

   ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที่จำาเป็น    

เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

   ฌ) เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีจัดการกองทุนตาม “ข้อ 28. วิธีการ

แก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ” 
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  (2) การรับและจ่ายเงินของกองทุน 

   ก) จัดให้มีการรับและจ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วย

ลงทุนและกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่กำาหนดไว้ใน “ข้อ 23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้

จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

   ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามอัตราที่กำาหนดไว้ใน “ข้อ 23.  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

  (3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุน 

   ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่ง

ตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีกำาหนดไว้ในข้อ 6. ท้ังนี้ โดยได้รับอนุญาต

จากสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

   ข) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ 

เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำาหนด 

   ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนท่ีมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์

แห่งประกาศสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ 

   ง) แต่งต้ังผู้ชำาระบัญชีกองทุน เม่ือยุติหรือเลิกกองทุน ท้ังน้ี โดยความเห็นชอบของสำานักงานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

   จ) แต่งตั้งนายทะเบียนของกองทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

  (4).  การดำาเนินการเพื่อมิให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำากัดการถือ

หน่วยลงทุน

   (4.1) จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่เกินข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุน 

และดูแลให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินข้อจำากัดดังกล่าวด้วย

   (4.2) ในกรณีท่ีมีบุคคลอื่นเป็นนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้นายทะเบียนผู้ถือ

หน่วยลงทุนทราบถึงข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุน และดูแลให้นายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน หาก

มีการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุน

   (4.3) ตรวจสอบสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพื่อให้เป็นไปตามข้อ

จำากัดการถือหน่วยลงทุน และดำาเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตรวจสอบและรายงานต่อบริษัทจัดการ เมื่อพบ

การถือหน่วยลงทุนที่ไม่เป็นไปตามข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุน
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   (4.4) เมื่อปรากฎข้อเท็จจริงว่าบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำากัดการถือ

หน่วยลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการถือหน่วยลงทุนเองโดยตรงหรือผ่านบุคคลอ่ืน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

    (1) กรณีการเกินข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนท่ีเกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม บริษัท

จัดการจะดำาเนินการดังต่อไปนี้

     (ก) รายงานต่อสำานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทำาการนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือควรรู้ถึง

ข้อเท็จจริงดังกล่าว ทั้งนี้ การรายงานดังกล่าว ให้แสดงแนวทางการแก้ไขเพื่อให้การถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามข้อจำากัดการ

ถือหน่วยลงทุนด้วย

     (ข) เปิดเผยข้อมูล เมื่อมีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือ

กลุ่มบุคคลเดียวกันใดให้ผู้ลงทุนทราบในช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใน 5 วันทำาการนับแต่วันที่มีการถือหน่วย

ลงทุนเกินข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนครั้งแรกของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็น

ปัจจุบันทุกเดือน

     ท้ังนี้ บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงเพื่อให้นายทะเบียนแจ้งให้บริษัทจัดการทราบ หากมี

การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วย

     (ค) แก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดให้เป็นไปตาม 

ข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุน (เช่น เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม) ภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ปรากฎข้อเท็จจริงว่าบุคคลใด

หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด นั้นถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามข้อจำากัดดังกล่าว เว้นแต่เป็นกองทุนรวมท่ีกำาหนดเวลาซ้ือขาย

หน่วยลงทุนแต่ละคร้ังห่างกันนานกว่าสองเดือน ให้ดำาเนินการแก้ไขภายในวันสุดท้ายของกำาหนดเวลาซ้ือขายหน่วยลงทุนคร้ัง

ถัดไป

    (2)  กรณีการเกินข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนโดยไม่ได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม 

หรือเป็นกรณีท่ีได้รับยกเว้น ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุน

เกินข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ใน (1)(ข)

   (4.5) ในกรณีที่มีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเพื่อบุคคลอื่นผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อตกลงเพื่อให้บุคคลที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีนั้นดำาเนินการตามข้อกำาหนดในข้อผูกพันในส่วนท่ี

เก่ียวกับการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน และหลักเกณฑ์เก่ียวกับการดำาเนินการเมื่อ

มีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำากัดตามข้อ (4.1) ข้อ (4.3) ข้อ (4.4)(1)(ก) และ (ค) โดยอนุโลม ทั้งนี้ การรายงานเกี่ยวกับ

การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ (4.4)(1)(ก) ให้บุคคลท่ีมีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีดังกล่าวรายงานต่อ

บริษัทจัดการแทนการรายงานต่อสำานักงาน ก.ล.ต.
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  (5) การดำาเนินการอื่นๆ 

   ก) ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

   ข) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ 

   ค) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ ซึ่งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำานักงาน     

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำาหนด 

   ง) จัดทำารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุน ณ วันส้ินปีบัญชี และส่งรายงานดัง

กล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่

วันสิ้นปีบัญชีนั้น                     

   จ) จัดทำาหนังสือช้ีชวนใหม่ เพ่ือแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุนท่ีเป็นปัจจุบัน ตามท่ีประกาศกำาหนด ท้ังท่ี

มีอยู่ในปัจจุบันและท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมในอนาคต 

   ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจำานวนเงินทุนจดทะเบียนและ 

การแก้ไขเพิ่มเติมจำานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนให้แก่สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ภายใน 5 วันทำาการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้น 

   ช) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อสำานักงานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราท่ีสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำาหนด ในกรณีท่ีหลักฐานดังกล่าว 

สูญหายหรือถูกทำาลาย 

   ซ) จัดทำารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวันและ 

จัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทำาการนั้น 

   ฌ) จัดทำารายงานฐานะการลงทุนเพ่ือกองทุนเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกส้ิน

วันทำาการนั้น 

   ญ) จัดทำารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีสำานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. กำาหนด ในกรณีท่ีมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และ วิธีการท่ีสำานักงานคณะ 

กรรมการ ก.ล.ต. กำาหนด และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำาการถัดจากวันท่ีหลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกิน

อัตราส่วนที่กำาหนด 

   ฎ) จัดทำารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ

กองทุนของรอบระยะเวลาหกเดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและ

สำานักงานภายใน 2 เดือน นับต้ังแต่วันถัดจากวันส้ินรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว เว้นแต่ บริษัทเลือกทำารายงานตามรอบปี

บัญชี บริษัทได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทำารายงานในรอบระยะหกเดือนหลังสำาหรับปีบัญชีนั้น      
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   ฏ) จัดทำาและจัดส่งรายงานอ่ืนๆ ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำานักงานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. กำาหนด 

 22.2 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

  สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

  (1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำาหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราท่ีกำาหนดไว้ใน “ข้อ 23. ค่าธรรมเนียม 

และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

  (2) บอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็น

ชอบจากสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

  (1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ซึ่งได้ระบุไว้ใน “ข้อ 22.1 สิทธิ หน้าที่ และ

ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนกับบริษัทจัดการ 

  (2) รับฝากทรัพย์สินของกองทุน โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอื่น พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่าย

ทรัพย์สินของกองทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน 

  (3) รับรองความถูกต้องในการคำานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย

หน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้คำานวณไว้ เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว

  (4) จัดทำาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน 

  (5) จัดทำารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกระทำาการ  

หรืองดเว้นกระทำาการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่ระบุไว้ใน “ข้อ 22.1 

สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และส่งให้แก่สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว 

  (6) ดำาเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม

ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงหรือเมื่อได้รับคำาส่ังจากสำานักงานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน 

  (7) ดำาเนินการอื่นๆ ตามท่ีกำาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่า

ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

  (8) ให้ความเห็นชอบในการดำาเนินการของบริษัทจัดการตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำานักงานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำาหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์
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  (9)  ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำาระบัญชีตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู้ชำาระบัญชีกระทำาการหรืองดเว้นการทำาตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายงานให้สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

 22.3 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : 

  สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

  (1) ได้รับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในอัตราที่

ระบุไว้ใน “ข้อ 23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

  (2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขท่ีกำาหนดไว้ในสัญญาแต่ง

ตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

  (1) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนของกองทุน คำาขอเปิดบัญชีกองทุน รวมตลอดถึงคำาส่ังซื้อหน่วยลงทุนและคำาส่ัง

ขายคืนหน่วยลงทุน 

  (2) รับคำาสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนและรับชำาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อ และชำาระเงินค่าขายคืน    

หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุในโครงการ 

  (3) ส่งมอบและรับมอบสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

  (4) คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการ 

  (5) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน 

  (6)  กรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผย 

รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนมีหน้าที่ปฏิบัติ ดังนี้

   (ก) มีระบบในการปฏิบัติงานที่ทำาให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับการปฏิบัติอย่างสุจริต และเป็นธรรมเกี่ยว

กับการจัดทำาการบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งไม่เปิดเผยรายชื่อ

   (ข) ในกรณีท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนประสงค์จะปฏิบัติต่อลูกค้าในเรื่องใด ซึ่งมีผลทำาให้ลูกค้า

ได้รับเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ท่ีไม่เท่าเทียมกับการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนับสนุน

การขายและรับซื้อคืน ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบและจัดให้มีหลักฐานท่ีแสดงว่าผู้ลงทุนได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขและ

สิทธิประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียมกันนั้นแล้ว ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งและไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์การจัดตั้งและ

จัดการกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ กฎ หรือคำาสั่งที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว

   (ค) ไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจนเป็นเหตุให้มีการถือหน่วยลงทุน

เกินข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุน



6767

BCAP

   (ง) ตรวจสอบ หรือดำาเนินการให้มีการตรวจสอบว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดในบัญชีดังกล่าว

ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าอัตราที่กำาหนด

   (จ) รายงานต่อบริษัทจัดการ ภายใน 5 วัน เมื่อพบว่าบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดในบัญชีนั้นถือ

หน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าอัตราท่ีกำาหนด การรายงานดังกล่าว ให้แสดงแนวทางการแก้ไขเพื่อให้การถือหน่วยลงทุน

เป็นไปตามข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนด้วย ท้ังนี้ ในกรณีที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลท่ีได้รับการยกเว้นให้ได้

รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราดังกล่าว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนต้องระบุด้วยว่าเป็นบุคคลท่ีได้รับยกเว้น

ตามกรณีใด

   (ฉ) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบ เมื่อบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดท่ีถือหน่วยลงทุนของกองทุนเกิน

กว่าอัตราที่กำาหนดมีการลดสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนจนเป็นไปตามอัตราที่กำาหนดแล้ว

   (ช) ไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่ต้องห้ามมิให้นับรวมในจำานวน

เสียงในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในบัญชีดังกล่าว

   (ซ) ไม่จ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นจนเป็นเหตุให้ขัดกับประกาศคณะ

กรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

  (7) ทำาการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น

 22.4 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนจำาหน่าย : 

  ไม่มี 

 22.5 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทุน : 

  ไม่มี 

 22.6 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทุน/ที่ปรึกษาอื่นๆ : 

  ไม่มี 

 22.7 สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบและการแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุนของที่ปรึกษากองทุน 

  (เฉพาะกอง Country Fund) : 

  ไม่มี 

23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม : 

 23.1 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

  23.1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : 

   ไม่มี
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  23.1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 

   ไม่มี

  23.1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

   ไม่มี 

  23.1.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : 

   ไม่มี

  23.1.5 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

   ไม่มี 

  23.1.6.  ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำาหนดในโครงการ (Exit Fee) :

   ไม่มี

  23.1.7 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ระบุ :  

   ไม่มี

 23.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

  23.2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี : 

   ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

  23.2.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี : 

   ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.065 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

  23.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี : 

   ไม่มี

  23.2.4 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : 

   ไม่มี 

  23.2.5 ค่าธรรมเนียมการจัดจำาหน่าย : 

   ไม่มี 

  23.2.6 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ระบุ : 

   (1) ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง 
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   (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์กองทุน ไม่เกินร้อยละ 0.1 ต่อปี

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

   (3) ค่าจัดทำารายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์

รายวัน และหรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการมีหน้าท่ีจัดทำาขึ้นตามท่ีสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำาหนด 

ตามที่จ่ายจริง 

   (4) ค่าจัดทำาหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริง 

   (5) คา่จดัทำาใบหนว่ยลงทุน ใบคำาสัง่ซือ้และขายหนว่ยลงทุน และใบยนืยนัการซือ้และขายหนว่ยลงทนุ  

ตามที่จ่ายจริง 

   (6) ค่าอากรแสตมป์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง 

   (7) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชีและการชำาระบัญชี ตามที่จ่ายจริง 

   (8) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริง 

   (9) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดำาเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม

หน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับคำาส่ัง

จากสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง หรือค่าใช้จ่ายในการดำาเนินคดีในทางศาล เพื่อรักษาสิทธิของกองทุน  

ตามที่จ่ายจริง 

   (10) ค่าไปรษณียากรสำาหรับการส่งเอกสารต่างๆ หรือหนังสือติดต่อกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตามท่ีจ่ายจริง

   (11) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากการตดิตามทวงถามหรอืการดำาเนนิคดีเพือ่การรบัชำาระหนีใ้ดๆ ของกองทนุ  

ตามที่จ่ายจริง 

   (12) ค่าท่ีปรึกษากฎหมายในการจัดการกองทุน การเตรียมหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และ

เอกสารสัญญาต่างๆ ตามที่จ่ายจริง 

   (13) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผล ตามที่จ่ายจริง

   (14) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ตามที่จ่ายจริง 

   ภาษมีูลค่าเพิ่มอันเน่ืองมาจากค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนจะเป็นภาระของกองทุน 

   การคำานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

หน่วยลงทุนจะคำานวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันในการคำานวณ และจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็น 

รายเดือน 

   สำาหรับค่าใช้จ่ายตาม (2) ถึง (14) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำาหนดโดยสมาคมนักบัญชี

และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย โดยจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำานวนหรือทยอยตัดจ่ายในทางบัญชีของกองทุนตาม

ระยะเวลาการใช้ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น
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  ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่มิได้ระบุไว้ในข้อ 23.1 และ 23.2 (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะทดรองจ่ายให้กองทุนก่อนและ      

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บเงินทดรองจ่ายจากกองทุนเดือนละครั้ง

  ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่าย

เก่ียวกับโฆษณา เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีสามารถประมาณการได้ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี  

ค่าจัดทำาเอกสารต่างๆ ของกองทุน เช่น หนังสือชี้ชวน หนังสือบอกกล่าวต่อผู้ถือหน่วย ประกาศ รวมถึงค่าจัดส่งเอกสาร 

ดังกล่าว เมื่อรวมกันแล้วประมาณค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ไม่เกินร้อยละ 2.75 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

  อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการประมาณการ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับปัจจัย

ต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จำานวนผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น แต่ท้ังนี้จะไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของยอดรวมค่าธรรมเนียม 

เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในโครงการ

 23.3 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

  บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 23.1 และ 23.2 โดยไม่ถือว่าเป็นการ

แก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ โดยบริษัทจะดำาเนินการดังต่อไปน้ี 

  (1) กรณีเพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายท่ีบริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือ 

จากกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศท่ีสำานักงานของบริษัท

จัดการและสำานักงานใหญ่และสำานักงานสาขาของตัวแทน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา  

3 วันติดต่อกัน ท้ังน้ี การเพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียม

หรืออัตราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี เว้นแต่บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกิน 

ก่ึงหน่ึงของจำานวนหน่วยลงทุนท่ีจำาหน่ายได้แล้วท้ังหมด 

  (2) กรณีท่ีบริษัทจัดการจะลดอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ท่ีสำานักงาน

ของบริษัทจัดการ และสำานักงานใหญ่และสำานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

  ท้ังน้ี การเปล่ียนแปลงตามข้อ (1) และ (2) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ภายใน 15 วันนับแต่วันเปล่ียนแปลง 

24. วิธีการคำานวณ กำาหนดเวลาในการคำานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา

หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำาเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

24.1 วิธีการคำานวณ กำาหนดเวลาในการคำานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน

และราคาหน่วยลงทุน : ในประเทศ

 1. บริษัทจัดการจะคำานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีสำานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำาหนด 
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  2. บริษัทจัดการจะคำานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 

และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสำานักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 

   (2.1) คำานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกส้ินวันทำาการ และคำานวณราคาขายหน่วย

ลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกส้ินวันทำาการซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของ 

สิ้นวันทำาการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำานวณราคาดังกล่าว 

   (2.2) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปน้ี 

           (ก) วันทำาการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทำาการถัดไป 

            (ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายในวัน

ทำาการถัดไป  

   (2.3) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำาการซื้อขายหน่วยลงทุน

ล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทำาการถัดไป 

    มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำานวนหน่วยลงทุนที่จำาหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด เมื่อสิ้นวันทำาการที่คำานวณนั้น 

    มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ข้างต้น บริษัทจัดการจะใช้ตัวเลขทศนิยมตามที่กำาหนดไว้ในข้อ 3 และได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

   (2.4) ในกรณีที่การประกาศตาม (2.2) และ (2.3) ได้กระทำาผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน

ที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือช่องทางอื่นที่สำานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและ

มูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทำาการถัดไปก็ได้ 

    การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับและ 

ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ท่ีทำาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่ง

ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

       (2.5) ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จำานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำานักงาน

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำาหนด 

  3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วย

ลงทุน หรือจำานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำาเนินการดังต่อไปนี้ 

   (3.1) คำานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำาแหน่ง โดยใช้วิธีการ

ปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล 
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   (3.2) คำานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม

ตามหลักสากล สำาหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำาแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วน

มูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำาแหน่งที่ 5 ทิ้ง 

   (3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำาแหน่งโดย

ตัดทศนิยมตำาแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คำานวณได้ใน (3.2) 

   (3.4) คำานวณจำานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม

ตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำาแหน่งโดยตัดทศนิยมตำาแหน่งที่ 5 ทิ้ง 

   ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนำาผลประโยชน์นั้น

รวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด

  4. ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม ข้อ 2. 

       (4.1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำาส่ังซื้อหรือคำาส่ังขายคืนหน่วย

ลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

       (4.2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว

 24.2 หลักเกณฑ์และวิธีการดำาเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :

  1. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องน้อยกว่าหน่ึงสตางค์ หรือต่าง

จากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะ

จัดทำาและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทำาการนับแต่วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่

ถูกต้อง และจัดให้มีสำาเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ท่ีทำาการของบริษัทจัดการเพ่ือให้สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ

ตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

   (1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง 

   (2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

   (3) สาเหตุที่ทำาให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

   (4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุน 

ไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง 

   ในกรณีท่ีเหตุของความผิดพลาดซึ่งทำาให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการ

คำานวณราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การกำาหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุน

ให้ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย 
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  2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องต้ังแต่หน่ึงสตางค์ข้ึนไป และคิด

เป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคำานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที่พบ

ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันท่ีราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดำาเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่

ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วย

ลงทุนที่ถูกต้อง 

   (1) จัดทำารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จส้ินภายในวันทำาการ 

ถัดจากวันท่ีพบว่าราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำาการถัดจากวัน

ที่คำานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำาการถัดจากวันที่

บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

    (ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง 

    (ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

    (ค) สาเหตุที่ทำาให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

    (ง) การดำาเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

   ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสำาเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ท่ีทำาการของบริษัทจัดการ เพ่ือให้สำานักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 

   (2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถุกต้องภายในวันที่ผู้ ดูแล 

ผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

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

ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับภายใน 3 วันทำาการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว 

   (4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้

ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชย

ราคา ภายใน 5 วันทำาการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว 

   (5) จัดทำารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว 

พร้อมท้ังสำาเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาท่ีจัดทำาตาม (1) ให้สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ภายใน 7 วันทำาการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย 

ราคานั้น เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่

ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสำาเนาเอกสารท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการท่ี 

ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน 
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  3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

   (1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ำากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการ

จะปฏิบัติดังนี้ 

    (ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วย

ลงทุนเป็นจำานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

     หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อย

กว่าจำานวนหน่วยลงทุนท่ีจะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ 

ขาดอยู่ หรือลดจำานวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่น้ันและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาด

อยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก

ที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขาย 

หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว 

    (ข) กรณีท่ีเป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำานวนหน่วยลงทุนของผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนเป็นจำานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือ

จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่า

ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา 

เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน 

   (2) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการ

จะปฏิบัติดังนี้ 

    (ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วย

ลงทุนเป็นจำานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง หรือจ่ายเงิน

ของกองทุนเปิดเป็นจำานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน 

    (ข) กรณีท่ีเป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืน

หน่วยลงทุนเป็นจำานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

     หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่

น้อยกว่าจำานวนหน่วยลงทุนท่ีจะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ี

ขาดอยู่ หรือลดจำานวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาด

อยู่ แล้วแต่กรณีเพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก

ที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขาย

หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว 
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     ในกรณีท่ีบริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วย

ลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนำาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน

ทำาการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 

   การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซ้ือหน่วยลงทุนตาม 

2 (ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้ 

  4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายใน

การประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วย

ลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจ

ควบคุมได้ 

25. รอบระยะเวลาบัญชีประจำาปีของกองทุนรวม : 

 วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี วันที่ 30 เดือนเมษายน 

 วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรกวันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2540 

26. กำาหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 1.  บริษัทจัดการจะประกาศปิดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนในวันทำาการท่ี 5 นับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาท่ี 

จ่ายเงินปันผลแต่ละงวด

 2.  บริษัทจัดการจะถือจำานวนหน่วยลงทุน ณ วันทำาการก่อนหน้าวันปิดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์

ในการคำานวณอัตราเงินปันผล

 3.  บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเช็คขีดคร่อมระบุ

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้ง

ความจำานงไว้แก่บริษัทจัดการ ภายใน 10 วันทำาการนับแต่วันปิดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล

 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลของกองทุน บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด

ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลโดยไม่ชักช้า

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขขั้นตอนการจ่ายเงินปันผลได้ เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ

ประกาศให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ หรือผ่านช่องทางอื่นตามความเหมาะสม

    



7676

BCAP

27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 27.1 สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

  เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 16. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

 27.2 สิทธิในการรับเงินปันผล : 

  เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 27.3 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

  ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้ ยกเว้นกรณีที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทุน

ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วย

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

 27.4 สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :

  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้ทำาการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ โดยบริษัท

จัดการจะทำาการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการต่อเมื่อได้รับมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำานวนหน่วยลงทุน

รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำานวนหน่วยลงทุนที่จำาหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุน แต่หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุน

ดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของจำานวนหน่วยลงทุนท่ีจำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ 

ส่งเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการ 

นับมตินั้น

  ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำานวนหน่วยลงทุนที่

จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus 

account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำานวนหน่วยลงทุน

ที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำาหนดเป็น 

อย่างอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบ ยกเว้น หรือผ่อนผันให้ดำาเนินการเป็นอย่างอื่นได้ 

 27.5 สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

  เป็นไปตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในข้อ 31. การชำาระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย

ลงทุนเมื่อเลิกโครงการ

 27.6 สิทธิประโยชน์อื่นๆ :

  ไม่มี 
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28. วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

 ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุนหรือสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

กฎหมายอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง จะกำาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ 

จะดำาเนินการดังนี้

 (1)  จะดำาเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่ง

ของจำานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วท้ังหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม หรือจะดำาเนินการตามความเห็นชอบจาก

สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

 (2)  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากไม่สามารถกระทำาตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือ

หน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจำานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ

จัดการกองทุน อันเนื่องมาจากข้อจำากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาด

ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจ

ดำาเนินการขอรับความเห็นชอบจากสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที่สำานักงานกำาหนดได้ 

 (3)  ในกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องต่อไปนี้ ให้ถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

  (ก) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลซึ่งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น

  (ข) การแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน

ประกาศ กฎ และคำาสั่งที่ออกโดยอาศัยอำานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

  (ค) การแก้ไขชื่อและรายละเอียดอื่นใดของบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

 (4) บริษัทจัดการอาจจะดำาเนินการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย

ลงทุนแล้ว ท้ังน้ี ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำาหนด

29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :

 บริษัทจัดการจะดำาเนินการเลิกกองทุนรวมเมื่อปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 (1)  เมื่อจำานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทำาการใดๆ

 (2)  มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วท้ังหมดโดยคำานวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า  

50 ล้านบาท ในวันทำาการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้น

 (3)  มีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจำานวนหน่วยลงทุนที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด

 (4)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทำาการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำานวน

เกินกว่าสองในสามของจำานวนหน่วยลงทุนที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
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 (5)  เมื่อสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำาการหรือ

งดเว้นกระทำาการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน

 (6)  สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปน

  (6.1)  มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

กองทุนรวมที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำาสั่งที่ออกโดย

อาศัยอำานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

  (6.2)  มีการจำาหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตาม 

หลักเกณฑ์เก่ียวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไปตามท่ีกำาหนดในประกาศคณะกรรมการ

กำากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน

  (6.3)  ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมเป็นบุคคลอื่นใดที่มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

  (6.4)  บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถดำาเนินการตามคำาส่ังของสำานักงานตามหลักเกณฑ์ที่

กำาหนดในประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ

หน้าที่ของบริษัทจัดการ

 (7)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถนำาเงินไปลงทุนใน

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ และหรือกรณีกองทุนมีขนาด

กองทุนลดลงเหลือน้อยจนไม่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนต่อไป และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดน้ัน

30. การดำาเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม : 

 บริษัทจัดการจะดำาเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว 

 (ก) ยุติการรับคำาสั่งซื้อและคำาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทำาการที่ปรากฏกรณีตามข้อ 29 (1) ถึง (4)

 (ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็น

หนังสือให้สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบด้วย ท้ังนี้ ภายใน 3 วันทำาการนับแต่วัน

ทำาการที่ปรากฏกรณีตามข้อ 29 (1) ถึง (4)

 (ค) จำาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าวภายใน 5 วันทำาการนับแต่วันทำาการท่ีปรากฏ

กรณีตามข้อ 29 (1) ถึง (4) เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำาได้เพื่อชำาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย

อัตโนมัติ

 (ง) ชำาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำานวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 10 วันทำาการ

นับแต่วันทำาการที่ปรากฏกรณีตามข้อ 29 (1) ถึง (4) และเมื่อได้ดำาเนินการชำาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็นการ

เลิกกองทุนนั้น
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 เมื่อได้ดำาเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำาเนินการตาม (ค) บริษัท

จัดการจะดำาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ

ชำาระบัญชีของกองทุนรวม

 ในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วท้ังหมด โดยคำานวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนของกองทุนใด ลดลง

เหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำาการใด หากบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนนั้น บริษัทจัดการจะดำาเนินการตาม (ก) 

ถึง (ง) และหากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำาเนินการ ตาม (ค) บริษัทจัดการจะดำาเนินการตามประกาศ

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการชำาระบัญชีของกองทุนรวม

31. การชำาระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ : 

 บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำาระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำาระบัญชีที่สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ

เพื่อทำาหน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินท่ีคงเหลือจากการชำาระหนี้สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวม

ทั้งทำาการอย่างอื่นตามแต่จำาเป็นเพื่อชำาระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกำาหนด 

 สำาหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำาระบัญชีของกองทุนรวม จะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและ

ผู้ชำาระบัญชีจะดำาเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำานวน

หน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

 เมื่อได้ชำาระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำาระบัญชีจะทำาการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชำาระบัญชีจัดการโอน

ทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

32. ข้อกำาหนดอื่นๆ : 

 32.1 การกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพัน 

  ในการจัดการกองทุนเปิด บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุน

เปิดได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการดังนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกำาหนดเป็นอย่างอื่น 

  1. กู้ยืมเงินหรือทำาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนได้เฉพาะเพื่อบริหารสภาพคล่องของ กองทุนเปิด 

  2. เงินที่ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทำาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ต้องนำามาชำาระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

เป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

  3. จำานวนเงินกู้ยืมเมื่อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ต้องไม่เกินร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุนเปิด เว้นแต่ในกรณีจำาเป็นและสมควรเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเน่ืองมาจากปัญหาความผันผวน 

(Fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง สำานักงานอาจผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าของ
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มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิด 

  4. คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินหรือทำาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็น ผู้ดูแล

ผลประโยชน์ของกองทุนเปิดนั้น ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคู่สัญญาเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมนั้นต้องไม่อยู่ภายใต้การจัดการของ

บริษัทจัดการเอง 

  5. จัดทำารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือทำาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และส่งให้ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดน้ันภายในสามวันทำาการนับแต่วันทำาสัญญากู้ยืมเงินหรือทำาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 

  การกู้ยืมเงิน บริษัทจัดการอาจทำาคำาขอวงเงินสินเชื่อไว้ล่วงหน้า (Credit Line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั้ง

ต้องมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกินเก้าสิบวัน 

 32.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4. ของประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับการดำารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทำาประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ  

ให้บริษัทจัดการดำาเนินการดังน้ี รายงานต่อสำานักงานภายในวันทำาการถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถ

ดำารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าวและบริษัทจัดการจะเปล่ียนให้บริษัทจัดการรายอ่ืนเข้าจัดการกองทุนรวมแทน  

ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสำานักงานหรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำานวนหน่วยลงทุน

รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำานวนหน่วยลงทุนท่ีจำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีบริษัท

จัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดำารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว

  ทั้งนี้ หากมีเหตุจำาเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดย

การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคำานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำาคัญ และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจาก

การเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

  หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำาเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำาหนด บริษัทจัดการจะดำาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

 32.3 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft commission)

  บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้

บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  (1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกับบทบาท

โดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ

  (2) ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำาเป็นเพื่อให้

กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

  ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัท

ต้องกระทำาด้วยความเป็นธรรมและคำานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย
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 32.4  ข้อกำาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

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

ต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำาหนดให้สถาบันการเงิน

ที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเก่ียวกับบัญชี

ของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/ นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้

ซึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ ยัง

ปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำาลังดำาเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อกำาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะท่ี

คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)

  กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำาหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ

หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติ

อเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำาหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์

ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการกำาหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำาเอกสารยืนยันตนตาม

หลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

  ภายใต้ข้อกำาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA 

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

สำาคัญในสองกรณี คือ

  (1)  ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย

ทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซ่ึงจะเร่ิมต้นต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 

และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุน

กับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำาหนดให้

สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำาหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและ

สถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าท่ีดำาเนินการหักเงิน 

ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำาระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI

  (2)  ธนาคารและสถาบันการเงินท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝาก

ทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการ

ทำาธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำาให้กองทุนรวมไม่สามารถ

ดำาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำาเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำาให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถ

ทำารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนได้อีกต่อไป
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  เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำาเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์

ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

และข้อกำาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระ

ผูกพันภายใต้ข้อกำาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้ง 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน) 

จึงขอสงวนสิทธิในการดำาเนินการ ดังนี้

  (1)  ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่

กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องกำาหนด) ให้คำายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำาส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ  

ที่อยู่ เลขประจำาตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือ

เงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและ

ต่างประเทศ ตามข้อกำาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

  (2)  ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำาส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบ

ความเก่ียวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อท่ี

กำาหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลท่ีเคยให้ไว้

มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

(ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำาหนดของกฎหมายดังกล่าว

  (3)  ดำาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

  เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุน

หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำาเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง

ข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำาเนินการ หรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำาหนด 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ ตามความจำาเป็นและความเหมาะ

สม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำาเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำาเนินการตามข้อ

ตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำาขอเปิดบัญชี

  (1)  ไม่รับคำาสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

  (2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

  (3)  ดำาเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชำาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่

ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
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  (4)  ดำาเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำาให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้

รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำาเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

  การดำาเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำาเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ

กระทำาเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำาเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่าง

ประเทศที่เก่ียวข้องอันจะทำาให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทาง

ปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำาเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็น

บุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำาหนด)เท่านั้น

  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำาหนดเพื่อรองรับการดำาเนินการตามท่ีบริษัทจัดการได้

สงวนสิทธิไว้ข้างต้น

  บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ท่ีเก่ียวข้อง) จะดำาเนินการตามข้อกำาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำาส่ง

ข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำาเนินการอื่นใดท่ีราชการกำาหนด โดยไม่จำาเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วย

ลงทุน

33. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

 บริษัทจัดการตกลงให้มีการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการปฎิบัติ ไม่เป็นไปตาม 

โครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำานักงานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนของ 

กองทุนรวมสามารถนำาข้อพิพาทเข้าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

วันที่รวบรวมข้อมูล 18 กันยายน 2558
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