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ส่วนที่ 2 ข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ และข้อผูกพัน

ชื่อบริษัทจัดการ :   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด 

ที่อยู่บริษัทจัดการ :   เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และชั้น 26 

    ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

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

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

  1.1 ชื่อโครงการจัดการ :     กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์

  1.2 ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :    Bualuang Global Health Care Fund

  1.3 ชื่อย่อ :      BCARE     

  1.4 ประเภทโครงการ :     กองทุนเปิด 

   การระดมทุน :    ในประเทศ  

   ประเภทการขาย :    ขายหลายครั้ง

  1.5  อายุโครงการ :         ไม่ก�าหนด  

  1.6 ลักษณะโครงการ :     กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

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

  2.1 จ�านวนเงินทุนของโครงการ :    13,000 ล้านบาท   

   เงื่อนไข :

   (1)  เงินทุนของโครงการประมาณ 1,700 ล้านบาท หรือ 50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทจัดการจะ 

น�าเงินที่ระดมทุนจากผู้ลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกิน 50 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ และในกรณีที่บริษัทจัดการได้

รับวงเงินเพิ่มจากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นใด บริษัทจัดการ

สามารถน�าเงินไปลงทุนมากกว่ายอดเงินทุนในต่างประเทศในสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาดังกล่าวได้

   (2)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยื่นขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติมต่อส�านักงาน ก.ล.ต. หรือ 

หน่วยงานอื่นใดท่ีมีอ�านาจในการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศให้แก่บริษัทจัดการได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่

ส�านักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีมีอ�านาจในการจัดสรรวงเงินดังกล่าวก�าหนด และขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเงินทุน 
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จดทะเบียนของโครงการและหรือการด�าเนินการอื่นใดท่ีเก่ียวข้องได้ โดยถือว่าไม่ปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

กองทุน และถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว

   (3)  ในช่วงระยะเวลา 7 วันท�าการนับจากวันจดทะเบียนกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่น�าเงินไป

ลงทุนในต่างประเทศ หรือน�าเงินไปลงทุนในต่างประเทศน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

  2.2 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย :    10 บาท 

  2.3 จ�านวนหน่วยลงทุน :     1,300 ล้านหน่วย

  2.4 ประเภทหน่วยลงทุน :     ระบุชื่อผู้ถือ

  2.5 ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก :  10 บาท 

  2.6 มูลค่าขั้นต�่าของการสั่งซื้อครั้งแรก :   500 บาท 

  2.7 มูลค่าขั้นต�่าของสั่งซื้อครั้งถัดไป :   500 บาท 

  2.8 มูลค่าขั้นต�่าของการสั่งขายคืน :   ไม่ก�าหนด  

   จ�านวนหน่วยลงทุนขั้นต�่าของการสั่งขายคืน :  ไม่ก�าหนด

  2.9 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต�่า :  ไม่ก�าหนด

   จ�านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต�่า : ไม่ก�าหนด

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 

  ลกัษณะพิเศษ การลงทนุในต่างประเทศ การลงทนุในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลงทุน 

  ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :   

  3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

   เพือ่ระดมเงนิทนุจากผูล้งทุนทัว่ไปในประเทศ (Retail Fund) ไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเน้นลงทนุในหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Master Fund) เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน

สุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงของการลงทุนเฉพาะในประเทศไทย และเป็นทางเลือกในการลงทุน

ให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยมีโอกาสได้รับผลตอบแทนคาดหวังสูงในระยะยาว

  3.2 ชนิดกองทุนรวม : กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund)

   ประเภทของกองทุนรวม : กองทุนรวมพิเศษ 

   การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

   ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี



38

BCARE

  3.3 นโยบายการลงทุน : ตราสารแห่งทุน

   การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging)

   การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน

  3.4 ลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund)

- กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)

- กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)

  Sector ของกองทุน : HELTH   

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

   เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม Wellington Management Portfolios (Dublin) Plc. - Global Health 

Care Equity Portfolio ซึ่งเป็นกองทุนรวมต่างประเทศท่ีมีลักษณะเป็นประเภท Retail Fund และจัดอยู่ใน Health Care 

Sector บริหารและจัดการโดย Wellington Management Company LLP (WMC) โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน 

ดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

   ส่วนท่ีเหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามท่ี

ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น

หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทั้งในและต่างประเทศ

   กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives contract) เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราหรอืความเสีย่งอืน่ใดทีเ่กิดขึน้จากการลงทนุในต่างประเทศตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนดหรอืให้ความ

เหน็ชอบ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)

   หากเกิดภาวะที่ไม่ปกติส�าหรับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่

มีการเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดท�าให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทาง

ปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง 

หรือกรณีอื่นใดที่จะก่อความเสียหายให้แก่กองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะน�าเงินลงทุนในต่างประเทศ 

บางส่วนหรือท้ังหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศเป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการพักเงินและป้องกันความเสียหายท่ีเกิดขึ้นต่อ

กองทุน และจะรายงานให้ทางส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ผู้จัดการกองทุนเห็นว่าสถานการณ์

ลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

แล้วและไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขรายละเอียดโครงการกองทุน หรือไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน

   ในภาวะปกติกองทุนจะน�าเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า

ทรพัย์สนิสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศก�าหนด ทั้งนี้ มิให้รวมถึงช่วง

ระหว่างรอการลงทนุประมาณ 7 วนัท�าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทนุรวม หรอืช่วงระยะเวลา
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ด�าเนนิการเลกิกองทนุ หรอืช่วงเวลาตรงกับวนัหยดุท�าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์ท่ีกองทนุมกีารเปลีย่นแปลงการซือ้ขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว

   ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะด�าเนิน

การตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก�าหนด

   (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

   (2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันท�าการใดติดต่อกัน คิดเป็น

จ�านวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

   เงือ่นไข : ในกรณท่ีีกองทนุหลกัมมีลูค่าทรพัย์สินสทุธลิดลงในลกัษณะดังกล่าวบรษิทัจดัการด�าเนนิการดังต่อไปนี้

   (1) แจ้งเหตุท่ีกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการด�าเนินการโดยค�านึงถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุด

ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้ส�านักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ

   (2) ด�าเนินการตามแนวทางการด�าเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ

   (3) รายงานผลการด�าเนินการให้ส�านักงานทราบภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันที่ด�าเนินการแล้วเสร็จ

   (4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน

รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม

   ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะด�าเนินการให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินการดัง

กล่าวด้วย

   ทั้งนี้ ระยะเวลาในการด�าเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อส�านักงาน

   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีการด�าเนินการเปลี่ยน/โอนย้ายกองทุน จะยกเว้นไม่น�าเรื่องการลงทุน

หรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงด�าเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุน 

   ชื่อกองทุน :  Wellington Management Portfolios (Dublin) Plc. Global Health Care Equity Portfolio

  วันที่จัดตั้งกองทุน : พฤศจิกายน 2543

  มูลค่าทรัพย์สิทธิ : USD 1.3 พันล้าน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558)    

  อายุโครงการกองทุน :  ไม่ก�าหนด

  WMP (Dub) Global Health Care Equity Portfolio บริหารจัดการโดย Wellington Management Company 

LLP (WMC) (75 State Street, Boston, Massachusetts 02109, USA) ในฐานะผู้จัดการกองทุน ซึ่งประกอบไปด้วยทีม 

ผู้จัดการกองทนุ (Portfolio Manager) และนกัวเิคราะห์ (Research Analysts) ท่ีมคีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญใน Health Care 

Sector โดยเฉพาะ และเป็นส่วนหนึ่งของ Global Industry Analyst group (เรียกโดยรวมว่า Wellington International 

Management) 
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  WMP (Dub) Global Health Care Equity Portfolio แบ่งเป็นหลาย Classes เพื่อให้ผู้ลงทุนเลือกลงทุนได้เหมาะ

สมกับขนาดเงินลงทุนและระยะเวลาที่ต้องการลงทุน โดยกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ ลงทุนใน Class S* ของ 

WMP (Dub) Global Health Care Equity Portfolio (ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ และใน

เอกสารที่เกี่ยวข้องจะเรียกว่า “กองทุน WGHCEPA”)

  หมายเหต ุ * ตามที่เดิมระบุในโครงการว่ากองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ จะลงทุนในหน่วยลงทุน  Class  A  ของ WMP 

(Dub) Global Health Care Equity Portfolio นั้น  เนื่องจากในประเทศสหรัฐอเมริกา หน่วยลงทุนที่เรียกว่า Class A เป็นหน่วยลงทุนที่เสนอขาย

แก่นักลงทุนรายย่อยทั่วไป ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดความสับสนกับผู้ลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ทาง Wellington Management Company LLP ใน

ฐานะผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลัก จึงได้เปลี่ยนชื่อเรียกชนิดหน่วยลงทุนจากเดิม Class A เป็น Class S

  วัตถปุระสงค์ นโยบาย และกลยุทธ์ในการลงทนุของกองทนุ WGHCEPA  

  (1) กองทุน WGHCEPA มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนของเงินลงทุนในระยะยาว  

 (Long-term returns)

  (2) กองทุน WGHCEPA เน้นการลงทุนใน Health Care Sector โดยมีนโยบายที่จะกระจายการลงทุนใน

ตราสารทุนของบริษัทในอุตสาหกรรม Health Care ท่ัวโลก ซึ่งโดยท่ัวไปจะกระจายการลงทุนใน 3 ภูมิภาค ตัวอย่างเช่น 

ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปยุโรป และทวีปเอเชีย ที่มีบริษัทในอุตสาหกรรม Health Care ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์

  (3) กองทุน WGHCEPA จะมุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรม Health Care ที่ 

Wellington Management Company LLP (WMC) พิจารณาว่ามีปัจจัยพื้นฐานดี (Fundamentally sound companies) ซึ่ง

คัดเลือกหลักทรัพย์ในการลงทุนจะพิจารณาจากคุณค่าในระยะยาวของแต่ละหลักทรัพย์ (Long-term value approach) โดย

เน้นการวิเคราะห์จากทฤษฎี Bottom-up approach (เป็นการวิเคราะห์พิจารณาจากตัวบริษัทขึ้นไปยังอุตสาหกรรมและ

เศรษฐกิจโดยรวม) โดยในการวิเคราะห์หลักทรัพย์จะแยกอุตสาหกรรมออกเป็นอีก 4 ประเภทย่อย คือ 

   1. เภสัชกรรมทั่วไป (Major Pharmaceuticals)

   2. เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) และเภสัชกรรมเฉพาะทาง (Specialty Pharmaceuticals)

   3. ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (Medical Products)

   4. บริการทางด้านสุขภาพ (Health Services)

  (4) กองทุน WGHCEPA มีนโยบายที่น�าเงินส่วนใหญ่ของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ โดยจะส�ารองเงินสด

เป็นจ�านวนน้อยที่สุด เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือสภาพคล่องของกองทุนเท่านั้น กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุน

โดยก�าหนดให้ลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอีกทั้งก�าหนดให้กองทุนลงทุนใน

หลักทรัพย์ของประเทศที่ก�าลังพัฒนาไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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  (5) กองทุน WGHCEPA อาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารอนุพันธ์ (Derivatives Transactions)  

เช่น Future, Option, Forward และ SWAP และหรือตราสารอื่นๆ เช่น Depositary Receipt หลักทรัพย์ของกิจการที่มี

ลักษณะเป็น Supranational Entities ท่ีออกในสกุลเงินของประเทศต่างๆ หลักทรัพย์ข้ามชาติ หรือหลักทรัพย์ท่ีมีลักษณะ

เป็น Semi-Governmental Securities (รายละเอียดความเสี่ยง, ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ระบุในข้อ 32) 

  3.5 การลงทุนในต่างประเทศ : 

   บริษัทจัดการจะน�าเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินวงเงินท่ีได้รับการ

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

ลงทนุในต่างประเทศให้แก่บรษิทัจดัการ ท้ังนี ้โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรพัย์สินสทุธิของกองทนุ

  3.6 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :

   3.6.1 ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวิธอีืน่ทีจ่ะลงทนุในประเทศ :

     บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดย

วิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก�าหนดดังต่อไปนี้ 

     3.6.1.1  ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่ ตราสาร หรือสัญญา ที่เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออก

หรือคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี้ 

      (1)  หุ้น 

      (2) หน่วยลงทนุหรอืใบส�าคัญแสดงสทิธท่ีิจะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งทุน 

หรอืของกองทนุรวมอืน่ทีม่นีโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน เช่น กองทุนรวมผสม เป็นต้น 

      (3)  ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได้ 

โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

       (ก) การลงทุนในตราสารดังกล่าวต้องเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

       (ข) บริษัทจัดการต้องด�าเนินการให้มีการกันหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพ

ซึ่งมีสภาพคล่องในจ�านวนที่เพียงพอต่อมูลค่าการใช้สิทธิตามตราสารดังกล่าวไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารนั้น 

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานก�าหนด 

      (4)  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง

เป็นหุ้นหรือใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 

      (5) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นหลักทรัพย์ตาม (1) (2) (3) 

หรือ (4) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด 
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     3.6.1.2  ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ ได้แก่ 

      (1)  ตราสารแห่งหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรือสัญญาท่ี

เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี้

       (1.1)  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ บตัรเงนิฝาก หรอืหุน้กู้ระยะส้ัน ทีธ่นาคารท่ีมกีฎหมาย

เฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้ประกัน 

       (1.2)  ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีบริษัทหลักทรัพย์ท่ีประกอบธุรกิจประเภท

การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก ซึ่งก�าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วเมื่อ

ทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 

       (1.3)  ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมีอันดับ

ความน่าเชื่อถือดังต่อไปนี้ 

        (ก) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก 

ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้มาจากการจัดอันดับความน่า

เชื่อถือระยะสั้นด้วย หรือ 

        (ข) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้าประกัน 

อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ท้ังนี้ โดยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายใต้ชื่อ 

Standard & Poor’s หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอื่นที่ส�านักงานก�าหนดเพิ่มเติม 

      (2)  ตราสารแห่งหนี้ทั่วไป ได้แก่ 

       (2.1)  ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่ 

        (ก) ตั๋วเงินคลัง 

        (ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 

        (ค) พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะ

ซื้อหุ้นกู้ ที่ระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล 

หรือผู้ค�้าประกัน 

       (2.2)  ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารท่ีมีรูปแบบท�านองเดียวกับ

ตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย 

ต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค�า้ประกัน ท้ังนี้ ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะตามเงื่อนไขท้าย

ข้อ 3.6.2.1 ด้วย 
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       (2.3)  ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่งหมายถึง พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือ

หุ้นกู้ที่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพันธ์ ท่ีส�านักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะท่ัวไปหรือในลักษณะจ�ากัด 

หรือที่ออกภายใต้ข้อผูกพันท่ีก�าหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือท่ีนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็น 

ผู้ออก หรือที่เป็นหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งผู้ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่นั้นทั้งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับ

ช�าระราคาเต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื่อนไขท้ายข้อ 3.6.2.1 ด้วย 

       (2.4)  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลักทรัพย์

อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์ 

       (2.5)  ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ที่เสนอ

ขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและ

หุ้นกู้อนุพันธ์ 

       (2.6)  หน่วยลงทุนหรือใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ตราสารแห่งหนี้ หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่

ส�านักงานก�าหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น 

       (2.7)  ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานก�าหนด

       (2.8)  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี้ตาม 

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

      ในกรณีท่ีตราสารแห่งหนี้ตามข้อ 3.6.1.2 เป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีมีการจ่าย

ผลตอบแทน ผลตอบแทนนั้นต้องอยู่ในรูปอัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวเท่านั้น 

      การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค�้าประกันของบุคคลท่ีก�าหนดไว้ในข้อ 3.6.1.2 ต้อง

เป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจ�านวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ยโดยไม่มีข้อก�าหนดลบล้างหรือจ�ากัดความรับ

ผิดของผู้สลักหลัง หรือค�้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจ�านวนแบบไม่มีเงื่อนไข 

      เงื่อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที่เปลี่ยนมือได้ตามข้อ (2.3) 

ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

      (1) เป็นตราสารขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

      (2) มีราคาท่ีเหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยก�าหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อ

บุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื้อและรับซื้อตราสารนั้น ในราคาดังกล่าวตามจ�านวนและวิธีการที่สมาคมตลาดตราสาร

หนี้ไทยก�าหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งส�าเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุของตราสารนั้น และ 

      (3)  เป็นตราสารที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
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       (ก) ในกรณีท่ีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารท่ีมี

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ เว้นแต่ผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็น

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนั้นต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้

เท่านั้น 

       (ข) ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั้นต้องมีอันดับความ 

น่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 

       (ค) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขาย

ครั้งแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 

ตราสารนั้นต้องมีบริษัทจัดการไม่ต�่ากว่าสามรายเป็นผู้ซื้อตราสารดังกล่าวเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ 

     3.6.1.3  ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ได้แก่ 

      (1)  หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในประเทศซึ่งต้องมีลักษณะตามเงื่อนไขในท้ายข้อ 

3.6.1.2 (1) และ (2) ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครั้งแรก หุ้นกู้แปลงสภาพนั้น

ต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีบริษัท

จัดการไม่ต�่ากว่าสามรายเป็นผู้ซื้อตราสารดังกล่าวเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ 

       ในกรณีท่ีหุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ่งมีการค�้าประกัน การค�้าประกันดังกล่าวต้อง

เป็นการค�้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจ�านวนแบบไม่มีเงื่อนไข 

      (2)  หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตาม

กฎหมายไทย ท้ังนี้ ในกรณีท่ีหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวเป็นตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน ตราสารนั้นต้องมี

ลักษณะเช่นเดียวกับตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอ

ขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ 

     3.6.1.4  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ในประเทศ (REITs) 

     3.6.1.5  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร ้างพื้นฐาน ที่ เป ็นหลักทรัพย ์จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือท่ีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์จะส่ังรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอยู่ระหว่างการด�าเนินการกระจายการถือหน่วยลงทุนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

     3.6.1.6  เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย 

     3.6.1.7  ใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 3.6.1.1 (3) 
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     3.6.1.8  สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ท่ีส�านักงานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนด โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีกองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมีตัวแปรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่างต่อไปนี้ 

      (1)  หลักทรัพย์ 

      (2)  อัตราดอกเบี้ย 

      (3)  อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 

      (4)  อันดับความน่าเชื่อถือหรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการช�าระหนี้ของตราสารแห่งหนี้ หรือ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาดังกล่าว 

      (5)  ทองค�า 

      (6)  น�้ามันดิบ 

      (7)  ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปร

ตาม (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรือ (9) 

      (8)  ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตามข้อ (7) 

      (9)  สินค้าหรือตัวแปรอื่นใดที่ส�านักงานก�าหนด 

      ในกรณีท่ีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับราคาของสินค้าหรือตัวแปรตามวรรคหนึ่งราคา

ที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่านั้น ท้ังนี้ ราคาของสินค้าตัวแปรอื่นท่ีไม่ใช่ดัชนี 

หรอืสนิค้าหรอืตวัแปรท่ีเป็นองค์ประกอบของดัชนดัีงกล่าว ต้องเป็นทีย่อมรบัอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 

      การเข้าคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็น

ไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

      (1)  สัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีกองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่ท�าให้วัตถุประสงค์หรือ

นโยบายการลงทุนของกองทุนนั้นเบี่ยงเบน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในเชิง

การเงินหรือเศรษฐกิจ 

      (2)  การเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องกระท�าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อ

ขายล่วงหน้า หรือในกรณีที่กระท�านอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นธนาคารที่มีกฎหมาย

เฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

     3.6.1.9  ทรัพย์สินอื่นท่ีมีลักษณะท�านองเดียวกับ 3.6.1.1 - 3.6.1.8 โดยได้รับความเห็นชอบจาก

ส�านักงาน 
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   3.6.2 ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวิธอีืน่ทีจ่ะลงทนุในต่างประเทศ :

     บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดย

วิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก�าหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมี

ประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น

     3.6.2.1  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ท่ีกองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นไปตาม

เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

      (1)  ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของหน่วย

งานก�ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of 

Securities Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่

เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 

      (2)  ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีมีทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นประเภท

และชนิดเดียวกับทรัพย์สินท่ีกองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ เว้นแต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีมีนโยบาย

การลงทุนในทองค�าโดยตรง 

      (3)  ในกรณีที่เป็นการลงทุนหรือมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป 

หน่วยลงทุนที่จะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเช่นกัน

      (4)  ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ 

     3.6.2.2  ตราสารแห่งทุนต่างประเทศ ได้แก่ หน่วยลงทุนที่เสนอขายในต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 

      (1) หุ้นที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ท่ีอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของหน่วยงานท่ี

เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อ

ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 

      (2)  หุ้นของบริษัทที่จัดตั้งในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง (Greater Mekong 

Subregion: GMS) และหุ้นดังกล่าวมิได้มีลักษณะตาม (1) 

      (3)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน หรือท่ี

เป็นกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน เช่น กองทุนรวมผสม เป็นต้น ซึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไขใน 

ข้อ 3.6.2.1 ด้วย 

     3.6.2.3  ตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ หรือตราสารท่ีออกโดยบุคคลต่างประเทศ

และเสนอขายในต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 
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      (1)  ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ได้แก่ 

       (1.1) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของ

รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ค�้าประกัน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของ 

ผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 

       (1.2)  พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ท่ีรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็น 

ผู้ออกหรือผู้ค�้าประกัน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 

      (2)  ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน ได้แก่ 

       (2.1)  ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของ

ตราสารอยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ และได้รับการคัดเลือกให้ใช้ในการค�านวณดัชนีตราสารแห่งหนี้ที่ได้รับการยอมรับ

จากส�านักงาน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตราสารดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วย

       (2.2)  ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศท่ีมีอายุตราสารคงเหลือไม่เกิน

หนึ่งปีนับแต่วันที่ลงทุน ซึ่งนิติบุคคลดังกล่าวมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสองอันดับแรก ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องสามารถเข้าถึง

ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารแห่งหนี้ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วย 

       ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชนตามวรรคหนึ่งเป็นตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็น

เงินกองทุนต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะเช่นเดียวกับตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนตามประกาศ

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์

      (3)  ตราสารแห่งหนี้อื่น อันได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่เป็นกองทุน

รวมตราสารแห่งหนี้ หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ หรือการหาดอกผลโดยวิธี

อื่นที่ส�านักงานก�าหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 3.6.2.1 

     3.6.2.4  ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายใน 

ต่างประเทศ โดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ท้ังนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้

อนุพันธ์ 

      ในกรณท่ีีตราสารแห่งหนีดั้งกล่าวเป็นตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สัญญาใช้เงนิท่ีมกีารจ่ายผลตอบแทน 

ผลตอบแทนนัน้ต้องอยูใ่นรูปอัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวเท่านั้น 

      การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค�าประกันของบุคคลท่ีก�าหนดไว้ในข้อดังกล่าวต้อง

เป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจ�านวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ยโดยไม่มีข้อก�าหนดลบล้างหรือจ�ากัดความรับ

ผิดชอบของผู้สลักหลัง หรือค�้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจ�านวนแบบไม่มีเงื่อนไข 

     3.6.2.5  ตราสารท่ีออกโดยกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่มีลักษณะท�านองเดียวกับหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม 3.6.1.5 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.6.2.1 (1) ด้วย 
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     3.6.2.6  ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศท่ีกองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นไป

ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

      (1)  ตราสารของกองทนุอสงัหารมิทรพัย์ต่างประเทศทีอ่ยูภ่ายใต้การก�ากับดูแลของหน่วยงานท่ี

ก�ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 

Commission (IOSCO) และมีนโยบายหลักในการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 

       (ก) อสังหาริมทรัพย์ 

       (ข) หุ้นสามัญของบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดซื้อขาย

หลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) หรือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจเทียบเคียง

ได้กับหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

      (2) ตราสารดังกล่าวมีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกของ World 

Federations of Exchange (WFE) หรือมีการรับซื้อคืนโดยผู้ออกตราสาร 

      (3) ในกรณีกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป ตราสารท่ีจะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นตราสาร

ของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเช่นกัน 

     3.6.2.7  เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ

ลงทุนได้ 

     3.6.2.8  สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ท่ีส�านักงานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนด โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีกองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมีตัวแปรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่างต่อไปนี้ 

      (1)  หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ 

      (2)  อัตราดอกเบี้ย 

      (3)  อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 

      (4)  อันดับความน่าเชื่อถือหรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการช�าระหนี้ของตราสารแห่งหนี้หรือ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาดังกล่าว 

      (5)  ทองค�า 

      (6)  น�้ามันดิบ 

      (7)  ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปร

ตาม (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรือ (9) 

      (8)  ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตามข้อ (7) 

      (9)  สินค้าหรือตัวแปรอื่นใดที่ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนด 
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      ในกรณีท่ีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับราคาของสินค้าหรือตัวแปรตามวรรคหนึ่งราคา

ที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบันหรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่านั้น ท้ังนี้ ราคาของสินค้า ตัวแปรอื่นท่ีไม่ใช่ดัชนี 

หรอืสนิค้าหรอืตวัแปรท่ีเป็นองค์ประกอบของดัชนดัีงกล่าว ต้องเป็นทีย่อมรบัอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 

      การเข้าคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็น

ไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

      (1)  สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่ท�าให้วัตถุประสงค์หรือ

นโยบายการลงทุนของกองทุนนั้นเบี่ยงเบน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิต หรือเป็นการ

เคลื่อนย้ายผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในเชิงการเงินหรือเศรษฐกิจ 

      (2)  บริษัทจัดการอาจเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีกระท�าในศูนย์ซื้อขาย

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือบริษัทจัดการอาจเข้าเป็นคู่สัญญาที่กระท�านอกศูนย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ หากคู่สัญญาเป็น

บุคคลดังต่อไปนี้ 

       (ก) นิติบุคคลต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่

กระท�านอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของหน่วยงานก�ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาด

ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือหน่วย

งานที่เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) และต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวอยู่ในอันดับที่

สามารถลงทุนได้เท่านั้น 

       (ข) สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวอยู่ในอันดับท่ี

สามารถลงทุนได้ 

     3.6.2.9  ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะท�านองเดียวกับข้อ 3.6.2.1 - 3.6.2.8 โดยได้รับความเห็นชอบจาก

ส�านักงาน    

  3.7 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :

   3.7.1 อัตราส่วนการลงทุนในประเทศ :

     บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็น

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

ก�าหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะ

ลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย 

     3.7.1.1  บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

รวม โดยไม่จ�ากัดอัตราส่วน 
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      (1)  ตราสารภาครัฐไทย ตามข้อ 3.6.1.2 (2.1)

      (2)  ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตามข้อ 3.6.1.2 (2.2) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสอง

อันดับแรก หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว

       ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื่อรวม

กันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น  

     3.7.1.2  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.7.1.1 

(2) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อ

ค�านวณเฉพาะผู้ออก ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

      ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่

เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค�าส่ัง

ล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน

      การค�านวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทุก

ประเภทที่ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค�้าประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่ง

กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเหล่านั้น รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย   

     3.7.1.3  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู ่ในอันดับที่

สามารถลงทุนได้ ดังต่อไปนี้ ซึ่งธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 

ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค�้าประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันท้ังส้ินเมื่อ

ค�านวณเฉพาะธนาคาร หรือบริษัทเงินทุนรายนั้น ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

      (1)  ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ ตามข้อ 3.6.1.2 แต่ไม่รวมถึงตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็น

เงินกองทุน 

      (2)  ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ตามข้อ 3.6.1.3 แต่ไม่รวมถึงตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงิน

กองทุน 

      (3)  เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ตามข้อ 3.6.1.6 

      (4)  สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.6.1.8 

      การค�านวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว้ 

ในทรัพย์สินตามข้อ 3.7.1.4 (1) (2) หรือ (5) และ 3.7.1.5 (1) ซึ่งธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย 

ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค�้าประกัน หรือคู่สัญญา รวมในอัตราส่วนดังกล่าว 

      ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการด�าเนิน

งานของกองทุน มิให้นับมูลค่าของเงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง 
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     3.7.1.4  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ท่ีบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย  

ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค�้าประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันท้ังส้ินเมื่อ

ค�านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค�้าประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

      (1)  ตราสารแห่งทุนในประเทศที่บริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา ทั้งนี้ ไม่รวมถึง

ตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างด�าเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป 

      (2)  หุน้ท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ส่ังรบัเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ซึง่ผูอ้อกหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการด�าเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

      (3)  ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ ตามข้อ 3.6.1.2 ทั้งนี้ เฉพาะที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่

ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 

      (4)  ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ตามข้อ 3.6.1.3 ทั้งนี้ เฉพาะที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน

อันดับที่สามารถลงทุนได้ 

      (5)  ใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตามข้อ 3.6.1.7 ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก

ตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 

      (6)  สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.6.1.8 ที่คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ

ที่สามารถลงทุนได้ 

      (7)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ตามข้อ 3.6.1.5 

      ตราสารแห่งทุนตาม (1) และตราสารแห่งหนี้ตาม (3) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมที่ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งทุนตามข้อ 3.6.1.1 (2) หรือตราสารแห่งหนี้ตามข้อ 3.6.1.2 (2.6) 

      การค�านวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินตาม 

ข้อ 3.7.1.5 (1) ที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค�้าประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้

ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย 

      ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐานตามวรรคหนึ่ง (7) ท่ีมี

ลักษณะดังต่อไปนี้ ให้นับมูลค่าหน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว รวมในอัตราส่วนของบุคคลตามวรรคหนึ่งเป็น

เจ้าของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

      (1)  ผลประโยชน์ที่กองโครงสร้างพื้นฐานจะได้รับขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหาร

โครงสร้างพื้นฐาน โดยเจ้าของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน หรือบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของบุคคลดังกล่าว 
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      (2)  หน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ�านวนหน่วยที่จ�าหน่ายได้

แล้วทั้งหมดของกองโครงสร้างพื้นฐานถูกถือโดยเจ้าของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน หรือบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของบุคคล

ดังกล่าว 

      การพิจารณาบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยตามวรรคส่ี ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีท่ี

สภาวิชาชีพบัญชีก�าหนดเกี่ยวกับการจัดท�างบการเงินรวม 

     3.7.1.5  บรษิทัจดัการอาจลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สินอืน่นอกเหนอืจากกรณท่ีีก�าหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 

 ข้อ 3.7.1.3 และข้อ 3.7.1.4 เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี้ 

      (1)  การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวซึ่งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง  

ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค�้าประกัน หรือคู่สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งส้ินเมื่อค�านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง  

ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค�้าประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

      (2)  การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) เมื่อค�านวณรวมทุกบุคคลท่ีเป็นผู้ออกผู้ส่ัง

จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค�้าประกัน หรือคู่สัญญาแล้ว ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

      ความในวรรคหนึ่งมิให้น�ามาใช้บังคับกับหน่วยลงทุนและใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมท่ีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แต่ไม่รวมถึงหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เป็นไปตามที่ก�าหนดในข้อ 3.6.1.5 

      ให้น�าความในข้อ 3.7.1.4 วรรคส่ีและวรรคห้า มาใช้บังคับกับการนับรวมอัตราส่วนตาม

วรรคหนึ่งด้วย โดยอนุโลม 

     3.7.1.6  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง 

ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค�้าประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นของกลุ่มกิจการนั้น

ไม่เกินอัตราอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

      (1)  ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน 

      (2)  อัตราท่ีค�านวณได้จากน�้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี้วัดของกองทุนนั้นรวม

กับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น ท้ังนี้ ตัวชี้วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที่มีการ

เผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น 

      ให้น�าความในข้อ 3.7.1.4 วรรคส่ีและวรรคห้า มาใช้บังคับกับการนับรวมอัตราส่วนตาม

วรรคหนึ่งด้วย โดยอนุโลม 

     3.7.1.7  การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีบริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย หรือคู่สัญญา

เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการค�านวณตัวชี้วัดของกองทุนนั้น บริษัท
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จัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนั้นโดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อค�านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั้น  

ไม่เกินผลรวมของน�้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี้วัดและร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ แทน 

อัตราส่วนที่ก�าหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5 แล้วแต่กรณี ก็ได้ 

      ให้น�าความในข้อ 3.7.1.4 วรรคส่ีและวรรคห้า มาใช้บังคับกับการนับรวมอัตราส่วนตาม

วรรคหนึ่งด้วย โดยอนุโลม 

     3.7.1.8  ในกรณีของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงิน

ฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา เป็นจ�านวนที่มีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ย

ไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุกองทุนรวมส�าหรับกองทุน

รวมที่มีอายุน้อยกว่าหนึ่งปี 

      (1)  ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

      (2)  ธนาคารพาณิชย์ 

      (3)  บริษัทเงินทุน 

      (4)  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

      (5)  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

      (6)  สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

      (7)  ธนาคารต่างประเทศ 

      การค�านวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มิให้นับมูลค่าของทรัพย์สินดังต่อไปนี้  

รวมในอัตราส่วนดังกล่าว 

      (1)  เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการด�าเนินงานของกองทุนรวม 

      (2)  ทรพัย์สนิทีคู่สั่ญญาในธรุกรรมการซือ้โดยมสัีญญาขายคนืโอนกรรมสทิธ์ิให้แก่กองทนุรวม

ตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานก�าหนด 

      อัตราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้น�ามาใช้บังคับในช่วงระยะเวลาหกเดือนก่อนวันครบก�าหนด

อายุโครงการของกองทุนรวมที่มีอายุโครงการตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป 

      ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแห่งหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนในหรือ

มีไว้เกินอัตราส่วนที่ก�าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดย

เฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวัน นับแต่วันส้ินรอบปีบัญชีนั้น ท้ังนี้ ให้

ค�านวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยตั้งแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นจนถึงวันท่ี

ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว 
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      เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทจัดการรายงานให้ผู้ดูแล

ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในวันท�าการถัดจากวันท่ีทรัพย์สินนั้นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ท้ังนี้ บริษัท

จัดการต้องด�าเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้งให้ส�านักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับรายงาน

จากบริษัทจัดการด้วยหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ส�านักงานอาจสั่งให้บริษัทจัดการเลิก

กองทุนรวมนั้น 

     3.7.1.9  ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่อง 

มาจากปัญหาความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจ 

ขอผ่อนผันต่อส�านักงานเพื่อไม่ต้องน�าการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ใน 

ช่วงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกล่าวมารวมค�านวณอัตราส่วนการลงทุนตาม ข้อ 3.7.1.8 ได้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

     3.7.1.10  บรษิทัจดัการอาจลงทุนหรอืมไีว้ซึง่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ หน่วยทรสัต์

เพือ่การลงทนุในอสังหารมิทรพัย์ในประเทศ และตราสารกองทนุอสังหารมิทรพัย์ต่างประเทศ เพือ่เป็นทรพัย์สินของกองทนุได้ 

โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

     3.7.1.11  บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อ

หน่วยลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี้ 

      (1)  ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหน่วยลงทุนของแต่ละ

กองทุนรวมที่บริษัทจัดการอื่นเป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่

บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินการ 

      (2)  ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของทุก

กองทุนรวมที่บริษัทจัดการอื่นเป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่

บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินการ 

      หน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามพระ

ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เท่านั้น 

     3.7.1.12  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการลด

ความเสี่ยง เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงทั้งหมดที่กองทุนมีอยู่ 

     3.7.1.13  การค�านวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการค�านวณอัตราส่วน

การลงทุนตาม ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5 (1) ให้นับมูลค่าที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ต้องช�าระตามสัญญา 

ซื้อขายล่วงหน้า รวมค�านวณในอัตราส่วนของบุคคลที่เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญา

นั้นในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องค�านวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที่ก�าหนดในข้อดังกล่าว 
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     3.7.1.14  นอกจากการค�านวณตามข้อ 3.7.1.13 แล้ว ให้บริษัทจัดการค�านวณอัตราส่วนการลงทุน 

ในกรณีที่การเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงต่อเครดิตของผู้ออก

สินค้า หรือผู้ที่ต้องช�าระหนี้ตามข้อผูกพันของสินค้า ท่ีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง ให้บริษัทจัดการค�านวณอัตราส่วนการ

ลงทุนส�าหรับสินค้าดังกล่าวท่ีก�าหนดไว้ในประกาศนี้ โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสินค้านั้นโดยตรง 

ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการใช้มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นมูลค่าที่ใช้ในการค�านวณ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นสัญญา

ออปชัน ให้นับมูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคูณกับค่าเดลต้าของสัญญาออปชันแทน

     3.7.1.15  บริษัทจัดการอาจท�าธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมูลค่า

ธุรกรรมรวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

     3.7.1.16  การลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ธรุกรรมการซือ้โดยมสัีญญาขายคืน บรษิทัจดัการจะค�านวณอตัราส่วน

การลงทุนตามข้อ 3.7.1.3 และข้อ 3.7.1.4 ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

      (1)  ในกรณีที่มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามที่

ประกาศก�าหนด (ถ้ามี) ณ สิ้นวันไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้น�าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ดังกล่าวมาค�านวณอัตราส่วน

การลงทุนเท่ากับมูลค่าธุรกรรม ทั้งนี้ บริษัทจัดการไม่ต้องน�าธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนมาค�านวณอัตราส่วนการ

ลงทุนที่คู่สัญญา 

      (2)  ในกรณีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามท่ีประกาศ

ก�าหนด (ถ้ามี) ณ สิ้นวันน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้ค�านวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี้ 

       (ก) น�าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ดังกล่าวมาค�านวณอัตราส่วนการลงทุน เท่ากับ

มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้นั้นตามราคาตลาด และ 

       (ข) น�าธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนมาค�านวณอัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา 

เท่ากับส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้นั้นตามราคาตลาด 

      (3)  ในกรณีเป็นธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาที่มีข้อก�าหนดให้ค�านวณ

มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ที่ซื้อและมูลค่าธุรกรรมรวมเป็นยอดสุทธิของธุรกรรมท้ังหมดตามท่ีประกาศก�าหนด  

ให้ค�านวณอัตราส่วนการลงทุน ดังนี้ 

       (ก) ในกรณีท่ีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ที่ซื้อและท่ีโอนมาตามท่ี

ประกาศก�าหนด (ถ้ามี) ณ สิ้นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรมนั้น ให้ค�านวณอัตราส่วน

การลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน (1) 

       (ข) ในกรณีท่ีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ที่ซื้อและท่ีโอนมาตามท่ี

ประกาศก�าหนด (ถ้ามี) ณ ส้ินวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรม ให้ค�านวณอัตราส่วนการ

ลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน (2) 
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       (ค) ในกรณีที่มีบางธุรกรรมท่ีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ท่ีซื้อและท่ี

โอนมาตามที่ประกาศก�าหนด (ถ้ามี) ณ สิ้นวันน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้บริษัทจัดการน�าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ที่ซื้อ

ของธุรกรรมที่มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามที่ประกาศก�าหนด (ถ้ามี) ณ สิ้นวันไม่น้อย

กว่ามูลค่าธุรกรรม มาค�านวณอัตราส่วนการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อชดเชยส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่ารวมของ 

หลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามที่ประกาศก�าหนด (ถ้ามี) ณ สิ้นวันของธุรกรรมแรก ทั้งนี้ หากภายหลัง

การชดเชยส่วนต่างข้างต้น มูลค่าสุทธิของทุกหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ที่ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนยังคงน้อยกว่ามูลค่า

สทุธขิองทกุธรุกรรม ให้น�าธรุกรรมการซือ้โดยมสัีญญาขายคืนมาค�านวณอตัราส่วนการลงทุนทีคู่่สญัญาเท่ากับส่วนต่างดังกล่าว

     3.7.1.17  บริษัทจัดการอาจท�าธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในนามของกองทุนได้ โดยมีมูลค่า

ธุรกรรมรวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การค�านวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว  

ให้บริษัทจัดการค�านวณโดยใช้มูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที่พึงได้รับจนถึงวันที่ค�านวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว

      ในกรณีท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที่กองทุนเข้าท�าธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกิน

อัตราส่วนที่ก�าหนดในวรรคหนึ่ง หากต่อมาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจาก

การท�าธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้ 

      ให้บริษัทจัดการจัดท�ารายงานโดยระบุวันท่ีทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่

ก�าหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันท�าการนับแต่วันที่

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ก�าหนด พร้อมทั้งจัดท�าส�าเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อ

ให้ส�านักงานสามารถตรวจสอบได้ 

     3.7.1.18  ให้บริษัทจัดการค�านวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิด

จากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ใบส�าคัญแสดงสิทธิ

อนุพันธ์ ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

      (1)  ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่า

ของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดงสิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนส�าหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที่ก�าหนดในโครงการนี้ 

โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบ

แสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนท่ีค�านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาท่ี

ก�าหนดตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5 ก็ได้ 

       มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงท่ีน�ามาค�านวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้มีมูลค่า

เท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ 

      (2)  ในกรณีของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนท่ี

โอนสิทธิได้ ให้บริษัทจัดการค�านวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี้ 
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       (ก) นบัมลูค่าท่ีผูอ้อกตราสารดังกล่าวมหีน้าทีต้่องช�าระตามตราสารนัน้รวมในอตัราส่วน

ที่ผู้ออกตราสารดังกล่าว 

       (ข) นับมูลค่าของหุ้นที่รองรับรวมในอัตราส่วนท่ีผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง โดยถือ

เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในหุ้นที่รองรับนั้นโดยตรง ทั้งนี้ มูลค่าของหุ้นท่ีรองรับให้ใช้มูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นนั้นซึ่ง

คูณกับค่าเดลต้าของใบส�าคัญแสดงสิทธิหรือใบแสดงสิทธิดังกล่าว แล้วแต่กรณี 

      (3)  ในกรณีของใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้บริษัทจัดการค�านวณอัตราส่วนการลงทุน

ดังต่อไปนี้ 

       (ก) นบัมลูค่าท่ีผูอ้อกตราสารดังกล่าวมหีน้าทีต้่องช�าระตามตราสารนัน้รวมในอตัราส่วน 

ที่ผู้ออกตราสารดังกล่าว 

       (ข) นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงรวมในอัตราส่วนที่ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง โดยถือ

เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นโดยตรง ทั้งนี้ มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าว ให้ใช้มูลค่าตามราคา

ตลาดของหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นซึ่งคูณกับค่าเดลต้าของใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 

      (4)  ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ การนับมูลค่าของของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมและ

มูลค่าของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม (1) โดยอนุโลม 

     3.7.1.19  ในการค�านวณอัตราส่วนตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5 (1) ให้

บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไขตามข้อ 3.7.1.20 ด้วย 

      (1)  ในกรณีท่ีทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้าประกัน บริษัท

จัดการจะค�านวณอัตราส่วนท่ีผู้ออกทรัพย์สินหรือผู้ท่ีเป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือค�านวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล  

ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้าประกัน แล้วแต่กรณี ก็ได้ 

      (2)  ในกรณีท่ีทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ 

ผู้ค�้าประกัน บริษัทจัดการจะเลือกค�านวณอัตราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้าประกันรายใดรายหนึ่งก็ได้ 

     3.7.1.20  การค�านวณอัตราส่วนท่ีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้าประกันตามข้อ 3.7.1.19 

จะท�าได้ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวได้ท�าการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจ�านวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ยโดยไม่มีข้อ

ก�าหนดลบล้างหรือจ�ากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค�้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจ�านวนแบบไม่มีเงื่อนไข 

     3.7.1.21  ในกรณีที่กองทุนมีสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทใดตามสัดส่วนจ�านวนหุ้นท่ีกองทุน

ถืออยู่ (Right Issue) หากการใช้สิทธินั้นจะเป็นเหตุให้กองทุนลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทดังกล่าวมีมูลค่าเกิน

อัตราส่วนที่ก�าหนดในข้างต้นนี้ บริษัทจัดการอาจซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั้นโดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามอัตราส่วนท่ี

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ เฉพาะภายในช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้นหมดสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั้น
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     3.7.1.22  ในกรณีที่ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ในขณะที่ลงทุนหรือใน

ขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่ก�าหนดในโครงการ หากต่อมาตราสารแห่งทุน ตราสารแห่ง

หนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าว โดยเหตุดังต่อไปนี้ ให้บริษัทด�าเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็น

ไปตามที่ก�าหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุจ�าเป็นและสมควร

โดยได้รับผ่อนผันจากส�านักงาน 

      (1)  ตราสารแห่งทุนนั้นในเวลาต่อมาเป็นตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู ่

ระหว่างแก้ไขการด�าเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป หรือถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

      (2)  ตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ 

     3.7.1.23  ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่า 

ไม่เกินอัตราส่วนที่ก�าหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับช�าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น บริษัท

จัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้ 

      ให้บรษิทัจัดการจดัท�ารายงานโดยระบชุือ่ จ�านวน อตัราส่วนการลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สนิ 

ตามวรรคหนึง่ และวนัท่ีทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนท่ีก�าหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแล

ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันท�าการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ก�าหนด พร้อมทั้งจัด

ท�าส�าเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้ส�านักงานสามารถตรวจสอบได้ 

     3.7.1.24  ในกรณีท่ีการรับช�าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที่บริษัทใด

เป็นผู้ออก เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินการเกินกว่า

ร้อยละ 25 ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทนั้น บริษัทจัดการจะด�าเนินการตามประกาศส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ดังนี้คือ 

      (1)  ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที่ก�าหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับช�าระหนี้ด้วย

ทรัพย์สินอื่นได้ 

      (2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจ�านวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่

กรณีที่มีเหตุจ�าเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากส�านักงาน และ 

      (3)  กรณีท่ีเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผล

ให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดท่ีต้องท�าค�าเสนอซื้อ บริษัทจัดการต้องด�าเนินการเพื่อให้ได้

รับการยกเว้นการท�าค�าเสนอซื้อโดยการลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอ�านาจควบคุม หรือยื่นค�าขอผ่อนผันการท�า 

ค�าเสนอซื้อ ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ

เข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง�ากิจการ ทั้งนี้ การลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้น

ของบริษัทจดทะเบียนที่แต่ละกองทุนได้มาจากการรับช�าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น 
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     3.7.1.25  ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่า 

ไม่เกินอัตราส่วนที่ก�าหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.7.1.8 ข้อ 3.7.1.17 

ข้อ 3.7.1.21 ข้อ 3.7.1.22 ข้อ 3.7.1.23 และข้อ 3.7.1.24 และการเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้

ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้ 

      ให้บริษัทจัดการจัดท�ารายงานโดยระบุชื่อ จ�านวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง

ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีก�าหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแล

ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันท�าการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ก�าหนด พร้อมทั้ง 

จัดท�าส�าเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้ส�านักงานสามารถตรวจสอบได้ 

     3.7.1.26  ข้อจ�ากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่น�ามาบังคับใช้ในกรณีท่ีปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิก

โครงการจัดการกองทุนรวม” และบริษัทจัดการต้องด�าเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การด�าเนินการของบริษัทจัดการ

เมื่อเลิกกองทุนรวม”              

     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

   3.7.2 อัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศ :

     ส�าหรับกองทุนที่มีการลงทุนหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง

หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรือประกาศส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ส�านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาลงทุน

ภายใต้แนวทางท่ีแก้ไขเปลี่ยนแปลงของส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าวได้ โดยไม่ถือว่าด�าเนินการผิดไปจากราย

ละเอียดโครงการแต่อย่างใด ท้ังนี้ อัตราส่วนท่ีค�านวณตามประเภททรัพย์สิน ข้อก�าหนดในการค�านวณอัตราส่วน และการ

ด�าเนินการเมื่อมีเหตุที่ท�าให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วน ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ 3.7.1 โดยอนุโลม 

     3.7.2.1  กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียง

กองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
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     3.7.2.2  บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.6.2.3 (1) ที่มี

อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีมีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื่อเป็นทรัพย์สิน

ของกองทุนรวม โดยไม่จ�ากัดอัตราส่วน 

      ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวม

กันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น 

     3.7.2.3  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.7.2.2 

หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันท้ังส้ินเมื่อ

ค�านวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ให้นับรวมกับ

อัตราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย 

      ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวม

กันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น 

      การค�านวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทุก

ประเภทที่ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค�้าประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่ง

กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเหล่านั้น รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย 

     3.7.2.4  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีอันดับความ

น่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งส้ินเมื่อค�านวณเฉพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั้นไม่

เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

      การค�านวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว้ 

ดังต่อไปนี้ รวมในอัตราส่วนดังกล่าว 

      (1)  ทรัพย์สินตามข้อ 3.7.2.5 และข้อ 3.7.2.6 (1) ที่สถาบันการเงินต่างประเทศราย

เดียวกันเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค�้าประกัน หรือคู่สัญญา 

      (2)  ทรัพย์สินตามข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.2.5 และข้อ 3.7.2.6 (1) ที่ธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็น

สาขาของสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั้นเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค�้าประกัน หรือคู่สัญญา 

       ในกรณีท่ีกองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ

ด�าเนินงานของกองทุน มิให้นับมูลค่าของเงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง 

     3.7.2.5  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ท่ีบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย  

ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค�้าประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันท้ังส้ินเมื่อ

ค�านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค�้าประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
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      (1)  ตราสารแห่งทุนต่างประเทศ ตามข้อ 3.6.2.2 (1) และ (3) 

      (2) ตราสารแห่งทุนต่างประเทศ ตามข้อ 3.6.2.2 (2) ที่เป็นหุ้นที่ซื้อขายในตลาดซื้อขาย

หลักทรัพย์ของประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) 

      (3)  ตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ ตามข้อ 3.6.2.3 ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ี

สามารถลงทุนได้ 

      (4)  ตราสารที่ออกโดยกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ ตามข้อ 3.6.2.5 

      (5)  ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ตามข้อ 3.6.2.6 

      (6)  สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.6.2.8 ทั้งนี้ เฉพาะที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน

อันดับที่สามารถลงทุนได้ 

      การค�านวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งที่บุคคลรายเดียวกัน

เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค�้าประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วน

ตามวรรคหนึ่งด้วย 

      ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐานตามวรรคหนึ่ง (2) ท่ีมี

ลักษณะดังต่อไปนี้ ให้นับมูลค่าหน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว รวมในอัตราส่วนของบุคคลตามวรรคหนึ่งเป็น

เจ้าของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

      (1)  ผลประโยชน์ที่กองโครงสร้างพื้นฐานจะได้รับขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหาร

โครงสร้างพื้นฐาน โดยเจ้าของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน หรือบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของบุคคลดังกล่าว 

      (2)  หน่วยของกองโครงสร้างพืน้ฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ�านวนหน่วยทีจ่�าหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดของกองโครงสร้างพืน้ฐานถกูถอืโดยเจ้าของกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน หรอืบรษิทัใหญ่หรอืบรษิทัย่อยของบคุคลดังกล่าว 

      การพิจารณาบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยตามวรรคส่ี ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีท่ี

สภาวิชาชีพบัญชีก�าหนดเกี่ยวกับการจัดท�างบการเงินรวม 

     3.7.2.6  บรษิทัจดัการอาจลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สินอืน่นอกเหนอืจากกรณท่ีีก�าหนดไว้ในข้อ 3.7.2.3 

ข้อ 3.7.2.4 หรือข้อ 3.7.2.5 เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี้ 

      (1)  การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวซึ่งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง  

ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค�้าประกัน หรือคู่สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อค�านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง  

ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค�้าประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

      (2)  การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) เมื่อค�านวณรวมทุกบุคคลท่ีเป็นผู้ออก  

ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค�้าประกัน หรือคู่สัญญาแล้ว ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
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      ความในวรรคหนึ่งมิให้น�ามาใช้บังคับกับหน่วยลงทุนและใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

     3.7.2.7  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง 

รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค�้าประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นของกลุ่มกิจการนั้น

ไม่เกินอัตราอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

      (1)  ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน 

      (2)  อัตราท่ีค�านวณได้จากน�้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี้วัดของกองทุนนั้นรวม

กับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น ท้ังนี้ ตัวชี้วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที่มีการ

เผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น 

     3.7.2.8  การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีบริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย หรือคู่สัญญา 

เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการค�านวณตัวชี้วัดของกองทุนนั้น บริษัท

จดัการอาจลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สนิดังกล่าวโดยมมีลูค่ารวมกนัท้ังส้ินเมือ่ค�านวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญารายนัน้ 

ไม่เกินอัตราที่ค�านวณได้จากน�้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี้วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ 

กองทุน ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที่ก�าหนดไว้ในข้อ 3.7.2.1 ข้อ 3.7.2.2 ข้อ 3.7.2.3 ข้อ 3.7.2.4 

ข้อ 3.7.2.5 หรือข้อ 3.7.2.6 แล้วแต่กรณี 

     3.7.2.9  บรษิทัจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรอืมไีว้ซึง่เงนิฝาก หรอืบตัรเงนิฝากทีบ่คุคลดังต่อไปนี้ 

เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา เป็นจ�านวนทีม่มีลูค่ารวมโดยเฉลีย่ไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรพัย์สินสทุธขิองกองทุนรวมใน

รอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุกองทุนรวมส�าหรับกองทุนรวมที่มีอายุน้อยกว่าหนึ่งปี 

      (1)  ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

      (2)  ธนาคารพาณิชย์ 

      (3)  บริษัทเงินทุน 

      (4)  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

      (5)  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

      (6)  สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

      (7)  ธนาคารต่างประเทศ 

      การค�านวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มิให้นับมูลค่าของทรัพย์สินดังต่อไปนี้  

รวมในอัตราส่วนดังกล่าว 

      (1)  เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการด�าเนินงานของกองทุนรวม 
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      (2)  ทรัพย์สินท่ีคู่สัญญาในธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่กองทุน

รวมตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานก�าหนด 

      อัตราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้น�ามาใช้บังคับในช่วงระยะเวลาหกเดือนก่อนวันครบก�าหนด

อายุโครงการของกองทุนรวมที่มีอายุโครงการตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป 

      ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแห่งหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนในหรือ

มีไว้เกินอัตราส่วนที่ก�าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดย

เฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีนั้น ทั้งนี้ ให้ค�านวณ

อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยตั้งแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นจนถึงวันท่ีทรัพย์สินนั้นมี

มูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว 

      เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทจัดการรายงานให ้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในวันท�าการถัดจากวันท่ีทรัพย์สินนั้นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั้งนี ้

บริษัทจัดการต้องด�าเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้งให้ส�านักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับ 

รายงานจากบริษัทจัดการด้วย หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามได้ส�านักงานอาจส่ังให้บริษัทจัดการเลิก 

กองทุนรวมนั้น 

      ทั้งนี้ อัตราส่วนดังกล่าวข้างต้นให้นับรวมการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 

     3.7.2.10  ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่องมา

จากปัญหาความผันผวน ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอ

ผ่อนผันต่อส�านักงานเพื่อไม่ต้องน�าการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ในช่วง

เวลาที่เกิดความผันผวนดังกล่าวมารวมค�านวณอัตราส่วนการลงทุนตาม ข้อ 3.7.2.9 ได้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

     3.7.2.11  บรษิทัจดัการอาจลงทนุหรอืมไีว้ซึง่หน่วยลงทุนของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์ หน่วยทรสัต์

เพือ่การลงทนุในอสังหารมิทรพัย์ในประเทศ และตราสารกองทนุอสังหารมิทรพัย์ต่างประเทศ เพือ่เป็นทรพัย์สินของกองทนุได้ 

โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

     3.7.2.12  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการลด

ความเสี่ยง เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงทั้งหมดที่กองทุนมีอยู่ 

     3.7.2.13  การค�านวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการค�านวณอัตราส่วน

การลงทุนตามข้อ 3.7.2.2 ข้อ 3.7.2.4 ข้อ 3.7.2.5 หรือข้อ 3.7.2.6 (1) ให้นับมูลค่าที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง มีหน้าที่ต้องช�าระ

ตามสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า รวมค�านวณในอตัราส่วนของบคุคลท่ีเป็นคูส่ญัญาดังกล่าว เว้นแต่กรณทีีก่องทุนได้ลงทนุหรอืมไีว้ซึง่

สญัญานัน้ในศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า บรษิทัจดัการไม่ต้องค�านวณมลูค่าและอตัราส่วนตามทีก่�าหนดในข้อดังกล่าว 
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     3.7.2.14  นอกจากการค�านวณตามข้อ 3.7.2.13 แล้ว ให้บริษัทจัดการค�านวณอัตราส่วนการลงทุน 

ในกรณีที่การเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงต่อเครดิตของผู้ออก

สินค้า หรือผู้ที่ต้องช�าระหนี้ตามข้อผูกพันของสินค้า ท่ีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงให้บริษัทจัดการค�านวณอัตราส่วนการ

ลงทุนส�าหรับสินค้าดังกล่าวท่ีก�าหนดไว้ในประกาศนี้ โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสินค้านั้นโดยตรง 

ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการใช้มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นมูลค่าที่ใช้ในการค�านวณ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นสัญญา

ออปชัน ให้นับมูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคูณกับค่าเดลต้าของสัญญาออปชันแทน 

     3.7.2.15  ในการค�านวณอัตราส่วนตามข้อ 3.7.2.3 ข้อ 3.7.2.4 ข้อ 3.7.2.5 หรือข้อ 3.7.2.6 (1) บริษัท

จัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไขตามข้อ 3.7.2.16 ด้วย 

      (1)  ในกรณีท่ีทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้าประกัน บริษัท

จัดการจะค�านวณอัตราส่วนท่ีผู้ออกทรัพย์สินหรือผู้ท่ีเป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือค�านวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล  

ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้าประกัน แล้วแต่กรณี ก็ได้ 

      (2)  ในกรณีท่ีทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ 

ผู้ค�้าประกัน บริษัทจัดการจะเลือกค�านวณอัตราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ ผู้ค�้าประกันรายใดรายหนึ่งก็ได้ 

     3.7.2.16  การค�านวณอัตราส่วนท่ีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้าประกันตามข้อ 3.7.2.15 

จะท�าได้ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวได้ท�าการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจ�านวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ยโดยไม่มี 

ข้อก�าหนดลบล้างหรือจ�ากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค�้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจ�านวนแบบไม่มีเงื่อนไข 

     3.7.2.17  ในกรณีท่ีตราสารแห่งทุน หรือตราสารแห่งหนี้ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็น

ทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่ก�าหนดในข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งทุน หรือตราสารแห่งหนี้นั้นมีมูลค่า

เกินอัตราส่วนดังกล่าว เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ บริษัทจัดการจะด�าเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามท่ี

ก�าหนดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นและสมควรโดยได้รับ

ผ่อนผันจากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

     3.7.2.18  ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่า 

ไม่เกินอัตราส่วนที่ก�าหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับช�าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น บริษัท

จัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้ 

      บริษัทจัดการจะจัดท�ารายงานโดยระบุชื่อ จ�านวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง

ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่ก�าหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าว

ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันท�าการนับแต่วันท่ีทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีก�าหนด 

พร้อมทั้งจัดท�าส�าเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
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     3.7.2.19  ในกรณีท่ีการรับช�าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที่บริษัทใด

เป็นผู้ออก เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินการเกินกว่า

ร้อยละ 25 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น บริษัทจัดการจะด�าเนินการตามประกาศส�านักงาน ก.ล.ต. 

เรื่อง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ดังนี้คือ 

      (1)  ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที่ก�าหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับช�าระหนี้ด้วย

ทรัพย์สินอื่นได้ 

      (2)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจ�านวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่ 

กรณีที่มีเหตุจ�าเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากส�านักงาน และ 

      (3)  กรณีท่ีเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผล

ให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดท่ีต้องท�าค�าเสนอซื้อ บริษัทจัดการต้องด�าเนินการเพื่อให้ได้

รับการยกเว้นการท�าค�าเสนอซื้อโดยการลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอ�านาจควบคุม หรือยื่นค�าขอผ่อนผันการท�า 

ค�าเสนอซื้อ ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ

เข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง�ากิจการ ทั้งนี้ การลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้น

ของบริษัทจดทะเบียนที่แต่ละกองทุนได้มาจากการรับช�าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น 

     3.7.2.20  ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่า 

ไม่เกินอัตราส่วนที่ก�าหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.7.2.9 ข้อ 3.7.2.17 

ข้อ 3.7.2.18 และข้อ 3.7.2.19 และการเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัท

จัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้ 

      บริษัทจัดการจะจัดท�ารายงานโดยระบุชื่อ จ�านวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง

ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีก�าหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแล

ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันท�าการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ก�าหนด พร้อมทั้งจัด

ท�าส�าเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 

     3.7.2.21  ข้อจ�ากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่น�ามาบังคับใช้ในกรณีท่ีปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิก

โครงการจัดการกองทุนรวม” และบริษัทจัดการต้องด�าเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การด�าเนินการของบริษัทจัดการ

เมื่อเลิกกองทุนรวม”      

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
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5. การรับช�าระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่น :

  หากมีการผิดนัดช�าระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวม                

จะไม่สามารถช�าระหนีไ้ด้ บรษิทัจดัการจะรบัช�าระหนีด้้วยทรพัย์สินอืน่ทัง้ทีเ่ป็นหลกัประกนั และมใิช่หลกัประกนัเพือ่กองทุนรวม

ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวม ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารแห่งหนี้ 

หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช�าระหนี้ ดังนี้

  5.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์ 

   5.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีชื่ออยู่

ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ เป็นผู้มีสิทธิใน

เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช�าระหนี้ 

   5.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช�าระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่น�าทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจาก

ทรัพย์สินที่ได้จากการรับช�าระหนี้ มารวมค�านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจ�าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการ       

รับช�าระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระท�าได้โดยค�านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส�าคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วย

ลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช�าระหนี้ตกลงรับช�าระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทัง้นี ้ ตาม

หลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก�าหนดโดยได้รบัความเหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

   ในระหว่างท่ีบริษัทจัดการยังไม่สามารถจ�าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช�าระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหา 

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินส�ารอง รายได้

หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น 

   5.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช�าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะ

เฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับช�าระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธินั้นภายใน 45 วันนับ

ตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีมีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ภายใน 15 วนัท�าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการได้เฉลีย่เงนิคืน เว้นแต่ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผัน

ระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น

   5.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้

รับช�าระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนุโลม

  5.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์ 

   5.2.1 ก่อนการรบัช�าระหนีด้้วยทรพัย์สนิอืน่ท่ีมใิช่หลกัประกันในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะต้องได้รบัความเหน็

ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจ�านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจ�านวนหน่วยลงทุนที่

จ�าหน่าย ได้แล้วทั้งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดง
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ความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั้นการรับช�าระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือ

หรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้น 

     ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับช�าระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อม

เหตุผลและความจ�าเป็นในการรับช�าระหนี้ 

   5.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช�าระหนี้ บริษัทจัดการจะน�าทรัพย์สินดังกล่าวมารวมค�านวณมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะก�าหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการค�านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม       

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนก�าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และจะด�าเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าว ดังนี้ 

     (1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่ง

ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้ 

     (2) กรณเีป็นทรพัย์สินประเภทท่ีกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรอืมไีว้ได้ บรษิทัจดัการจะจ�าหน่าย

ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกท่ีสามารถกระท�าได้ โดยค�านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส�าคัญ และในระหว่างที่

บริษัทจัดการยังไม่สามารถจ�าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวบริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว 

     ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

   เงื่อนไขเพิ่มเติม : 

   ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สิน 

ที่ได้จากการรับช�าระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการอาจน�าเงินได้สุทธิดัง

กล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ท้ังนี้ หากได้มีการ

จ�าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช�าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นจนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จาก 

การรับช�าระหนี้นั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจน�าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับ

ช�าระหนี้ดังกล่าวมารวมค�านวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

  5.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช�าระหนี้ได้ 

   บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะด�าเนนิการให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทกุรายท่ีมชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วันท่ี     

มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช�าระหนี้ได้เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก           

ทรพัย์สนิอืน่ท่ีได้จากการรบัช�าระหนีก็้ได้ ท้ังนี ้ในการด�าเนนิการดังกล่าว บรษิทัไม่ต้องน�าตราสารแห่งหนีห้รอืสทิธเิรยีกร้องนัน้

มารวมค�านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
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6.  ช่ือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของ 

  กองทุนรวม :

  6.1 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์ :

   ชื่อ  : ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 

   ที่อยู่ : เลขที่ 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ เเกรนด์ รามา ไนน์ (ทาวเวอร์ เอ) ถนนพระราม 9  

     เเขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2470-3200-2

  6.2 เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

   บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

   (1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์       

โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน 

   (2) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้

ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่ง

ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน 

   (3) ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศของส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณอีืน่ใด 

บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ท้ังสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับกฎหมายดัง

กล่าว ทัง้นี ้เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงดังกล่าวมผีลเป็นการเพิม่ภาระหน้าท่ีแก่ผูดู้แลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้าทีท่ีร่ะบไุว้

ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าท่ีดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอก

เลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อย

กว่า 90 วัน 

   (4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจ�านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของ

จ�านวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ 

   (5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์น�าข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่น ที่เกี่ยวข้องกับ

กองทนุไปเปิดเผย หรอืใช้ในทางทีก่่อหรอือาจก่อให้เกิดความเสยีหายต่อกองทุน หรอืก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูดู้แลผลประโยชน์เอง 

บริษัทจัดการมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ทันที เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการกระท�าตามอ�านาจหน้าที่

ของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือโดยอ�านาจของกฎหมาย หรือคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมอนุญาตเป็นลายลักษณ์ให้เปิดเผยได้ 
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   (6) ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เรื่อง คุณสมบัติผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะด�าเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้อง

ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการตรวจพบเอง หรอืปรากฏจากการตรวจสอบของส�านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. เว้นแต่ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสัง่การเป็นอย่างอืน่ โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้ส�านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันท�าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่แก้ไขเสร็จส้ิน ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่

จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก�าหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อส�านักงานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบก�าหนดเวลาให้แก้ไขและเมื่อได้รับอนุญาตจากส�านักงานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. แล้วบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน เว้นแต่

ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็นอย่างอื่น 

   ในทุกกรณีการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องได้รับอนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน และ

เมื่อการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องท�าหน้าท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่าง

สมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สิน และเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตาม

ค�าสั่งของบริษัทจัดการ หรือส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการด�าเนินการอื่นใดท่ีจ�าเป็น เพื่อให้การโอน

ทรัพย์สินและเอกสารท้ังหลายให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จส้ิน และผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถท�าหน้าท่ีได้

ทันที ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาอันสมควร เว้นแต่บริษัทจัดการ หรือส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีค�าสั่งเป็นอย่างอื่น 

  6.3 สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม :

 � ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 

 เลขที่ 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ เเกรนด์ รามา ไนน์ (ทาวเวอร์ เอ) ถนนพระราม 9 

 เเขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  โทรศัพท์ 0-2470-3200-2

 � บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

 เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ชัน้ 6 ถนนรชัดาภเิษก คลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110

 � ธนาคารแห่งประเทศไทย

 เลขที่ 273 ถนนสามเสน เขตบางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร 10200

   และ/หรอืผูร้บัฝากทรพัย์สนิต่างประเทศ ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ต่างประเทศ รวมถงึหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องอืน่ใด 

หรือผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งขึ้นเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ
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7.  ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี :

  ชื่อ : นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ 

  ชื่อ : นายบรรจง พิชญประสาธน์ 

  ชื่อ : นายเทอดทอง เทพมังกร 

  ชื่อ : นางสาวชมภูนุช แซ่แต้ 

  ชื่อ : นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล 

  ชื่อ : นายบรรจง พิชญประสาธน์

  ชื่อ :  นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ 

  ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ�ากัด 

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

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

  หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้

ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

8. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน :

  ชื่อ  : ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 

  ที่อยู่ : 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2230-1784

  หรอืบคุคลอืน่ท่ีได้รบัอนญุาตให้บรกิารเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้

ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

9.  ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจ�าหน่าย : 

  ไม่มี

10.  ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :

  ชื่อ  : ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 

  ที่อยู่ : 333 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 1333

    และสาขาต่างๆ ทัว่ประเทศ 

  ชื่อ  : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) 

  ที่อยู่ : 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

    โทรศัพท์ 0-223-3777 และ 0-2618-1000
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  ชื่อ  : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

  ที่อยู่ : 23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

    โทรศัพท์ 0-2777-8999

  ชื่อ  : บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ากัด (มหาชน)

  ที่อยู่ : 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 -17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

    โทรศัพท์ 0-2638-5000, 0-2287-6000 และ Call Center 0-2638-5500

  บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติม หรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือ 

รบัซือ้คืนในภายหลงั โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งการแต่งตัง้หรอืยกเลกิการแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืให้ส�านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครัง้ ในกรณขีองการแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนเพิม่เตมิ ผูส้นบัสนนุการขายหรอื

รบัซือ้คนืดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อท�าหน้าที่

เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงาน

ได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว 

11. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน : 

  ไม่มี

12.   ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน : 

  ไม่มี

13.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

  ผูส้นใจสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ท่ีผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนตามระยะเวลาทีร่ะบไุว้ในหนงัสอืชี้ชวนส่วนสรุป

ข้อมูลส�าคัญ ในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขาย ทั้งนี้ หากมีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนครบตามจ�านวนเงินทุนของโครงการก่อนสิน้สดุ

ระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก และหรอืเตม็ตามวงเงนิท่ีได้รบัจดัสรรจากส�านกังาน ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอืน่ใดท่ีมอี�านาจ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดการเสนอขายครั้งแรกก่อนครบก�าหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะด�าเนินการ

ปิดประกาศแจ้งให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนทราบที่ส�านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

  13.1  วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน และเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุน :

    ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์” สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน 

ส่วนสรุปข้อมูลส�าคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ เอกสารการเปิดบัญชีกองทุน ค�าส่ังซื้อ ได้ที่บริษัทจัดการและ 

ผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซื้อคืน ส�าหรับผู้ลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน จะต้องเปิดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียด

และข้อความต่างๆ ในใบค�าขอเปิดบัญชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชีกองทุน 
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  13.2  วิธีสั่งซื้อหน่วยลงทุน :

    ผูส้ัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ต�า่กว่า 20,000 บาท โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในใบค�าขอเปิดบญัชกีองทุน 

(ส�าหรบัการส่ังซือ้ครัง้แรก) และใบค�าส่ังซือ้หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชดัเจน แล้วน�าใบค�าขอเปิดบญัชกีองทนุ (ถ้าม)ี และใบค�าส่ัง

ซือ้หน่วยลงทุน และช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจ�านวน พร้อมเอกสารหลักฐานซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องต่อไปนี้ไปที่

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

     (1) กรณีบุคคลธรรมดา

      ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน

     (2) กรณีนิติบุคคล 

      (ก) หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

      (ข) ส�าเนาหนังสือมอบอ�านาจ และตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล

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

      (ง) เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นใด (ถ้ามี)

    ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนส่ังซื้อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผู้ถือ

หน่วยลงทนุเหล่านัน้เป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุและในสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ และ

จะถอืเอาบุคคลท่ีมีชื่อในใบค�าขอเปิดบัญชีกองทุนคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่าตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้เป็น

ผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้รับเงินท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือรับเงินจากการช�าระบัญชีกรณีเลิก

กองทุน

  13.3  การรับช�าระเงิน และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน :

    ผูส้ัง่ซือ้สามารถช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุได้ทีผู่ส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนภายในระยะเวลาเสนอขายครัง้

แรก โดยช�าระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ ตั๋วแลกเงิน หรือค�าสั่งหักบัญชีธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี

เดียวกันกับส�านักงานที่รับการสั่งซื้อเท่านั้น โดยจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วย

ลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์” ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ประเภทกระแสรายวัน ทั้งนี้

หากมีผลประโยชน์ใดเกิดขึ้นเนื่องจากบัญชีจองซื้อดังกล่าว บริษัทจัดการจะด�าเนินการให้เป็นประโยชน์ของกองทุน

    อนึง่ หลงัจากท่ีผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืได้รบัช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุจากผูส้ัง่ซือ้แล้ว ผูส้นบัสนนุการ

ขายหรือรับซื้อคืนจะออกหลักฐานการรับค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

    บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการส่ังซื้อพร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบก�ากับภาษี

ส�าหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันท�าการนับแต่วัน

สิ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย
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    ผู้สั่งซื้อท่ีได้ช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการส่ังซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ไม่ได้

    ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะต้องน�าเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนท่ีได้รับจากผู้ส่ังซื้อเข้า “บัญชีจองซื้อหน่วย

ลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์” ซึ่งบริษัทจัดการได้เปิดไว้กับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ส�านักงานใหญ่ภายใน

ระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก

  13.4  การจัดสรรหน่วยลงทุน :

    กรณีที่มีผู้ส่ังซื้อในการเสนอขายครั้งแรกไม่เกิน 170,000,000 หน่วย ผู้ส่ังซื้อทุกคนจะได้รับการจัดสรรหน่วย

ลงทุนตามจ�านวนท่ีจองในกรณีท่ีมีผู้จองซื้อเกินจ�านวนท่ีเสนอขาย บริษัทจัดการอาจด�าเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้

หลักการ “จองซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามวนัทีท่ี่ได้รบัใบค�าสัง่ซือ้พร้อมเงนิค่าสัง่ซือ้เตม็จ�านวน ทัง้นี ้ หากการจดัสรรหน่วยลงทนุดัง

กล่าวจะท�าให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจ�าหน่ายได้

แล้วทัง้หมด บรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่จดัสรรหน่วยลงทุนให้ทัง้หมดตามค�าสัง่จองซือ้ แต่จะให้เท่าทีไ่ม่เกินสดัส่วนหนึง่ในสาม

ของจ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งสิ้น หรือเว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับการผ่อนผันจากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการส่ังซื้อหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วน ในกรณีใด       

กรณีหนึ่ง ดังนี้

    (1) กรณีท่ีเอกสารหรือข้อมูลท่ีบริษัทจัดการได้รับจากผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือ      

ไม่ครบถ้วน

    (2) กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็น      

การฟอกเงิน เป็นต้น

    (3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 

เช่น ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าการจองซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าวอาจก่อให้เกดิปัญหาในการบรหิารกองทนุหรอืก่อให้เกดิผล

เสยีหายแก่กองทุน เป็นต้น

    ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทาง

กฎหมายของบริษัทจัดการเป็นหลัก

  13.5  การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน :

    บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุในกรณทีีบ่รษิทัจดัการยตุโิครงการ หากหลงัจาก

สิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกแล้ว ปรากฎว่าบรษิทัจดัการไม่สามารถขายหน่วยลงทนุให้แก่ประชาชนได้ถงึ 35 ราย หรือมี
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มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ท้ังหมดต�่ากว่า 50,000,000 บาท หรือในกรณีที่มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่ม

บคุคลเดียวกันใดเกนิกว่าหนึง่ในสามของจ�านวนหน่วยลงทุนทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้ซึง่อาจท�าให้ไม่สามารถจดัตัง้กองทุนรวมได้

    บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลา

เสนอขายครัง้แรก และจะคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงนิท่ีได้รบัจากการจ�าหน่ายหน่วยลงทนุ 

(ถ้ามี) ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและ

ผลประโยชน์ภายในก�าหนดเวลาดังกล่าวได้ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะช�าระ

ดอกเบี้ยในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปีนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบก�าหนดระยะเวลา 1 เดือน ให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วย

ลงทุนด้วย

    ทั้งนี้ เว้นแต่ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผันหรือส่ังการเป็นอย่างอื่น และในกรณีผู้ส่ังซื้อ

หน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีข้างต้น บริษัทจัดการ      

จะด�าเนินการคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมผลประโยชน์ใดๆ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อโดยการโอนเงินหรือช�าระเป็นเช็ค

ตามที่ผู้สั่งซื้อระบุไว้ในค�าขอเปิดบัญชี ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก

14.  การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

  14.1  วิธกีารขอรบัหนังสือช้ีชวน และใบค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบค�าขอเปิดบัญชีกองทุน :

    ผู้สนใจที่จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน สามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วน ค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบค�าขอเปิด

บัญชีกองทุน และเอกสารเสนอขายหน่วยลงทุนอื่นใดได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ส�าหรับผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุนจะต้องเปิดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบค�าขอเปิดบัญชีกองทุน

พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชีกองทุน

  14.2  เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี :

    (1)  กรณีบุคคลธรรมดา

          ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน

    (2)  กรณีนิติบุคคล

     ก)   หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

     ข)   ส�าเนาหนังสือมอบอ�านาจ และตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล

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

     ง)   เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นใด (ถ้ามี)
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  14.3   วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน : 

    โดยมีช่องทางสั่งซื้อดังนี้ 

 � ผ่านบริษัทจัดการ

 � ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

 � ผ่านระบบเอทีเอ็ม (ATM)

 � ผ่านระบบโทรศัพท์ (Tele-bank)

 � ผ่านไปรษณีย์

 � ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)

 � ผ่านวิธีหักบัญชีเงินฝาก

    ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือช่องทาง 

อื่นใดท่ีบริษัทจัดการจัดให้มี หรือประกาศแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต ตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการก�าหนด โดยบริษัทจัดการ 

ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อ หรือแก้ไขวิธีการสั่งซื้อ หรือแก้ไขเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อ ทัง้นี ้เพือ่

ประโยชน์ของผูล้งทนุ โดยท่ีจะไม่ยืน่แก้ไขเพิม่เตมิโครงการ โดยจะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่านทาง www.bblam.co.th หรือผ่าน

ช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม และแจ้งให้ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ

    14.3.1  บริษัทจัดการ

      ผูส้นใจสามารถขอรบัหนงัสอืชึช้วนและค�าส่ังซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบรษิทัจัดการ และผูส่ั้งซือ้จะต้องส่ังซือ้ 

ไม่ต�า่กว่ามลูค่าขัน้ต�า่ของการสัง่ซือ้ โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในใบค�าขอเปิดบัญชีกองทุน (ส�าหรับการสั่งซื้อครั้งแรก) และค�า

สั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน และน�าค�าขอเปิดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) และค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วย

ลงทุนเต็มจ�านวนไปยื่นที่บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

    14.3.2  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

      ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน ค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบค�าขอเปิดบัญชีกองทุนได้ที่ผู้สนับสนุน 

การขายหรือรับซื้อคืนและผู้สั่งซื้อจะต้องส่ังซื้อไม่ต�่ากว่ามูลค่าขั้นต�่าของการส่ังซื้อ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ใบค�าขอเปิด

บญัชกีองทนุ (ส�าหรบัการสัง่ซือ้ครั้งแรก) และค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน และน�าค�าขอเปิดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) 

และค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจ�านวนไปยื่นที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

    14.3.3 ระบบเอทีเอ็ม (ATM)

      อนึ่ง การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบ ATM สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น
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      บริษัทจัดการอาจรับค�าส่ังซื้อผ่านเครื่อง ATM ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกส่ังซื้อหน่วยลงทุน

ด้วยบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ 

โดยท�าผ่านเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนขายหรือรับซื้อคืน

      ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผู้สนับสนุนขายหรือรับซื้อคืน ณ สาขาที่ผู้ถือ

หน่วยลงทุนเคยท�าบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขาย

หน่วยลงทุนไว้ เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก “ค�าขอใช้บริการกองทุนเปิดผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติและบริการธนาคาร

ทางโทรศัพท์” (ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องน�าบัตรบัวหลวง ATM หรือ บัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคาร

อนุญาตให้ใช้ซื้อหน่วยลงทุนและสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถส่ังซื้อหน่วย

ลงทุนผ่านเครื่อง ATM ในวันท�าการซื้อขายถัดไป หลังจากกรอกค�าขอใช้บริการแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

      ในกรณีผู้สั่งซื้อประสงค์สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ให้ผู้ส่ังซื้อปฏิบัติตามขั้นตอนการท�า

รายการซึ่งมีระบุบนหน้าจอเครื่อง ATM โดยผู้สั่งซื้อต้องเลือกรหัสบริการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏิบัติจนครบขั้น

ตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุบนจอ ATM

      การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ด้วยเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนขายหรือรับซื้อคืนจะต้องส่ังซื้อครั้งละไม่ต�่า

กว่ามูลค่าขั้นต�่าของการสั่งซื้อ และสามารถสั่งซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครั้งต่อวัน

      ผู้สนับสนุนขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจ�านวนเงินที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อท่ีได้

ระบุไว้ให้ใช้บริการกับบัตรบัวหลวง ATM และหรือ บัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้

ซื้อหน่วยลงทุนเท่านั้น หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผู้สนับสนุนขายหรือรับซื้อคืนจะยกเลิกค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หัก

เงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้ออาจท�าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

      ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ไม่ได้ หากการท�ารายการ

สั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

      การส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผู้สนับสนุนขายหรือ 

รับซื้อคืนจะด�าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดให้แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

      เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนขายหรือรับซื้อคืน เป็นเพียงเอกสาร

บันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการท�ารายการอย่างสมบูรณ์ หากใบบันทึกรายการของเครื่อง ATM นั้นหมด ผู้สั่งซื้อ

จะเลือกท�าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือไม่ก็ได้

      บริษัทจัดการจะถือหลักฐานท่ีปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการท�า

รายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
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      ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือก�าหนดเวลารับค�า

สั่งซื้อผ่านระบบ ATM ให้สามารถท�าได้ และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธี

อื่นใดตามความเหมาะสม

    14.3.4  ระบบโทรศัพท์ (Tele-bank) 

      อนึ่ง การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุน 

การขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น

      บริษัทจัดการอาจรับค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจ

เลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนขายหรือรับซื้อคืน

      ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผู้สนับสนุนขายหรือรับซื้อคืน ณ สาขาที่ผู้ถือ

หน่วยลงทุนเคยท�าบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นท่ีธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อ

หน่วยลงทุนไว้ เพื่อขอใช้บริการโดยกรอก “ค�าขอใช้บริการกองทุนเปิดผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติและบริการธนาคาร

ทางโทรศัพท์” (ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องน�าบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคาร

อนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถสั่งซื้อหน่วย

ลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนในวันท�าการซื้อขายถัดไป หลังจากกรอกค�าขอใช้บริการแล้วโดยไม่

เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

      ในกรณีผู้ส่ังซื้อประสงค์สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ให้ผู้ส่ังซื้อปฏิบัติตามขั้น

ตอนการท�ารายการซึ่งมีระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผู้ส่ังซื้อต้องเลือกรหัสบริการซื้อหน่วย

ลงทุนกองทุนเปิด และปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์

      การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ด้วยบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนขายหรือรับซื้อคืนจะต้องส่ัง

ซื้อครั้งละไม่ต�่ากว่ามูลค่าขั้นต�่าของการสั่งซื้อ และสามารถสั่งซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง

ต่อวันผู้สนับสนุนขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจ�านวนเงินท่ีสั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ให้ใช้

บริการกับบัตรบัวหลวง ATM และหรือ บัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อหน่วย

ลงทุนเท่านั้น หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผู้สนับสนุนขายหรือรับซื้อคืนจะยกเลิกค�าส่ังซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจาก

บัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้นซึ่งผู้สั่งซื้ออาจท�าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

      ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ไม่ได้ หาก

การท�ารายการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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      การส่ังซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ หากเกิดข้อผดิพลาดจากระบบงาน ผูส้นบัสนนุ

การขายหรือรับซื้อคืนจะด�าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย

ก�าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

      เอกสารใบบันทึกรายการท่ีออกจากเครื่องโทรสารของผู้สั่งซื้อเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น 

ไม่ใช่หลักฐานในการท�ารายการอย่างสมบูรณ์

      บริษัทจัดการจะถือหลักฐานท่ีปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการท�า

รายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้

      ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือก�าหนดเวลารับ 

ค�าสั่งซื้อผ่านระบบโทรศัพท์ให้สามารถท�าได้ และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน 

การขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้ง

โดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม

    14.3.5  หักบัญชีเงินฝาก 

      การสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจ�าโดยหักบัญชีเงินฝาก มี 2 กรณี ดังนี้

      (1)  กรณส่ัีงซือ้หน่วยลงทนุผ่านผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ

       ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจ�า ตามวันท่ีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนก�าหนดไว้ 

ด้วยการให้บริษัทจัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ระบุไว้ ใน “ค�าขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญช ี

เงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือค�าขออื่นในท�านองเดียวกันด้วยจ�านวนเงินที่เท่ากันในแต่ละครั้ง ผู้

ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อ

ขอใช้บริการ โดยกรอก “ค�าขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือค�าขอ

อื่นในท�านองเดียวกัน (ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องน�าสมุดบัญชีเงินฝากบัญชีสะสมทรัพย์ และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

มาด้วย) ซึ่งการให้บริษัทจัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับทันทีและให้คงมีผลใช้บังคับต่อ

ไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนค�าส่ัง โดยกรอก “ค�าขอยกเลิกการใช้บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือค�าขออื่นในท�านองเดียวกัน และแจ้งให้บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี

       ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื่อกองทุน และจ�านวนเงินท่ีต้องการสั่งซื้อซึ่งจะต้องไม่ต�่ากว่ามูลค่า

ขั้นต�่าของการสั่งซื้อ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อและโอนเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วย

ลงทุนตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ ใน “ค�าขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” 

หรือค�าขออื่นในท�านองเดียวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีค�านวณได้ ณ สิ้นวันท�าการซื้อขายซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่
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ค�านวณได้เมื่อสิ้นวันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการค�านวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคา

ที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

       การหักบัญชีเงินฝากดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

       1. กรณีวันท่ีก�าหนดหักเงินบัญชีเงินฝากตรงกับวันหยุดท�าการหรือวันหยุดท�าการซื้อขาย 

บรษิทัจดัการจะหกัเงินจากบัญชีเงินฝาก  เพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันท�าการหรือวันท�าการซื้อขายถัดไป

       2. กรณวีนัท่ีก�าหนดหักเงนิจากบญัชเีงนิฝาก ไม่มใีนเดือนนัน้ เช่น วนัท่ี 31 แต่ในเดือนนัน้มี  

30 วนั บรษิทัจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันท�าการหรือวันท�าการซื้อขายสุดท้ายของเดือนนั้น

       3. กรณีวันท่ีก�าหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เป็นวันสุดท้ายของเดือนและตรงกับวันหยุด 

เช่น วันท่ี 31 ธนัวาคม บรษิทัจดัการจะหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท�าการหรอืวนัท�าการซือ้ขายสุดท้ายของ

เดือนนัน้

       ทัง้นี ้ รายการท่ีหกับญัชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าวจะปรากฏอยูใ่นสมดุบญัชเีงนิฝาก เมือ่ผูถ้อื

หน่วยลงทุนน�าสมุดบัญชีเงินฝากไปบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน 

       กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนน�าเช็ค ดราฟท์ ตั๋วแลกเงิน หรือค�าสั่งหักบัญชีธนาคารเพื่อฝากเข้าบัญชี 

เงินฝากท่ียังไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิได้ในวนัทีม่กีารหกับญัช ีบรษิทัจดัการจะไม่ด�าเนนิการหกับญัชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุน บรษิทั

จดัการจะหกัเงินจากบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุท่ีมเีงนิครบตามทีร่ะบไุว้เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ หากเงนิในบญัชเีงนิฝาก

ของผูส้ัง่ซือ้ในงวดใดมีไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่หักเงินในบัญชีเงินฝากใน

งวดนั้นๆ และจะท�าการหกับญัชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนในงวดถดัไป และจะไม่หกับญัชเีงนิฝากย้อนหลงัส�าหรบังวดทีบ่ญัชี

เงนิฝากมเีงนิไม่เพยีงพอที่จะหักซื้อหน่วยลงทุน 

       ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงิน

ฝากมีไม่เพียงพอที่จะซื้อหน่วยลงทุนในล�าดับแรกให้ครบตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ บริษัทจัดการจะไม่หักบัญชีเพื่อซื้อ

หน่วยลงทุนในล�าดับนั้น และจะหักเงินในบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในล�าดับถัดไปจนครบตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ

ไว้แต่ไม่ต�่ากว่าข้อก�าหนดในการซื้อหน่วยลงทุนขั้นต�่าของแต่ละกองทุน 

       ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “ค�าขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อ

หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือค�าขออื่นในท�านองเดียวกัน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกค�าขอยกเลิกการใช้บริการ

และกรอก “ค�าขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด” หรือค�าขออื่นในท�านองเดียวกัน ฉบับ

ใหม่ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี 

       บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

เป็นหลักฐานในการท�ารายงานที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ 
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       ผู้สั่งซื้อจะไม่สามารถเพิกถอน หรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากรายการสั่งซื้อที่บริษัท

จัดการได้ท�าการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

      (2)  กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่น

       ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจ�าโดยหักบัญชีเงินฝาก

ได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

รายนัน้ก�าหนด ทัง้นี ้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถดูเงือ่นไขและวธิกีารดังกล่าวได้ทีเ่วบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการท่ี www.bblam.co.th 

หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม

      บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรืออื่นใดเก่ียวกับวิธีการ

หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนได้ และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู ้สนับสนุน 

การขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้ง

โดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม      

    14.3.6  ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) 

      อนึ่ง การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุน 

การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น

      (1) บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking)

       ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ด้วยบริการ บัวหลวง 

ไอแบงก์ก้ิง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเลขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุน และลงนามในค�าขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิงและ 

บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง (“ค�าขอใช้บริการ”) หรือค�าขออื่นในท�านองเดียวกัน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการขอใช้บริการ

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

ลงทุนผ่านเว็บไซต์ของธนาคารหรืออื่นๆ ได้ ที่ www.bangkokbank.com หรือเว็บไซต์อื่นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ม

เติมในอนาคต 

       ในกรณผีูส้ัง่ซือ้ประสงค์สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง ไอแบงก์กิง้ 

ให้ผู้สั่งซื้อปฏิบัติตามขั้นตอนการท�ารายการสั่งซื้อ โดยผู้สั่งซื้อต้องปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน  

       การส่ังซื้อหน่วยลงทุน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง ผู้ถือหน่วย

ลงทุนจะต้องสั่งซื้อครั้งละไม่ต�่ากว่ามูลค่าขั้นต�่าของการสั่งซื้อ และสามารถสั่งซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือ

มูลค่าอื่น ที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครั้งต่อวัน

       เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนท�ารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง 

ไอแบงก์กิ้ง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจ�านวนท่ีส่ังซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซื้อท่ีได้ระบุไว้ใน
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ค�าขอใช้บริการ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะยกเลิกค�าส่ังซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หัก

เงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้ออาจท�าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

       อนึ่ง ในการช�าระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู ้ซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดอื่น เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้ซื้อหน่วยลงทุนต้องช�าระด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัท

จัดการไม่ได้ ผู้สั่งซื้อที่ได้ช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่

ได้ค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง จะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สั่งซื้อได้ท�ารายการสั่ง

ซื้อและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะ

ไม่สามารถยกเลิกค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

       อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่

สามารถรับเงินค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวและไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการท�ารายการการส่ังซื้อ

หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั้น

       บริษัทจัดการถือว่าผู ้ถือหน่วยลงทุนท่ีตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่ก�าหนดไว้ในค�าขอใช้บริการ และ

หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเส่ียงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก

ความขัดข้องของระบบ

      (2) บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง (Bualuang mBanking)

       ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ด้วยบริการบัวหลวง 

เอ็มแบงก์กิ้ง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน และลงนามในค�าขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และ

บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง (“ค�าขอใช้บริการ”) หรือค�าขออื่นในท�านองเดียวกัน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการขอใช้บริการ

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

ลงทุนผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ iOS ของ iPhone/ iPad หรือระบบปฏิบัติการ Android หรือ WAP 

หรือระบบปฏิบัติการอื่นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต

       ในกรณีผู ้สั่งซื้อประสงค์สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง  

เอ็มแบงก์กิ้ง ให้ผู้สั่งซื้อปฏิบัติตามขั้นตอนการท�ารายการสั่งซื้อ โดยผู้สั่งซื้อต้องปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่ังซื้อครั้งละ 

ไม่ต�่ากว่ามูลค่าขั้นต�่าของการสั่งซื้อ และสามารถสั่งซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่น ที่บริษัทจัดการแจ้ง

ในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครั้งต่อวัน

       เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนท�ารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง 

เอ็มแบงก์ก้ิง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจ�านวนท่ีส่ังซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซื้อท่ีได้ระบุไว้ใน
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ค�าขอใช้บริการ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะยกเลิกค�าส่ังซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หัก

เงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้ออาจท�าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

       อนึ่ง ในการช�าระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู ้ซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดอื่น เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้ซื้อหน่วยลงทุนต้องช�าระด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัท

จัดการไม่ได้ ผู้สั่งซื้อที่ได้ช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่

ได้ค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง จะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้ส่ังซื้อได้ท�ารายการ

สั่งซื้อและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน

จะไม่สามารถยกเลิกค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

       อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่

สามารถรับเงินค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวและไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการท�ารายการการส่ังซื้อ

หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั้น

       บรษิทัจดัการถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่กลงใช้บรกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็

ด้วยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง ยอมรบัและผกูพนัตามเงือ่นไขและวธิกีารท่ีก�าหนดไว้ในค�าขอใช้บรกิาร และหรอืท่ีจะแก้ไข

เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้อง 

ของระบบ

      ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือก�าหนดเวลารับ 

ค�าสั่งซื้อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ 

รับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใด

ตามความเหมาะสม

  14.4   การรับช�าระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน :

    14.4.1   กรณี สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

      (ก) ผู้ส่ังซื้อสามารถช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด ค�าสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค ดราฟท์  

ตั๋วแลกเงิน หรือวิธีอื่นใดที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับส�านักงานที่รับค�าสั่งซื้อเท่านั้น โดยจะต้องลงวันที่

ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามชื่อบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากของ  

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่นใด (ถ้ามี) หรือบัญชีจองซื้ออื่นใดที่อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้

ในอนาคต ทั้งนี้ หากมีผลประโยชน์ใดเกิดขึ้นเนื่องจากบัญชีจองซื้อดังกล่าว บริษัทจัดการจะด�าเนินการให้เป็นประโยชน์

ของกองทุน
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       ในกรณีท่ีผู้ส่ังซื้อช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟท์ หรือตั๋วแลกเงินภายหลังก�าหนด

เวลารับฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของแต่ละส�านักงานสาขาที่สั่งซื้อ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อท�าการสั่ง

ซื้อหน่วยลงทุนในวันท�าการซื้อขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค�านวณได้ ณ ส้ินวันท�าการซื้อขายถัดไปนั้น ส�าหรับ

กรณีที่เช็ค ดราฟท์ หรือตั๋วแลกเงินดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันท่ีส่ังซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการอาจ

ยกเลิกค�าสั่งซื้อดังกล่าว

      (ข) ผู้ส่ังซื้อสามารถช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดของ 

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของสถาบันการเงินอื่นใดท่ีบริษัทจัดการก�าหนดอนุญาต โดยการตัดเงินจากบัตรเครดิตหรือ 

บัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ในวันท่ีท่ีสั่งซื้อ ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับช�าระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตร

เครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ณ สถานที่ หรือช่วงระยะเวลาหรือภายใต้เงื่อนไขอื่นใด ตามที่บริษัทจัดการจะก�าหนด 

โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.bblam.co.th หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม

       อนึ่ง การช�าระเงินด้วยบัตรดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วย

ลงทุนจากการช�าระด้วยบัตรดังกล่าว หรือจากธนาคารที่ผู้สั่งซื้อใช้บัญชีบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ภายในวัน

ท�าการถัดจากวันที่ที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

       อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดให้บริการรับช�าระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต 

หรือบัตรอื่นใด บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือช่องทางอื่นท่ีเหมาะสม การ

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

อย่างอื่น

       ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลง วิธีการ วันเวลา ในการ

รับช�าระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่าน

ทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

       อย่างไรก็ตาม การรับช�าระเงินกรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น 

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ นั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง

ให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

    14.4.2  กรณ ีส่ังซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุอืน่ 

      (ก) ผู้ส่ังซื้อสามารถช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด ค�าสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค ดราฟท ์ 

ตั๋วแลกเงิน หรือวิธีอื่นใดที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับส�านักงานที่รับค�าสั่งซื้อเท่านั้น โดยจะต้องลงวันที่

ที่ ส่ังซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.บัวหลวง” ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากของ  

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่นใด (ถ้ามี) หรือบัญชีจองซื้ออื่นใดที่อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้
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ในอนาคตที่บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้เปิดบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน เพื่อรับช�าระค่าซื้อ

หน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากมีผลประโยชน์ใดเกิดขึ้น เนื่องจากบัญชีจองซื้อดังกล่าว บริษัทจัดการจะด�าเนินการให้เป็นประโยชน์

ของกองทุน 

       กรณีท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้เปิดบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนเพื่อรับช�าระค่าซื้อ

หน่วยลงทุน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะน�าเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัท

จัดการก�าหนด

       บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเก่ียวกับบัญชีรับช�าระค่าซื้อหน่วย

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

เห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่าน

ช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

       ในกรณีท่ีผู้ส่ังซื้อช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟท์ หรือตั๋วแลกเงินภายหลังก�าหนด

เวลารับฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของแต่ละส�านักงานสาขาที่สั่งซื้อ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อท�าการสั่ง

ซื้อหน่วยลงทุนในวันท�าการซื้อขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค�านวณได้ ณ สิ้นวันท�าการซื้อขายถัดไปนั้น หรือส�าหรับ

ในกรณีท่ีเช็ค ดราฟท์ หรือตั๋วแลกเงินดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันท่ีส่ังซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะ 

ยกเลิกค�าสั่งซื้อดังกล่าว

      (ข) ผู้ส่ังซื้อสามารถช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดของ 

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของสถาบันการเงินอื่นใดท่ีบริษัทจัดการก�าหนดอนุญาต โดยการตัดเงินจากบัตรเครดิตหรือ 

บัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ในวันที่ที่ส่ังซื้อ ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับช�าระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วย 

บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ณ สถานท่ี หรือช่วงระยะเวลาหรือภายใต้เงื่อนไขอื่นใด ตามท่ีบริษัทจัดการจะ

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

       อนึ่ง การช�าระเงินด้วยบัตรดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วย

ลงทุนจากการช�าระด้วยบัตรดังกล่าว หรือจากธนาคารที่ผู้สั่งซื้อใช้บัญชีบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ภายในวัน

ท�าการถัดจากวันที่ที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

      อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดให้บริการรับช�าระค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือ

บัตรอื่นใด บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือช่องทางอื่นท่ีเหมาะสม การช�าระ

ด้วยบตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด (ถ้าม)ี จะไม่มกีารสะสมคะแนน เว้นแต่ธนาคารจะก�าหนดอนญุาตเป็นอย่างอืน่

       ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลง วิธีการ วันเวลา ในการ

รับช�าระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่าน

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

หรือรับซื้อคืนอื่นนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ 

ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

    14.4.3  กรณี สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน ATM 

      จะรับช�าระเงินค่าสั่งซื้อ โดยจะหักเงินตามจ�านวนเงินท่ีส่ังซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซื้อท่ีได้

ระบุไว้ให้ใช้บริการกับบัตรบัวหลวง ATM และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้

ซื้อขายหน่วยลงทนุได้เท่านัน้ หากเงนิในบญัชไีม่เพยีงพอจะยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของ

ผูส้ัง่ซือ้นั้น ซึ่งผู้สั่งซื้ออาจท�าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

    14.4.4  กรณี สั่งซื้อผ่านระบบ Tele-bank 

      จะรับช�าระเงินค่าสั่งซื้อ โดยจะหักเงินตามจ�านวนเงินท่ีส่ังซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซื้อท่ีได้

ระบุไว้ให้ใช้บริการกับบัตรบัวหลวง ATM และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้

ซื้อขายหน่วยลงทนุได้เท่านัน้ หากเงนิในบญัชไีม่เพยีงพอจะยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของ

ผูส้ัง่ซือ้นั้น ซึ่งผู้สั่งซื้ออาจท�าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

     14.4.5  กรณี สั่งซื้อผ่านไปรษณีย์

      ผู้สั่งซื้อต้องช�าระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจ�านวนที่ระบุไว้ในค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยช�าระเป็นเช็ค 

ดราฟท์ หรือตั๋วแลกเงิน หรือค�าสั่งจ่ายเงินหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ 

    14.4.6  กรณี สั่งซื้อผ่านระบบ Internet 

      ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน จะถูกหักเงินตามจ�านวนท่ีส่ังซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซื้อท่ีได้

ระบุไว้ในค�าขอใช้บริการ

    14.4.7  กรณี สั่งซื้อโดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก 

      ผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน จะถูกหักเงินในบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ของผู้ถือหน่วย

ลงทุนที่ได้เปิดไว้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนด้วยจ�านวนเงินที่เท่ากันในแต่ละครั้ง

  14.5  การจัดสรรหน่วยลงทุน :

    ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนตามท่ีส่ังซื้อหลังจากที่ได้ช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจ�านวน 

    ทั้งนี้ หากการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว จะท�าให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า

หนึ่งในสามของจ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้ท้ังหมดตาม

ค�าส่ังจองซื้อ แต่จะจัดสรรให้เท่าท่ีไม่เกินสัดส่วนหนึ่งในสามของจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด เว้นแต่เป็น
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กรณียกเว้นตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วย 

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

   อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว 

เห็นว่าการจัดสรรในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความ

รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

  14.6  การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน :

    ในกรณีที่ผู้ส่ังซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะด�าเนินการคืนเงินส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรร

พร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ส่ังซื้อ โดยการช�าระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนตามท่ีอยู่ท่ี 

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุไว้ในค�าขอเปิดบัญชี ภายใน 15 วันนับจากวันที่บริษัทไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุน

  14.7  เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน : 

    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการส่ังซื้อหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วน ในกรณีใด 

กรณีหนึ่ง ดังนี้

    (1)  กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือ

ไม่ครบถ้วน

    (2)  กรณีท่ีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจ

เป็นการฟอกเงิน เป็นต้น

    (3)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 

เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผล 

เสยีหายแก่กองทุน เป็นต้น

    ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทาง

กฎหมายของบริษัทจัดการเป็นหลัก

    อนึ่ง ในบางกรณี บริษัทจัดการอาจปฏิเสธการส่ังซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากค�าสั่งซื้อดังกล่าวมีผลท�าให ้

ผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้น ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

  14.8   วันและเวลาท�าการขายหน่วยลงทุน :

    ผู้สนใจลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันท�าการซื้อขายของกองทุน ตามวันที่ระบุไว้ในตารางท้ายส่วนที่ 1 

ของหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
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 � การส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน สามารถส่งค�าส่ังซื้อได้ตั้งแต่

เวลา 8.30 - 15.30 น. หรือเวลาอื่นใดที่บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะก�าหนด โดยจะแจ้งให ้

ผู้ลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

 � การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ ATM ระบบบริการธนาคาร

ทางโทรศัพท์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่อาจเพิ่มเติมในอนาคต สามารถส่งค�าสั่งซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. หรือ

เวลาอื่นใดท่ีบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะก�าหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ท่ี 

www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลง วิธีการ และหรือก�าหนดวันเวลา

รับค�าสั่งซื้อ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชน

ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม

15.  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

  15.1  รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 � สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

 � อื่นๆ

  15.2 เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

    บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในสมุด

บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

    ในกรณีที่ผู้ส่ังซื้อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนส่ังซื้อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผู้ถือ

หน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

หรือเอกสารแสดงสิทธิอื่นใด โดยจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อในค�าขอเปิดบัญชีกองทุนคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่าตามที่ผู้ถือหน่วย

ลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน

   บริษัทจัดการจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสารแสดงสิทธิอื่นใด ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก หรือภายในวันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุน กรณีที่สั่งซื้อ 

ภายหลังปิดการเสนอขายครั้งแรก

   ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิอื่นใด จะต้องมารับ

สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิอื่นใด (ถ้ามี) ด้วยตนเอง ณ ส�านักงานใหญ่หรือส�านักงานสาขาของ

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชีกองทุน
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   ส�าหรับเอกสารแสดงสิทธิท่ีเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ท่ีจะต้องน�าสมุด

บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถน�าสมุดบัญชีแสดงสิทธิ

ในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั้งแต่วันท�าการถัดจากวันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วย

ลงทุนไม่น�าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที่บันทึกโดยนายทะเบียน

หน่วยลงทุนเป็นรายการที่ถูกต้อง

   อนึ่ง ส�าหรับกรณีสั่งซื้อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ก�าหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้เอกสารหน้าท่ีแสดง

รายการเคลื่อนไหวบัญชีกองทุนรวมเป็นหลักฐานแสดงสิทธิได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดประสงค์จะให้ออกสมุดบัญชีแสดง

สิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังสามารถร้องขอได้ท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ออกหลักฐาน

แสดงสิทธินั้นๆ ได้

   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้สั่งซื้อหรือ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการท�ารายการซื้อขายหน่วยลงทุน รวมถึงเปลี่ยนแปลง และหรือเพิ่มเติมรูปแบบ

เอกสารแสดงสิทธิและหรือเงื่อนไข และระยะเวลาส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยจะประกาศให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

16. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 

  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรอืช่องทางอืน่ใดที่

บรษิทัจดัการจดัให้ม ีหรอืประกาศแจ้งเพิม่เตมิในอนาคตตามวธิกีารท่ีบรษิทัจดัการก�าหนด โดยบรษิทัจัดการขอสงวนสิทธิทีจ่ะ

แก้ไขเพิ่มช่องทางการสั่งขาย หรือแก้ไขวิธีการส่ังขาย หรือแก้ไขอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการสั่งขาย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยท่ีจะไม่ยื่นแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ แต่จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทาง www.bblam.co.th หรือผ่าน 

ช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม และแจ้งให้ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ

  อนึ่ง บริษัทจัดการจะเริ่มเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งแรกในวันท�าการสุดท้ายของเดือนถัดจากเดือนท่ีจดทะเบียน

กองทุนรวมกับส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว  

  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มวิธีการ วันและเวลาท�าการขายหน่วยลงทุนหรือ

วันท�าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต หรือระงับ เปลี่ยนแปลง 

หรอืเลือ่นวนัและเวลาท�าการซือ้ขายหน่วยลงทุน เพือ่ให้สอดคล้องกับการลงทนุในต่างประเทศ เช่น กรณทีีเ่กดิจากวนัหยดุท�าการ

ของกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่องทุนไปลงทุน หรอืกรณอีืน่ใดท่ีอาจมผีลกระทบต่อการรบัค�าสัง่ซือ้ขายของกองทุน หรอืเพือ่ 

ลดความเส่ียง ป้องกันผลกระทบในทางลบ หรอืเพือ่ประโยชน์แก่กองทนุโดยรวม โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทัง้นี ้ บรษิทั

จดัการจะแจ้งส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัท�าการ ยกเว้นกรณทีี่

เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจ�าเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยพลัน
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  ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในค�าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน  

โดยระบุจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืนหรือจ�านวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนและ 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็น

หลักฐาน

  16.1   ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

    ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ได้โดยวิธีดังนี้ 

 � ผ่านบริษัทจัดการ

 � ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

 � ผ่านระบบเอทีเอ็ม (ATM)

 � ผ่านระบบโทรศัพท์ (Tele-bank)

 � ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)

    16.1.1  บริษัทจัดการ

      ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับซื้อคืน

หน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ทุกวันท�าการซื้อขาย 

    16.1.2  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

      ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยบริษัทจัดการ

จะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ทุกวันท�าการซื้อขาย

    16.1.3  ระบบเอทีเอ็ม (ATM)

      อนึ่ง การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบ ATM สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุน 

การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น

      บริษัทจัดการอาจรับค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ในช่วงวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิด

รับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกส่ังขายคืนหน่วยลงทุนด้วยบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง 

Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืนได้

      ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ณ สาขาที่ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยท�าบัตรบัวหลวง ATM บัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดท่ีธนาคารอนุญาตให้ใช ้

ขายคืนหน่วยลงทุนไว้เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก “ค�าขอใช้บริการกองทุนเปิดผ่านเครื่องฝากถอนเงินระบบอัตโนมัติและ
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บริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องน�าบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือ

บัตรอื่นใดที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ขายคืนหน่วยลงทุนได้และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุน

จะสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันท�าการซื้อขายถัดไป หลังจาก

กรอกค�าขอใช้บริการแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

      ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM สามารถด�าเนินการได้ครั้งละ

ไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือในกรณีท่ีสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจ�านวนหน่วยครั้งละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย 

โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครั้งต่อวัน

      สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูล

การซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

      ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืนหรือจ�านวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุน

ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุน

หรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึก

โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าท่ีปรากฏอยู่

ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งทางบริษัทจัดการจะก�าหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้

เป็นระยะเวลาเดียวกันกันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

      ผู้ส่ังขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ไม่ได้ หากการท�า

รายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

      การสัง่ขายหน่วยลงทนุผ่านเครือ่ง ATM หากเกดิข้อผดิพลาดจากระบบงาน ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้

คืนจะด�าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดให้แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

      เอกสารใบบันทึกรายการท่ีออกจากเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นเพียง

เอกสารบันทึกรายการเท่านั้นไม่ใช่หลักฐานในการท�ารายการอย่างสมบูรณ์ หากใบบันทึกรายการของเครื่อง ATM นั้นหมด 

ผู้สั่งขายคืนจะเลือกท�าการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหรือไม่ก็ได้

      บริษัทจัดการจะถือหลักฐานท่ีปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการท�า

รายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้

      บริษัทจัดการจะช�าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้

ระบุไว้ในค�าขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด

      ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือก�าหนดเวลารับค�า

สั่งขายคืนผ่านระบบATM ให้สามารถท�าได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และ
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หากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้

ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม

    16.1.4   ระบบโทรศัพท์ (Tele-bank)

      อนึ่ง การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น

      บริษัทจัดการอาจรับค�าสั่งขายคืนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ในช่วงวันและเวลาที่บริษัทจัดการ

เปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้

      ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ณ สาขาที่ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยท�าบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier ไว้ เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก “ค�าขอใช้บริการ

กองทุนเปิดผ่านเครื่องฝากถอนเงินระบบอัตโนมัติและบริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องน�าบัตรบัวหลวง 

ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถสั่งขายคืน

หน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศพัท์ของผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซื้อคืนในวนัท�าการซือ้ขายถดัไป หลงัจากกรอก

ค�าขอใช้บรกิารแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิม่เติม

      ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนปฏิบัติตามขั้นตอนการท�ารายการซึ่งมีระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผู้ถือหน่วย

ลงทุนต้องเลือกรหัสบริการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการ

ธนาคารทางโทรศัพท์

      การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์สามารถด�าเนินการได้ครั้งละไม่เกิน 

10,000,000 บาท หรือในกรณีที่ส่ังขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจ�านวนหน่วยครั้งละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย โดยไม่

จ�ากัดจ�านวนครั้งต่อวัน

      สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูล

การซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

      ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ�านวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจ�านวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุน

ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุน 

หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย

ลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดย

นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
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      ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์

ไม่ได้ หากการท�ารายการสั่งขายคืนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

      การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน  

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะด�าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางท่ีธนาคารแห่ง

ประเทศไทยก�าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

      เอกสารใบบันทึกรายการท่ีออกจากเครื่องโทรสารของผู้สั่งขายเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการ

เท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการท�ารายการอย่างสมบูรณ์

      บริษัทจัดการจะถือหลักฐานท่ีปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการท�า

รายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้

      บริษัทจัดการจะช�าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้

ระบุไว้ในค�าขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด

      ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือก�าหนดเวลารับค�า

สั่งขายคืนผ่านระบบโทรศัพท์ให้สามารถท�าได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้ง

ให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม 

    16.1.5  ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)

      อนึ่ง การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น

      (1)  บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking)

       ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง  

ไอแบงก์กิ้ง ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในค�าขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบัวหลวง 

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

หรืออื่นๆ ได้ที่ www.bangkokbank.com หรือเว็บไซต์อื่นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต

       ในกรณผีูส้ัง่ขายประสงค์ส่ังขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง ไอแบงก์กิง้ 

ให้ผู้สั่งขายปฏิบัติตามขั้นตอนการท�ารายการขายจนครบขั้นตอนการสั่งขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ 

       การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง สามารถด�าเนิน

การได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของ

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

ที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครั้งต่อวัน
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       สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึก

ข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

       ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ�านวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจ�านวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุน 

หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฎในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย

ลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าท่ีปรากฎอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดย

นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

       ผู ้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย

บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ไม่ได้ หากการท�ารายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

       อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่

สามารถค�าสั่งขายหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการท�ารายการการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั้น

       บริษัทจัดการถือว่าผู ้ถือหน่วยลงทุนท่ีตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่ก�าหนดไว้ในค�าขอใช้บริการ และ

หรือ ท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก

ความขัดข้องของระบบ

      (2) บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง (Bualuang mBanking)

       ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง  

เอ็มแบงก์กิ้ง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเลขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุน และลงนามในค�าขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิงและ

บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง (“ค�าขอใช้บริการ”) หรือค�าขออื่นในท�านองเดียวกัน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการขอใช้บริการ

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

หน่วยลงทุนผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ iOS ของ iPhone/ iPad หรือระบบปฏิบัติการ Android หรือ 

WAP หรือระบบปฏิบัติการอื่นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต

       ในกรณีผู ้สั่งขายประสงค์ส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง  

เอ็มแบงก์กิ้ง ให้ผู้สั่งขายปฏิบัติตามขั้นตอนการท�ารายการขายจนครบขั้นตอนการสั่งขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้

       การส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง สามารถ

ด�าเนินการได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์

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

อื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครั้งต่อวัน



94

BCARE

       สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึก

ข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

       ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ�านวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจ�านวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุน 

หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฎในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย

ลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าท่ีปรากฎอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดย

นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

       ผู ้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย

บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ไม่ได้ หากการท�ารายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

       อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่

สามารถค�าสั่งขายหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการท�ารายการการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั้น

       บริษัทจัดการถือว่าผู ้ถือหน่วยลงทุนท่ีตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีก�าหนดไว้ในค�าขอใช้บริการ และ

หรือ ท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก

ความขัดข้องของระบบ

      ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือก�าหนดเวลารับค�า

สั่งขายคืนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และหากอนาคต

สามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ

ผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม  

  16.2   วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

   16.3 ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันท�าการซื้อขาย

    ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันท�าการซื้อขายของกองทุน ตามวันที่ระบุไว้ในตารางท้าย

ส่วนที่ 1 ของหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

 � การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน สามารถส่งค�าสั่งขาย

คืนได้ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น. หรือเวลาอื่นใดท่ีบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะก�าหนด โดย

จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

 � การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ ATM ระบบบริการธนาคาร

ทางโทรศัพท์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่อาจเพิ่มเติมในอนาคต สามารถส่งค�าสั่งขายคืนได้ตั้งแต่เวลา 8.30 -16.00 น. 
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หรือเวลาอื่นใดที่บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะก�าหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่าน

เว็บไซต์ที่www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือก�าหนดวันเวลารับค�า

สั่งขายคืน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชน

ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม    

  16.4 การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  

   16.5 การช�าระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

    บริษัทจัดการจะช�าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันท�าการนับแต่วันท�าการ 

ซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเปิดไว้กับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคาร

อื่นซึ่งอาจเปิดให้บริการต่อไป โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือจ่ายเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ

ธนาคารอื่นที่อาจเพิ่มเติมในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือ

หน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  

  16.6  เงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

    ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ�านวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจ�านวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับ

จากการขายคืนหน่วยลงทุนในค�าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วย 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะถือว่าผู ้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดย 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจ�านวนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีค�าสั่งขายคืนไว้

    สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุในการขายคืนหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบยีนได้บนัทกึข้อมลูการซือ้หน่วย

ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

    ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถ 

รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการด�าเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 18 ข้อ 19 และ 

ข้อ 20 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกค�าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระหว่างวันท�าการซื้อขายหน่วย

ลงทุนใดท่ีตัวแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค�าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ การยกเลิกค�าส่ังขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับ

การอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

    ผู้ส่ังขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังขายหน่วยลงทุนไม่ได้ หากการท�ารายการส่ังขายเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

    การลดจ�านวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะท�าในวันท�าการถัดจากวันท�าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจ�านวนนั้น
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17. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

  ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดซึง่จดัตัง้และจดัการโดยบรษิทัจดัการเท่านัน้

  การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วย

ลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่เพียงกองทุนเดียวต่อหนึ่งค�าขอสับเปลี่ยน

กองทุนตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยบริษัทจัดการจะด�าเนินการหักกลบลบหนี้ตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ใช้สิทธิ

ในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

  ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดดังกล่าว จะไม่รวมถึงกองทุนรวมเพื่อการเลี่ยงชีพ และกองทุนรวม 

หุ้นระยะยาว

  อนึ่ง ก่อนให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ 

www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม

  วิธีการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

  ช่องทางในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มีดังนี้

 � บริษัทจัดการ

 � ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

 � ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)

 � ระบบโทรศัพท์ (Tele-bank)

  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถท�าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยติดต่อ

บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือท�าค�าส่ังสับเปลี่ยนผ่านบริการทางโทรศัพท์ หรือผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต หรือวิธีอื่นๆ ที่บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่เป็นการให้บริการโดย

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 

และวิธีการที่บริษัทจัดการก�าหนดไว้แล้ว

  (1)  วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

   (ก)  ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะใช้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซื้อคืน

   (ข) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีต้องการท�ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ให้กรอกรายละเอียดในค�าขอสับเปลี่ยน

กองทุนให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จ�านวนหน่วยที่จะออกจากกองทุนต้นทาง และระบุชื่อกองทุนปลายทางที่

ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และน�าไปยื่นกับบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ซึ่งบริษัทจัดการหรือ 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับค�าขอสับเปลี่ยนกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
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     อนึ่ง ในระยะแรกการท�ารายการค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถท�าได้โดยให้ระบุเป็นจ�านวนหน่วย

เท่านั้น ท้ังนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไว้หากอนาคตจะเปิดให้บริการรับค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจ�านวนเงินให้

สามารถท�าได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยผ่านเว็บไซต์บริษัทท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นท่ี

เหมาะสม

   (ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ท�ารายการค�าขอสับเปลี่ยนกองทุนเรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนค�าขอสับเปลี่ยนกองทุนไม่ได้ 

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

   (ง) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัท

จัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฎอยู่กับบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการท�ารายการ

ที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้

   (จ) ในกรณีท่ีจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบค�าขอสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนนั้นมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการ

ที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่

ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

   อย่างไรก็ตาม กรณี หากจ�านวนเงินที่ค�านวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไม่เพียงพอที่จะน�าไปซื้อหน่วยลงทุนขั้นต�่า

ตามข้อก�าหนดของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่น�าเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะช�าระเป็นเงิน 

ค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในค�าขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน  

5 วันท�าการนับตั้งแต่วันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเปิดไว้กับ  

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นซึ่งอาจเปิดให้บริการต่อไป หรือเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นที่อาจ

เพิ่มเติมในอนาคต และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

  (2)  วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)

   ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับค�าสับเปลี่ยนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบ

ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม

   อนึ่ง การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการหรือ 

ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนอืน่ได้ บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่ www.bblam.co.th 

หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม
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   (ก)  ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะใช้บริการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย

บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ที่ www.bangkokbank.com หรือเว็บไซต์อื่นท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต 

ทั้งนี้ การท�ารายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจะท�ารายการได้ครั้งละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครั้งต่อวัน

     อนึ่ง ในระยะแรกการท�ารายการค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถท�าได้โดยให้ระบุเป็นจ�านวนหน่วย

เท่านั้น ท้ังนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไว้หากอนาคตจะเปิดให้บริการรับค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจ�านวนเงินให้

สามารถท�าได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยผ่านเว็บไซต์บริษัทท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นท่ี

เหมาะสม

   (ข) ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีต้องการท�ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ต้องปฏิบัติจนครบขั้นตอนตามที่ก�าหนดและ

เอกสารใบบันทึกรายการท่ีออกจากเครื่องพิมพ์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐาน

ในการท�ากรายการอย่างสมบูรณ์

   (ค)  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ท�ารายการค�าขอสับเปลี่ยนกองทุนเรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนค�าขอสับเปลี่ยนกองทุนไม่

ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

   (ง)  สิทธิของผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้บนัทกึข้อมลูการขายคืนหน่วยลงทนุ

ของกองทนุต้นทาง และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

   (จ)  ในกรณีท่ีจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบค�าขอสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนนั้นมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการ

ที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่

ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

   อย่างไรก็ตาม กรณีหากจ�านวนเงินที่ค�านวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไม่เพียงพอที่จะน�าไปซื้อหน่วยลงทุนขั้นต�่า

ตามข้อก�าหนดของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่น�าเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว้ โดยจะช�าระเป็นเงินค่า 

ขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในค�าขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 5  

วันท�าการนับตั้งแต่วันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเปิดไว้กับ  

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นซึ่งอาจเปิดให้บริการต่อไป หรือเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นที่อาจ

เพิ่มเติมในอนาคต และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

  (3)  วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Tele-Bank)

   ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับค�าสับเปลี่ยนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ้งให้

ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม

   อนึ่ง การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผู้

สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีเป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัท
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จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ 

www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม

   (ก)  ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะใช้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนเลือกรหัสบริการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนกองทุน และปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสับเปลี่ยนการถือหน่วย

ลงทุนตามรายการซึ่งมีระบุอยู่ในวิธีการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ การท�ารายการผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์

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

     อนึ่ง ในระยะแรกการท�ารายการค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถท�าได้โดยให้ระบุเป็นจ�านวนหน่วย

เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิไว้หากอนาคตจะเปิดให้บริการรับค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจ�านวนเงินให้

สามารถท�าได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยผ่านเว็บไซต์บริษัทท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นท่ี

เหมาะสม

   (ข)  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการท�ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ต้องท�ารายการให้ครบถ้วนตามที่ก�าหนด และ

เอกสารใบบันทึกรายการท่ีออกจากเครื่องโทรสารของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้นไม่ใช่หลักฐาน

ในการท�ากรายการอย่างสมบูรณ์

   (ค)  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ท�ารายการค�าขอสับเปลี่ยนกองทุนเรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนค�าขอสับเปลี่ยนกองทุน 

ไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

   (ง)  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

   (จ) ในกรณีท่ีจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบค�าขอสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนนั้นมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการ

ที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่

ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

   อย่างไรก็ตาม กรณี หากจ�านวนเงินที่ค�านวณได้ของกองทุนต้นทางมีไม่เพียงพอที่จะน�าไปซื้อหน่วยลงทุนขั้นต�่า

ตามข้อก�าหนดของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่น�าเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว้ โดยจะช�าระเป็นเงินค่า 

ขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในค�าขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 5  

วันท�าการนับตั้งแต่วันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเปิดไว้กับ  

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นซึ่งอาจเปิดให้บริการต่อไป หรือเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นที่อาจ

เพิ่มเติมในอนาคต และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
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  การก�าหนดเวลา และราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณี การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

  (1)  การก�าหนดเวลาในการรับค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

   ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถท�ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันท�าการซื้อขายของกองทุน ตามวันท่ีระบุไว้

ในตารางท้ายส่วนที่ 1 ของหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

   (ก)  กรณี ท�าค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน สามารถ

ท�ารายการได้ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น. หรือเวลาอื่นใดที่บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะก�าหนด 

โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

   (ข)  กรณ ีท�าค�าส่ังสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ ได้แก่ ระบบอนิเตอร์เนต็ หรอืระบบอเิลก็ทรอนกิส์

อื่นใดท่ีอาจเพิ่มเติมในอนาคต สามารถท�ารายการได้ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. หรือเวลาอื่นใดที่บริษัทจัดการและหรือ 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะก�าหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือ 

ผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

  (2)  การก�าหนดราคาขาย และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณี สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

   (ก)  กรณี กองทุนต้นทาง : ใช้ราคารับซื้อคืน ณ สิ้นวันท�าการซื้อขาย

   (ข)  กรณี กองทุนปลายทาง : ใช้ราคาขาย ณ สิ้นวันท�าการซื้อขาย

   ทั้งนี้ ราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

   อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงก�าหนดเวลาและราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณี สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามท่ีระบุไว้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ 

www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

  เงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปิดรบัค�าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุไม่ว่าค�าส่ังดังกล่าวจะส่งผ่านช่องทางใดช่องทางหนึง่

หรือหลายช่องทางรวมกัน เป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ รวมถึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมี

ประสิทธิภาพ หรือต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย

ของบริษัทจัดการ

  ในบางกรณี บริษัทจัดการอาจปฏิเสธค�าขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากค�าขอดังกล่าวจะมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น 

ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

  ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปฏิเสธค�าขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากค�าขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับในวัน

ท�าการซื้อขายนั้น มีผลท�าให้จ�านวนเงินท่ีขอสับเปลี่ยนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต้นทาง โดย

จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
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  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และหรือก�าหนดเวลารับค�า

สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ให้สามารถท�าได้ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตที่บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืนที่มีการแต่งตั้งเพิ่มเติม จะเปิดรับค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้สามารถท�าได้ ทั้งนี้ 

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

18.  การเลื่อนก�าหนดการช�าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 

  18.1  บริษัทจัดการอาจเลื่อนก�าหนดการช�าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีค�าส่ังขายคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

    (1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้

รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

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

สมเหตุสมผล หรือ

     (ข)  มเีหตท่ีุท�าให้กองทนุรวมไม่ได้รบัช�าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามก�าหนดเวลาปกติ 

ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

    (2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีค�าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืน

หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 

ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ

รายงานการชดเชยราคา

  18.2  ในการเลื่อนก�าหนดการช�าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 18.1 บริษัทจัดการจะด�าเนินการดังต่อไปนี้

    (1)  เลื่อนก�าหนดช�าระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันท�าการนับแต่วันท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีค�าส่ังขายคืนหน่วย

ลงทุนนั้น  เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากส�านักงาน

    (2)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก�าหนดการช�าระค่าขายคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน 

เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น 

    (3)  แจ้งการเลื่อนก�าหนดช�าระค่าขายคืน พร้อมท้ังจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐาน

การได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 18.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 18.1 

(2) ต่อส�านักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด�าเนินการแทนก็ได้

    (4)  ในระหว่างการเลื่อนก�าหนดช�าระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 

ดังกล่าว ให้บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยจะช�าระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามล�าดับวันท่ีส่งค�าส่ัง 

ขายคืนก่อนหลัง
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19. การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค�าสั่งซื้อหรือค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน : 

  1.  บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค�าสั่งซื้อ ค�าส่ังขายคืน หรือค�าสั่ง 

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับค�าสั่งซื้อ ค�าส่ังขายคืน หรือค�าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่

ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้ 

   (1)  ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดท�าการซื้อขายได้ตามปกติ

   (2)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความ

เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

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

สมเหตุสมผล

     (ข)  ไม่สามารถค�านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ

     (ค)  มีเหตุจ�าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  

     ทั้งนี้ การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค�าสั่งท่ีรับไว้แล้ว หรือการหยุดรับ 

ค�าสั่งซื้อ ค�าสั่งขายคืน หรือค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระท�าได้ไม่เกินหนึ่งวันท�าการ  เว้นแต่จะ

ได้รับการผ่อนผันจากส�านักงาน

   (3)   กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อ

ให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยส�าคัญ

     (ก)  ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท�าการซื้อขายได้ตามปกติ  

      ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกิน

กว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

     (ข)  มีเหตุการณ์ที่ท�าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท�าให้ไม่สามารถ 

โอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ

     (ค)  มีเหตุท่ีท�าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช�าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามก�าหนดเวลา

ปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

   (4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค�าส่ังซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค�าส่ังซื้อหน่วยลงทุน 

แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

     (ก)  บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�าดังต่อไปนี้

      1.  การกระท�าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
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      2.  การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ

      3.  การกระท�าที่เป็นการปฏิบัติตามค�าสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอ�านาจตาม

กฎหมาย

     (ข) บริษัทจัดการไม่สามารถด�าเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน

สาระส�าคัญ

  2.  เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม

ค�าสั่งซื้อ ค�าสั่งขายคืนหรือค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

   (1)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีค�าสั่งซื้อ ค�าส่ังขายคืน หรือค�าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ 

ไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1 (1) (2) (3) หรือ (4) จะเปิดเผยต่อ

ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับค�าสั่งซื้อ ค�าสั่งขายคืน หรือค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วย

วิธีการใดๆ โดยพลันด้วย เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น

   (2)  รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือการหยุดรับค�าสั่งซื้อ ค�าสั่งขายคืน หรือ

ค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมท้ังแสดงเหตุผล และรายงานแผนการด�าเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้ส�านักงาน

ทราบโดยพลัน

   (3)  ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับค�าส่ังซื้อ ค�าส่ัง 

ขายคืนหรือค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามข้อ 1 (1) (2) (3) หรือ (4) เกินหนึ่งวันท�าการ บริษัทจัดการจะด�าเนินการ 

ดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับค�าสั่งซื้อ ค�าสั่งขายคืน หรือค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

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

ลงทุนของกองทนุรวมเปิด ณ วนัท�าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส�านกังานทราบภายในวนัท�าการก่อนวนัเปิดรบัค�าสัง่ซือ้ 

ค�าสั่งขายคืน หรือค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

     (ข)  แจ้งให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุท่ีมคี�าสัง่ซือ้ ค�าส่ังขายคนื หรอืค�าส่ังสับเปลีย่นหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถงึการ

เปิดขาย รบัซือ้คืน หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทัว่ไปให้ทราบถงึการเปิด

รบัค�าสัง่ซือ้ ค�าส่ังขายคืน หรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุด้วยวธิกีารใดๆ โดยพลนั เช่น การประกาศทางเวบ็ไซต์ เป็นต้น

  3.  บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค�าส่ังซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบ

ว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ

รายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์

ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค�า

สั่งซื้อ หน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงหยุดการขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุน

ทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น 
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20. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 

  เพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณทีีม่คีวามจ�าเป็นเพือ่รกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน

ของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการ

หยุดรับค�าสั่งซื้อ ค�าสั่งขายคืนหรือค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็น

สมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันท�าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะ

เวลา หยุดรับค�าสั่งซื้อ ค�าสั่งขายคืน หรือค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ออกไปได้

21. การช�าระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน : 

  ในกรณบีรษิทัจดัการไม่สามารถช�าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นเงนิ และจะช�าระค่าขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัย์

หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานก่อน 

และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั้นตอนท่ีก�าหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

22. สิทธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษัิทจดัการ ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูส้นนัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วย 

  ลงทนุ (ถ้ามี) ตัวแทน (ถ้ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ามี) : 

  22.1 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ : 

   ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการด�าเนินการดังต่อไปนี้ 

   (1) การบริหารกองทุน 

     (ก)   ยืน่ค�าขอจดทะเบยีนกองทรพัย์สินซึง่เป็นเงนิได้จากการขายหน่วยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุรวม

ต่อส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 15 วันท�าการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก

     (ข)   จัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการท่ีได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัท

จดัการและผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายหน้าที่การจัดการลงทุน และหรือการปฏิบัติการ

ด้านงานสนับสนุน (backoffice) ให้บุคคลอื่นได้ โดยบุคคลนั้นต้องจัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับ

อนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเคร่งครัด

     (ค)   น�าเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ตามท่ีระบุในโครงการ และซื้อขาย จ�าหน่าย  

สั่งโอน เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหลักทรัพย์ที่ลงทุนไว้นั้นตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อก�าหนด

ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการ

ลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติทั้งนี้ โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก

     (ง)   ด�าเนินการเพิ่มจ�านวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

ก�าหนด
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     (จ)   ด�าเนินการเพิ่มจ�านวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วหรือยกเลิกจ�านวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวัน

ท�าการถัดจากวันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุนจ�านวนนั้นแล้วแต่กรณี

     (ฉ)   แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติม จ�านวน และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ณ วันท�าการ

สุดท้ายของทุกเดือนให้แก่ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่ประกาศก�าหนด ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมใน

อนาคต

     (ช)   สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ

     (ซ)   เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทุนถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที่จ�าเป็นเพื่อ

รักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

     (ฌ)   เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีจัดการกองทุนตาม “ข้อ 28. วิธีการ

แก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

    (2) การรับและจ่ายเงินของกองทุน 

     (ก)  จัดให้มีการรับและจ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วย

ลงทุนและกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามท่ีก�าหนดไว้ในข้อ 23. “ค่าธรรมเนียมและ 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

     (ข)  ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามอัตราท่ีก�าหนดไว้ในข้อ 23.               

“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

    (3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุน

     (ก)   จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั้ง 

ผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้6. ท้ังนี้ โดยได้รับอนุญาตจาก

ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อน

     (ข)   แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด

     (ค)   จัดให้มีผู ้สอบบัญชีของกองทุนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ 

ผู้สอบบัญชี

     (ง)   แต่งตั้งผู ้ช�าระบัญชีกองทุน เมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของส�านักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

     (จ)   แต่งตั้งนายทะเบียนของกองทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  
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    (4)  การด�าเนินการเพื่อมิให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถือ

หน่วยลงทุน

     (4.1)  จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่เกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน และ

ดูแลให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินข้อจ�ากัดดังกล่าวด้วย

     (4.2) ในกรณีที่มีบุคคลอื่นเป็นนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้นายทะเบียนผู้ถือ

หน่วยลงทุนทราบถึงข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน และดูแลให้นายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน หาก

มีการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน

     (4.3)  ตรวจสอบสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพื่อให้เป็นไปตาม 

ข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน และด�าเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตรวจสอบและรายงานต่อบริษัทจัดการ เมื่อ

พบการถือหน่วยลงทุนที่ไม่ เป็นไปตามข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน

     (4.4)  เมื่อปรากฎข้อเท็จจริงว่าบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถือ

หน่วยลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการถือหน่วยลงทุนเองโดยตรงหรือผ่านบุคคลอื่น บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

       (1)  กรณีการเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุนท่ีเกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม บริษัท

จัดการจะด�าเนินการดังต่อไปนี้

         (ก) รายงานต่อส�านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันท�าการนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือควรรู้ถึง

ข้อเท็จจริงดังกล่าว ทั้งนี้ การรายงานดังกล่าว ให้แสดงแนวทางการแก้ไขเพื่อให้การถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามข้อจ�ากัดการ

ถือหน่วยลงทุนด้วย

         (ข) เปิดเผยข้อมูล เมื่อมีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือ

กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ให้ผู้ลงทุนทราบในช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใน 5 วันท�าการนับแต่วันที่มีการถือหน่วย

ลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุนครั้งแรกของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด และต้องปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้

เป็นปัจจุบันทุกเดือน ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงเพื่อให้นายทะเบียนแจ้งให้บริษัทจัดการทราบ หากมีการถือ

หน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วย

         (ค) แก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดให้เป็นไปตามข้อ

จ�ากัดการถือหน่วยลงทุน (เช่น เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม) ภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ปรากฎข้อเท็จจริงว่าบุคคลใดหรือ

กลุ่มบุคคลเดียวกันใดนั้นถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามข้อจ�ากัดดังกล่าว เว้นแต่เป็นกองทุนรวมท่ีก�าหนดเวลาซื้อขายหน่วย

ลงทนุแต่ละครัง้ห่างกันนานกว่าสองเดือน ให้ด�าเนนิการแก้ไขภายในวนัสุดท้ายของก�าหนดเวลาซือ้ขายหน่วยลงทุนครัง้ถดัไป

       (2)  กรณีการเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุนโดยไม่ได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม 

หรือเป็นกรณีท่ีได้รับยกเว้น ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุน

เกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ใน (1)(ข)
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     (4.5) ในกรณีที่มีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเพื่อบุคคลอื่นผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อตกลงเพื่อให้บุคคลท่ีมีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีนั้นด�าเนินการตามข้อก�าหนดในข้อผูกพันในส่วนที่

เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด�าเนินการเมื่อมี

การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดตามข้อ 4.1 ข้อ 4.3 ข้อ 4.4(1)(ก) และ (ค) โดยอนุโลม ทั้งนี้ การรายงานเกี่ยวกับการถือ

หน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 4.4(1)(ก) ให้บุคคลท่ีมีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีดังกล่าวรายงานต่อบริษัท

จัดการแทนการรายงานต่อส�านักงาน ก.ล.ต.

    (5)  การด�าเนินการอื่นๆ 

     (ก)  ออกเอกสารแสดงการรับรองสิทธิให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ได้แก่ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

     (ข)  จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ และหรือผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินในต่างประเทศ

     (ค)  จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ ซึ่งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส�านักงานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด

     (ง)  จัดท�ารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุน ณ วันส้ินปีบัญชี และส่งรายงาน 

ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน 

นับแต่วันสิ้นปีบัญชีนั้น

     (จ)  จัดท�ารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีกองทุน เพื่อแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุน

ของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและ

ส�านักงานภายใน 2 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เว้นแต่บริษัทจัดการเลือกท�ารายงานตามรอบปีบัญชี

กองทุน บริษัทจัดการจะได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดท�ารายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังส�าหรับปีบัญชีนั้น

     (ฉ)  จัดท�าหนังสือชี้ชวนใหม่ เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนที่เป็นปัจจุบัน ตามที่ประกาศก�าหนด ทั้งที่

มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

     (ช)  แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจ�านวนเงินทุนจดทะเบียนและ

การแก้ไขเพิ่มเติมจ�านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนให้แก่ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ภายใน 5 วันท�าการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้น

     (ซ)  จัดท�ารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวันและจัด

ส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันท�าการนั้น

     (ฌ)  จัดท�ารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้น

วันท�าการนั้น
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     (ญ)  จดัท�ารายงานอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์ท่ีมมีลูค่าเกินอตัราส่วนทีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก�าหนด ในกรณีท่ีมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส�านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ก�าหนดและจดัส่งให้ผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท�าการถดัจากวนัทีห่ลกัทรพัย์นัน้มมีลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีก�าหนด

     (ฎ)  จัดท�าและจัดส่งรายงานอื่นๆ ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศส�านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนด

     (ฐ)  ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือ

หน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขตหน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก�าหนด ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต     

  22.2  สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

    สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

    (1) ได้รบัค่าตอบแทนจากการท�าหน้าท่ีเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ตามอตัราท่ีก�าหนดไว้ในข้อ 23. “ค่าธรรมเนียม

และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน”

    (2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขท่ีก�าหนดไว้ในสัญญา ท้ังนี้ โดยได้รับความเห็น

ชอบจากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

    หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

    (1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 

2535 และตามที่ระบุในโครงการจัดการกองทุนโดยเคร่งครัด 

    (2) รับฝาก ดูแล และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ และทรัพย์สินของลูกค้าอื่นๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์พร้อมท้ังดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุน

เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน 

    (3) ดูแล ทวงถาม ตดิตามทรพัย์สิน หรอืรกัษาสทิธใินทรพัย์สนิของกองทุนเพือ่ผลประโยชน์ในการรบัดอกเบี้ย 

การรบัสทิธใินการจองซือ้ตราสารหนี ้และหรอืหน่วยลงทนุ และสทิธปิระโยชน์อืน่ใดท่ีกองทนุพงึจะได้รบั หากผูดู้แลผลประโยชน์ได้

ทราบถึงการนั้น ผู้ดูแลผลประโยชน์จะแจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบทันทีท่ีได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง หรือข้อมูลเก่ียวข้องกับส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศของกองทุน      

(ถ้ามี) รวมทั้งด�าเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั้นๆ ตามค�าสั่งของบริษัทจัดการ 

    (4) ด�าเนินการรับมอบ ส่งมอบ จ�าหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ 

กองทุน ตลอดจนรับช�าระหรือช�าระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าวตามค�าสั่งของบริษัทจัดการเมื่อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว
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    (5) จัดท�าบัญชีทรัพย์สินและรับรองความถูกต้องของบัญชีทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้ และท�าบัญชี

แสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน 

    (6) รับรองการค�านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื้อคืน

หน่วยลงทุนของกองทุน ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในโครงการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ

ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด 

    (7) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการตามค�าสั่งของบริษัทจัดการ 

    (8) รับเงินค่าขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเข้าบัญชีกองทุน และช�าระเงินผ่านบริษัทจัดการให้แก ่

ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตามค�าสั่งของบริษัทจัดการ 

    (9) จัดท�ารายงานดังต่อไปนี้เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ 

     (9.1)  รายละเอียดการรับจ่ายเงินจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคารพร้อมยอดคงเหลือ ณ ส้ินวัน 

และค�านวณดอกเบี้ยค้างรับ (ถ้ามี) 

     (9.2)  รายงานเป็นรายวันเก่ียวกับเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลักทรัพย์ และตาม

สถานภาพของหลักทรัพย์ พร้อมทั้งค�านวณดอกเบี้ยค้างรับ (ถ้ามี) 

     (9.3)  รายงานรายละเอียดเจ้าหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์ และลูกหนี้ค่าขายหลักทรัพย์ 

     (9.4)  รายงานอื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอ 

    (10) จดัท�ารายงานเสนอต่อส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณท่ีีบรษิทัจดัการกระท�าการหรอืงดเว้นกระท�า

การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว 

    (11) แจ้งให้บรษิทัจดัการทราบ หากบรษิทัจดัการมไิด้ปฏบิตัติามพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 

หรือข้อบังคับอื่นใดที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในส่วนท่ีเก่ียวกับการจัดการ

กองทุนรวม

    (12) ด�าเนนิการสอดส่องดูแล และตรวจสอบบญัชเีงนิฝากและเอกสารหลกัฐานทีเ่ก่ียวกับการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ของกองทนุ 

    (13) ด�าเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม

ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อได้รับค�าสั่งจากส�านักงานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้หักหรือเรียกร้องจากทรัพย์สิน

ของกองทุนได้ 
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    (14) แสดงความเหน็ของผูดู้แลผลประโยชน์เก่ียวกับการด�าเนนิงานของกองทุนในรอบระยะเวลาหกเดือน และ

ในรอบระยะเวลาหนึ่งปีท่ีผ่านมาในรายงานประจ�าปี และรายงานอื่นท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส�านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ก�าหนด 

    (15) ให้ความเห็นชอบในการด�าเนินงานของบริษัทจัดการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส�านักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

    (16) ดูแลรับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการช�าระบัญชีจะเสร็จสิ้น 

    (17) ดูแล และตรวจสอบให้ผูช้�าระบญัชปีฏบิตัติามมาตรา 130 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

พ.ศ. 2535 ในกรณีท่ีผู้ช�าระบัญชีงดเว้นกระท�าการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้ส�านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ทราบ 

    (18) จดัให้มผีูร้บัฝากทรพัย์สนิในต่างประเทศหรอืศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ในต่างประเทศ (ถ้าม)ี ส�าหรบัประเทศ     

ที่กองทุนไปลงทุน โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่คัดเลือก และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ      

ว่าถูกต้องตามกฎหมายก�าหนด มีฐานะมั่นคงและมีศักยภาพในการด�าเนินการเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของ 

กองทุน โดยผู้ดูแลจะต้องรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับฝากทรัพย์สินนั้น

    (19) ในกรณีท่ีผู ้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่บริษัทจัดการ

ประสงค์จะลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์นั้น ให้ผู ้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตาม 

หลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด

    (20) ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนดให้

เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

    (21) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และ          

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ

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

อนาคตโดยเคร่งครัด

  22.3  สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : 

    สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

    (1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ ส�าหรับการท�าหน้าที่ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามสัญญาแต่งตั้ง 

ผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซื้อคืน 

    (2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขท่ีก�าหนดไว้ในสัญญา 

แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
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    หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

    (1) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ท้ังส่วนสรุปข้อมูลส�าคัญ และส่วนข้อมูลโครงการเมื่อม ี

ผู้ร้องขอ และหรือเอกสารอื่นใด (ถ้ามี) ตามที่ได้รับจากบริษัทจัดการให้แก่ผู้สนใจลงทุน 

    (2) แจกจ่ายเอกสารใบค�าขอเปิดบัญชีกองทุน ใบค�าสั่งซื้อ หรือใบจองซื้อหน่วยลงทุน ค�าขอโอนหน่วยลงทุน 

และค�าขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ได้รับจากบริษัทจัดการให้แก่ผู้สนใจลงทุน ตลอดจนรับเอกสารดังกล่าวเพื่อส่ง

มอบให้กับบริษัทจัดการ 

    (3) จัดวางเอกสารเผยแพร่เกีย่วกับกองทุน ณ ส�านกังานใหญ่และสาขาของตวัแทน (ถ้าม)ี รวมท้ังด�าเนนิการ

ด้วยความร่วมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

รวมทั้งข้อมูล และเอกสารอันจ�าเป็นตามที่กฎหมายก�าหนด 

    (4) บันทึกข้อมูล และท�ารายการรับค�าสั่งซื้อ หรือค�าส่ังโอนหน่วยลงทุน หรือค�าส่ังแก้ไขข้อมูลผู้ถือหน่วย

ลงทุน เพื่อส่งผ่านให้กับบริษัทจัดการ 

    (5) รับช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือช�าระเงินค่าขายคืนให้แก่ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน 

    (6) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

    (7) ส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (สมุดบัญชีแสดงสิทธิ) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

    (8) คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามที่ได้รับจากบริษัทจัดการ ให้แก่ผู้สั่งซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 

    (9) กรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยราย

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนมีหน้าที่ปฏิบัติ ดังนี้

     (ก) มีระบบในการปฏิบัติงานท่ีท�าให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับการปฏิบัติอย่างสุจริต และเป็นธรรมเก่ียว

กับการจัดท�าการบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งไม่เปิดเผยรายชื่อ

     (ข) ในกรณีท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนประสงค์จะปฏิบัติต่อลูกค้าในเรื่องใด ซึ่งมีผลท�าให้ลูกค้า

ได้รับเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ท่ีไม่เท่าเทียมกับการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนับสนุน

การขายและรับซื้อคืนต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบและจัดให้มีหลักฐานท่ีแสดงว่าผู้ลงทุนได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขและสิทธิ

ประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียมกันนั้นแล้ว ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งและไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์การจัดตั้งและ

จัดการกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ กฎ หรือค�าสั่งที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว

     (ค) ไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจนเป็นเหตุให้มีการถือหน่วยลงทุน

เกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน

     (ง)  ตรวจสอบ หรือด�าเนินการให้มีการตรวจสอบว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดในบัญชีดัง

กล่าวถือหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าอัตราที่ก�าหนด



112

BCARE

     (จ) รายงานต่อบริษัทจัดการ ภายใน 5 วัน เมื่อพบว่าบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดในบัญชีนั้นถือ

หน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าอัตราที่ก�าหนด การรายงานดังกล่าว ให้แสดงแนวทางการแก้ไขเพื่อให้การถือหน่วยลงทุน

เป็นไปตามข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุนด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้นให้ได้

รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราดังกล่าว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนต้องระบุด้วยว่าเป็นบุคคลที่ได้รับยกเว้น

ตามกรณีใด

     (ฉ) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบ เมื่อบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดท่ีถือหน่วยลงทุนของกองทุน 

เกินกว่าอัตราที่ก�าหนด มีการลดสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนจนเป็นไปตามอัตราที่ก�าหนดแล้ว

     (ช) ไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่ต้องห้ามมิให้นับรวมในจ�านวน

เสียงในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในบัญชีดังกล่าว

     (ซ) ไม่จ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นจนเป็นเหตุให้ขัดกับประกาศ 

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ�ากดัการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ

   (10) ปฏิบัติงานอื่นใดซึ่งเก่ียวข้อง หรือเป็นหน้าที่ของผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามที่ประกาศ 

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

  22.4  สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนจ�าหน่าย : 

    ไม่มี

  22.5  สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทุน : 

    ไม่มี

  22.6  สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทุน/ที่ปรึกษาอื่นๆ : 

    ไม่มี

  22.7  สิทธ ิหน้าที ่ความรบัผดิชอบ และการแต่งตัง้คณะตัวแทนผูถ้อืหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : 

    ไม่มี 

23.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม : 

  23.1   ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

    23.1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน :  

      บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และหากจะเรียกเก็บบริษัท

จัดการสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุนท้ังนี้ บริษัทจัดการ
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จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยปิดประกาศไว้ที่ส�านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซื้อคืน

    23.1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 

      ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน (โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต�่า 50 บาท) โดย

บรษิทัจดัการจะหกัค่าธรรมเนยีมดังกล่าวออกจากมลูค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการจะต้องจ่ายให้กับผูถ้อืหน่วยลงทุน

    23.1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

      ไม่มี 

    23.1.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :

      ในอตัรา 50 บาทต่อหน่วยลงทนุ 1,000 หน่วย หรอืเศษของ 1,000 หน่วย โดยจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมจาก

ผูโ้อนในวันที่ยื่นค�าขอโอนหน่วยลงทุน 

    23.1.5 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

      ไม่มี 

    23.1.6  ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่ก�าหนดในโครงการ (Exit Fee) :

      ไม่มี

    23.1.7 อื่นๆ ระบุ :

      อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

  23.2  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

    23.2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี : 

      ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน   

    23.2.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี : 

      ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

    23.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี : 

      ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีขอมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

    23.2.4 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : 

      ไม่มี 
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    23.2.5 ค่าธรรมเนียมการจัดจ�าหน่าย : 

      ไม่มี 

    23.2.6 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :

       1. ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกท่ีเรียกเก็บจากกองทุน

ตามท่ีจ่ายจรงิ โดยในทางบญัชอีาจพจิารณาตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทนุเฉลีย่เท่ากันทุกวนัเป็นระยะเวลาไม่เกนิ 5 ปี ได้แก่ 

        (1) ค่าใช้จ่ายหรอืค่าธรรมเนยีมทีเ่ก่ียวข้องในการจดัท�าโครงการกองทุนและการจดัตัง้กองทนุ ค่า

ธรรมเนยีมจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ 

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

        (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดท�าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ค่าสือ่โฆษณาประชาสัมพนัธ์ การจดัอบรมเผย

แพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย ตลอดจนการสัมมนาแนะน�ากองทุน (ถ้ามี)  

        (3) ค่าจัดท�าและจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบค�าขอเปิดบัญชีกองทุน ใบค�าสั่งซื้อ หรือใบจองซื้อ

หน่วยลงทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และเอกสารที่ใช้ประกอบการเสนอขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  

       2. ค่าใช้จ่ายเพือ่การด�าเนนิงานของกองทนุทีเ่รยีกเก็บตามจ�านวนทีจ่่ายจรงิ บรษิทัจะพจิารณาตดัจ่าย

ทัง้จ�านวนหรือทยอยตัดจ่ายในทางบัญชีของกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่ายนั้น

        (1)    ค่าธรรมเนยีม ค่าใช้จ่าย ค่าภาษอีากร หรอืภาษอีืน่ใดทีเ่กิดขึน้หรอืเก่ียวเนือ่งกับการลงทุน

หรอืมไีว้ในทรัพย์สินของกองทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจัดหา การรับมอบ การส่งมอบ การป้องกัน 

ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

          การโอนเงิน ค่าใช้จ่ายของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ท้ังในประเทศไทย หรือต่างประเทศใน

การให้บริการทั่วไป ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายเก่ียวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง

ประเทศหรือความเสี่ยงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหรือต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง 

        (2) ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบญัช ีซึง่รวมถงึการตรวจสอบทรพัย์สินท้ังในและ 

ต่างประเทศค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามค�าสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของ

สมาคมบริษัทจัดการลงทุนและการช�าระบัญชี ตามที่จ่ายจริง 

        (3) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)

        (4) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ

ของกองทุนรวมถึงค่าธรรมเนียม และหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี) 

ตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อนี้เมื่อรวมค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนจะไม่เกินอัตราร้อยละ 

0.05 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
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        (5) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดช�าระราคา (Failed Trade)  

        (6) ค่าจัดท�ารายงานหนังสือบอกกล่าว การประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่าใช้จ่ายใน

การจัดท�าและจัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และหรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน 

        (7) ค่าจดัท�า จดัพมิพ์ และจดัส่งหนงัสอืชีช้วน รายงานรอบระยะหกเดือน รายงานประจ�าปี และ

รายงานอืน่ๆ (ถ้ามี) ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

        (8) ค่าจัดท�า จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารท่ีเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ รวมถึงการ 

ลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน 

        (9) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการด�าเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติ

ตามหน้าท่ีหรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับ 

ค�าสั่งจากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้

ของกองทุน  

        (10) ค่าใช้จ่ายในการรบัช�าระหนีเ้ป็นทรพัย์สินอืน่แทนการช�าระหนีด้้วยเงนิสดตามตราสารแห่งหนี้ 

เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม รวมถึงค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่

เกี่ยวข้อง อันเกิดจากการรับช�าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น 

        (11) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

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

        (13) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือการด�าเนินคดีเพื่อการรับช�าระหนี้ใดๆ 

        (14) ค่าใช้จ่ายในการจัดท�าโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ค่าสือ่โฆษณาประชาสัมพนัธ์เพือ่การเสนอขาย

ของกองทนุ และเอกสารอืน่ใดทีใ่ช้ในการโฆษณาส่งเสรมิการขายหน่วยลงทุน  

          ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการจัดท�าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อการ

เสนอขายกองทุน และเอกสารอืน่ใดทีใ่ช้ในการโฆษณาส่งเสรมิการขายหน่วยลงทนุตามข้อ 23.2.1 (2) ช่วงเสนอขายครัง้แรกและ

ตามข้อ 23.2.2 (14) ช่วงภายหลังการเสนอขายครั้งแรก รวมกันไม่เกินอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุน

        ภาษมีลูค่าเพิม่อนัเนือ่งมาจากค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายของกองทุนทัง้หมด จะเป็นภาระของกองทุน

        การคิดค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดย

สมาคมนกับญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตแห่งประเทศไทย การค�านวณค่าธรรมเนยีมและหรอืค่าใช้จ่ายจะใช้เงนิบาทเป็นฐาน

ในการค�านวณ

        อนึ่ง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนที่มิได้ระบุไว้ในข้อ 23.1 และ 23.2 (ถ้ามี) บริษัท

จัดการจะทดรองจ่ายให้กองทุนก่อน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเงินทดรองจ่ายจากกองทุนเดือนละครั้ง 
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        ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย

ลงทุน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโฆษณาเมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถประมาณการได้ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการ

สอบบัญชี ค่าจัดท�าเอกสารต่างๆ ของกองทุน เช่น หนังสือชี้ชวน หนังสือบอกกล่าวต่อผู้ถือหน่วย ประกาศ รวมถึงค่าจัดส่ง

เอกสารดังกล่าว เมื่อรวมกันแล้วประมาณค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ไม่เกินร้อยละ 2.75 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

       อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการประมาณการ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จ�านวนผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น แต่ทั้งนี้จะไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของยอดรวม 

ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในโครงการ

       หมายเหตุ : 

       บริษัทจัดการจะค�านวณค่าธรรมเนียมข้างต้นทุกวัน และจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน

  23.3  การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

    บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 23.1 และ 23.2 โดยไม่ถือว่าเป็น 

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจะด�าเนินการดังต่อไปนี้ 

    (1) กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายท่ีบริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจาก

กองทนุ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศที่ส�านักงานของบริษัท

จัดการและส�านกังานใหญ่และส�านกังานสาขาของตวัแทน และลงประกาศในหนงัสอืพมิพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบัเป็นเวลา 3 

วนัตดิต่อกัน ท้ังนี้ การเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียม

หรืออัตราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี เว้นแต่บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินก่ึง

หนึ่งของจ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  

   (2) กรณีที่บริษัทจัดการจะลดอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ท่ี

ส�านักงานของบริษัทจัดการ และส�านักงานใหญ่และส�านักงานสาขาของตัวแทน 

   ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ (1) และ (2) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง

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

  ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการด�าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

  24.1.  วิธีการค�านวณ ก�าหนดเวลาในการค�านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน  

    และราคาขายหน่วยลงทุนราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

    1. บริษัทจัดการจะค�านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส�านักงานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด 
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    2. บริษัทจัดการจะค�านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ

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

กรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

     (2.1) ค�านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันท�าการ ภายในสองวันท�าการถัดไป 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ การค�านวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน 

ดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาปิดสิ้นวันท�าการซื้อขายท่ีประกาศหรือได้รับจากสถาบันหรือหน่วยงานอื่นใดท่ีใช้

อ้างอิงอย่างเป็นทางการภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ค�านวณมูลค่าดังกล่าว โดยเป็นข้อมูลท่ีเห็นชอบโดยผู้ดูแล 

ผลประโยชน์

     (2.2)  ค�านวณราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุน

       (ก) ค�านวณราคาขายภายในสองวันท�าการถัดไป โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันท�าการขาย

หน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการค�านวณราคาดังกล่าว

       (ข) ค�านวณราคารับซื้อคืนภายในสองวันท�าการถัดไป โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันท�าการรับ

ซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการค�านวณราคาดังกล่าว

     (2.3)  ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วย

ลงทุนของวันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในสามวันท�าการถัดไป

       มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดเมื่อสิ้นวันท�าการที่ค�านวณนั้น

       มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ข้างต้น บริษัทจัดการจะใช้ตัวเลขทศนิยมตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ 3 และได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

     (2.4)  ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) ได้กระท�าผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดย

สมาคม (NAV Center) หรือช่องทางอื่นท่ีส�านักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย

ลงทุนภายใน 2 วันท�าการถัดไปก็ได้

       การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับและปิด

ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท�าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของ 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

       การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อค�านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตรา

แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหว่างธนาคารตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ของธนาคาร

พาณิชย์ ซึ่งประกาศ ณ วันค�านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมและในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ประกาศ

อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้อัตราแลกเปลี่ยนท่ีประกาศครั้งล่าสุด หรืออัตราแลกเปลี่ยนท่ี
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ประกาศโดยธนาคารพาณิชย์หรือหน่วยงานอื่นใดที่สามารถใช้อ้างอิงอย่างเป็นทางการ ส�าหรับค�านวณมูลค่ายุติธรรมโดย

เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

     (2.5)  ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จ�านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะด�าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส�านักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด         

   3.  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

หรือจ�านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะด�าเนินการดังต่อไปนี้ 

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

ปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล 

     (3.2)  ค�านวณมลูค่าหน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมทีศนยิม 5 ต�าแหน่ง โดยใช้วธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลกั

สากล ส�าหรบัมลูค่าหน่วยลงทนุเพือ่ใช้ในการค�านวณ ราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนยิมต�าแหน่งท่ี 4 ขึน้ ส่วนมลูค่าหน่วย

ลงทุนเพื่อใช้ในการค�านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมต�าแหน่งที่ 5 ทิ้ง 

     (3.3)  ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ค�านวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ต�าแหน่งโดยตัด

ทศนิยมต�าแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่ค�านวณได้ใน (3.2) 

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

ตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต�าแหน่งโดยตัดทศนิยมต�าแหน่งที่ 5 ทิ้ง 

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

รวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด

    4.  ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม ข้อ 2.

     (1)  เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค�าสั่งซื้อหรือค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

     (2)  เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว

  24.2.  หลักเกณฑ์และวิธีการด�าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

    1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือ 

ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการ

จะจัดท�าและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุน

ไม่ถูกต้อง และจดัให้มสี�าเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ท่ีท�าการของบรษิทัจดัการเพือ่ให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ

ตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
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     (1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง 

     (2)  ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

     (3)  สาเหตุที่ท�าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

     (4)  มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ท้ังนี้ เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ 

ถกูต้องมสีาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง 

     ในกรณีท่ีเหตุของความผิดพลาดซึ่งท�าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการ

ค�านวณราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การก�าหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุน

ให้ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย 

    2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิด

เป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะค�านวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที่พบ

ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันท่ีราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และด�าเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่

ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วย

ลงทุนที่ถูกต้อง 

     (1)  จัดท�ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จส้ินภายในวันท�าการถัด

จากวันท่ีพบว่าราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันท�าการถัดจากวันที่

ค�านวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันท�าการถัดจากวันที่

บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

      (ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง 

      (ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

      (ค) สาเหตุที่ท�าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

      (ง) การด�าเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

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

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 

     (2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์

รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

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

หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
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     (4)  ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อ

หรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา 

ภายใน 5 วันท�าการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว 

     (5)  จัดท�ารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้ง

ส�าเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาท่ีจัดท�าตาม (1) ให้ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย

ราคานั้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่

ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส�าเนาเอกสารทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่าการทีร่าคา

หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน 

    3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

     (1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องต�่ากว่าราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะ

ปฏิบัติดังนี้ 

      (ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจ�านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็น

จ�านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

       หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่า

จ�านวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ 

หรือลดจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่  

แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ี 

ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขาย 

หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว 

      (ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจ�านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วย

ลงทุนเป็นจ�านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงิน

ของกองทุนเปิดเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืน

หน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อ

ชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน 

     (2) กรณรีาคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูต้อง (overstate) บรษิทัจัดการจะปฏบิตัดัิงนี้ 

      (ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจ�านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็น

จ�านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของ 

กองทุนเปิดเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน 



121

BCARE

      (ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจ�านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วย

ลงทุนเป็นจ�านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

       หากปรากฏว่าผูข้ายคืนหน่วยลงทนุไม่มหีน่วยลงทนุเหลอือยู ่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยูน้่อยกว่า

จ�านวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ 

หรือลดจ�านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้ว

แต่กรณีเพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจ

ควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหรอืศนูย์ซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว 

     ในกรณีท่ีบริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมี

มูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจน�าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันท�าการนับแต่

วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 

     การจ่ายเงนิของกองทนุเปิดเพือ่ชดเชยราคาให้แก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ือ้หน่วยลงทนุตาม 2

(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้ 

    4.  บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ

ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วย

ลงทุนและผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ เป็นต้น เว้นแต่ในกรณท่ีีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมสีาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจ

ควบคุมได้ 

25. รอบระยะเวลาบัญชีประจ�าปีของกองทุนรวม : 

  วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : 31 สิงหาคม

  วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : 31 สิงหาคม 2551

26.  การก�าหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

  โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

27.  สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

  27.1  สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

    ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหัวข้อ 16. “การรับซื้อคืน

หน่วยลงทุน”
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  27.2  สิทธิในการรับเงินปันผล : 

    ไม่มี

  27.3  สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

    ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 

    (1) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตรและคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน

    (2) การโอนหน่วยลงทุนตามค�าสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย 

    (3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้

    วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน :

    ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นค�าขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในกรณีที่        

ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในค�าขอเปิดบัญชีกองทุนและยื่น

ต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนพร้อมกับค�าขอโอนหน่วยลงทุน

    ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 

1,000 หน่วย ในวันที่ยื่นค�าขอโอนหน่วยลงทุน 

    หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบ 

หลกัฐานการรับค�าขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน 

    การโอนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตาม (1) (2) และ (3) ตามที่กล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูล

การโอนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการจะออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนและผู้รับโอนหน่วยลงทุน

ภายใน 6 วันท�าการนับแต่วันที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับค�าขอโอนหน่วยลงทุน สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน

ของผู้รับโอนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนแล้ว

    อนึ่ง ในกรณีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนท�าการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนโดยฝ่าฝืนข้อจ�ากัดการโอน ให้

นายทะเบียนหน่วยลงทุนเพิกถอนการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า

   บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทุนของ

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก

เกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

  27.4  สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

    ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อท�าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการ โดยบริษัทจัดการจะท�าการ

แก้ไขเพิ่มเติมโครงการต่อเมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจ�านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่ง
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หนึ่งของจ�านวน หน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน แต่หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกิน

ร้อยละ 55 ของจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะส่งเอกสารหลักฐาน

เกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น

   ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนหน่วยลงทุนที่

จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ท่ีเป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู ้ถือหน่วยลงทุน 

(Omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจ�านวน

หน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ท้ังนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

ก�าหนดเป็นอย่างอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบ ยกเว้นหรือผ่อนผันให้ด�าเนินการเป็นอย่างอื่นได้

  27.5  สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ : 

    ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับเงินคืนเมื่อโครงการส้ินสุดลง โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ช�าระบัญชีที่ส�านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เหน็ชอบเป็นผูช้�าระบญัช ี โดยจะได้ด�าเนนิการให้มกีารจ�าหน่ายทรพัย์สนิของโครงการช�าระภาระหนีสิ้น

และแจกจ่ายเงนิคืนให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวธิกีารทีร่ะบไุว้ภายใต้หวัข้อ “การช�าระบญัชกีองทุนเมือ่เลกิโครงการ และวธิกีาร

เฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”

  27.6  สิทธิประโยชน์อื่นๆ :  

    ไม่มี 

28. วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

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

กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง จะก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ จะ

ด�าเนินการ ดังนี้

  (1)  จะด�าเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ�านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง

ของจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วท้ังหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม หรือจะด�าเนินการตามความเห็นชอบจาก

ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

  (2)  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากไม่สามารถกระท�าตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือ

หน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจ�านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจ�านวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ

จัดการกองทุน อันเนื่องมาจากข้อจ�ากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก�ากับ 

ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการ

อาจด�าเนินการขอรับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที่ส�านักงานก�าหนดได้
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  (3)  ในกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องต่อไปนี้ ให้ถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

   (ก) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลซึ่งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น

   (ข) การแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน

ประกาศ กฎ และค�าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ�านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

   (ค) การแก้ไขชื่อและรายละเอียดอื่นใดของบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

  (4)  บริษัทจัดการอาจจะด�าเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย

ลงทุนแล้วทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนด

29.  การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม : 

  บริษัทจัดการจะด�าเนินการเลิกกองทุนรวมเมื่อปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  (1)  เมื่อจ�านวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันท�าการใดๆ

  (2)  มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วท้ังหมดโดยค�านวณตามมูลค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า  

50 ล้านบาท ในวันท�าการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้น

  (3)  มีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด แต่

ไม่รวมถงึกรณท่ีีเป็นการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงนิ และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน

  (4) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 5 วันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจ�านวน

เกินกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกอง

ทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน  

  (5)  เมื่อส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการกระท�าการหรืองด

เว้นกระท�าการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน 

  (6)  ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี้

   (6.1)  มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

กองทุนรวมที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค�าส่ังท่ีออกโดย

อาศัยอ�านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

   (6.2)  มีการจ�าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลัก

เกณฑ์เก่ียวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปตามที่ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากับ

ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน

   (6.3)  ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของ 

กองทุนรวมเป็นบุคคลอื่นใดที่มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
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   (6.4)  บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถด�าเนินการตามค�าสั่งของส�านักงานตามหลักเกณฑ์ที่

ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ

หน้าที่ของบริษัทจัดการ

  (7)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถน�าเงินไปลงทุน 

ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว้ในโครงการ และหรือกรณีกองทุนมี

ขนาดกองทุนลดลงเหลือน้อยจนไม่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนต่อไป และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิก

กองทุนเปิดนั้น

30. การด�าเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม : 

  เว้นแต่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะก�าหนดเป็นอย่างอื่น บริษัท

จัดการจะด�าเนินการดังต่อไปนี้ เพื่อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว

  (ก) ยุติการรับค�าสั่งซื้อและค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันท�าการที่ปรากฏกรณีตามข้อ 29 (1) ถึง (4)

  (ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมท้ังแจ้งเป็น

หนังสือให้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบด้วย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันท�าการนับแต่วัน

ท�าการที่ปรากฏกรณีตามข้อ 29 (1) ถึง (4)

  (ค) จ�าหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าวภายใน 5 วันท�าการนับแต่วันท�าการที่ปรากฏกรณี

ตามข้อ29 (1) ถึง (4) เพื่อรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระท�าได้เพื่อช�าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย

อัตโนมัติ

  (ง) ช�าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจ�านวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 10 วันท�าการ

นับแต่วันท�าการที่ปรากฏกรณีตามข้อ 29 (1) ถึง (4) และเมื่อได้ด�าเนินการช�าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็นการ

เลิกกองทุนนั้น

  เมื่อได้ด�าเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการด�าเนินการ ตาม (ค) บริษัท

จัดการจะด�าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ

ช�าระบัญชีของกองทุนรวม

  ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมด โดยค�านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนของกองทุนใด ลดลง

เหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันท�าการใด หากบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนนั้น บริษัทจัดการจะด�าเนินการตาม (ก) 

ถึง (ง) และหากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการด�าเนินการ ตาม (ค) บริษัทจัดการจะด�าเนินการตามประกาศ

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการช�าระบัญชีของกองทุนรวม



126

BCARE

31.  การช�าระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ : 

  เมื่อเลิกโครงการแล้ว บริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ช�าระบัญชีที่ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เห็นชอบเพื่อด�าเนินการคดิ

ค�านวณ รวบรวมทรพัย์สนิ จดัท�าบญัชจี�าหน่ายทรพัย์สนิของกองทุน ช�าระภาระหนีส้นิและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทนุรวมทัง้

ท�าการอย่างอืน่ตามทีจ่�าเป็นเพือ่ช�าระบญัชขีองกองทนุให้เสรจ็สิน้ ทัง้นี ้ ตามหลกัเกณฑ์ เงือ่นไขและวธิกีารท่ีคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด ส�าหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการช�าระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของ 

กองทุนและผู้ช�าระบัญชีจะด�าเนินการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่

  เมื่อได้ช�าระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช�าระบัญชีจะท�าการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และผู้ช�าระบัญชีจะโอนทรัพย์สินคงค้างใดๆ ท่ีเหลืออยู ่ภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้วให้ตกเป็นกรรมสิทธิ ์           

ของส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

32. ข้อก�าหนดอื่นๆ : 

  32.1 การกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพัน

   ในการจัดการกองทุนเปิดบริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือท�าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุน

เปิดได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการดังนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะก�าหนดเป็นอย่างอื่น

   1. กู้ยืมเงินหรือท�าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนได้เฉพาะเพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิด

   2. เงินที่ได้จากการกู้ยืมเงินหรือท�าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ต้องน�ามาช�าระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

เป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน

   3. จ�านวนเงินกู้ยืมเมื่อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ต้องไม่เกินร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุนเปิด เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นและสมควรเพื่อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่องมากจากปัญหาความ

ผันผวน (Fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง ส�านักงานอาจผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบ

ห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิด

   4. คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินหรือท�าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็น 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดนั้น ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคู่สัญญาเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมนั้นต้องไม่อยู่ภายใต้การจัดการ

ของบริษัทจัดการเอง

   5. จัดท�ารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือท�าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญากู้ยืมเงิน หรือท�า         

ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

   การกู้ยืมเงิน บริษัทจัดการอาจท�าขอวงเงินสินเชื่อไว้ล่วงหน้า (Credit Line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั้งต้อง

มีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกินเก้าสิบวัน
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  32.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถด�ารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการด�ารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุและการท�าประกันภยัความรบัผดิของบรษิทัจัดการ 

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากส�านักงาน หรือ

ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ�านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ�านวนหน่วยลงทุนที่

จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีบริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถด�ารงความ

เพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว 

   ทั้งนี้ หากมีเหตุจ�าเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้ส�านักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดย

การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะค�านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส�าคัญ และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจาก

การเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

   หากบริษัทจัดการไม่สามารถด�าเนินการภายในระยะเวลาที่ก�าหนด บริษัทจัดการจะด�าเนินการเลิกกองทุนรวม

ต่อไป

  32.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการตามที่บริษัท

จดัการเหน็สมควร ในกรณท่ีีธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงาน

อืน่ที่มีอ�านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเพิ่มเติม ยกเว้นหรือผ่อนผันในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในต่างประเทศที่

บริษัทจัดการได้รับอนุญาต หรือการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความ

เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว

  32.4 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแต่งตั้งอาจพิจารณาขอ

ข้อมูล เอกสารหลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับ 

ผู้ลงทุน ตามค�าจ�ากัดความของกฎหมาย หรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ�านาจก�าหนดทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนใน

กองทุนไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่

เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้มีอ�านาจ 

  32.5 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft commission)

   บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลอื่นท่ีเป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการ                 

ใช้บริการของบุคคลอังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

   1. ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกับบทบาท

โดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ

   2. ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจ�าเป็นเพื่อให้

กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)
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   ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการบริษัท

ต้องกระท�าด้วยความเป็นธรรมและค�านึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

  32.6 ข้อมูลเพิ่มเติมของกองทุน Wellington Management Portfolios (Dublin) Plc. Global Health Care Equity 

Portfolio

   32.6.1 ความเสี่ยงของกองทุน Wellington Management Portfolios (Dublin) Plc. Global Health  Care 

Equity Portfolio หรือ WGHCEPA

     1. ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) 

      คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุน Wellington Management 

Portfolios (Dublin) Plc. Global Health Care Equity Portfolio ลงทุน จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง เนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงขึ้นลงของตราสารทุน หรือตราสารหนี้ และความเป็นไปได้ที่ระดับราคาหลักทรัพย์ในตลาด โดยรวมจะลดต�่าลง

ในระยะสั้นหรือระยะยาว

     2. ความเส่ียงทีเ่กดิจากขนาดของบรษัิททีก่องทนุต่างประเทศไปลงทนุ (Capitalization Risk) 

      คือ ความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นหากมีการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็ก 

(Small to Mid-Capitalization Companies) ซึง่หลกัทรพัย์ของบรษิทัประเภทนี ้โดยทัว่ไปจะมคีวามผนัผวนมากกว่าการลงทนุใน

หลกัทรพัย์ของบรษิทัขนาดใหญ่ (Large-Cap Companies) และบริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็กอาจมีความเสี่ยงอื่นๆ อัน

เนื่องมาจากความจ�ากัดทางด้านสายผลิตภัณฑ์ (Product Lines) ตลาดและแหล่งเงินทุน เป็นต้น

     3. ความเสีย่งจากการบรหิารจดัการลงทนุ (Management Risk) 

      คือ ความเสีย่งจากการบรหิารจดัการลงทนุ เนือ่งจากเป็นการบรหิารเชงิรกุ (Actively Managed 

Investment Portfolio) ซึง่ Wellington International Management Company Pte Ltd. มีเทคนิคในการลงทุน (Investment 

Techniques) ผู้วิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysts) รวมถึงการวิเคราะห์วิจัยปัจจัยพื้นฐานเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจ

ลงทุน อย่างไรก็ตามกระบวนการต่างๆ ข้างต้น อาจไม่ได้ผลตามที่คาดหมายไว้ทั้งหมด 

     4. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) 

      คือ ความเสีย่งทีเ่กิดจากการเปลีย่นแปลงขึน้ลงของอตัราแลกเปลีย่น ระหว่างค่าเงนิดอลล่าร์สหรัฐฯ 

และค่าเงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ดอลล่าร์สหรัฐฯ (Non-U.S.) ซึ่งการเคลื่อนไหวขึ้นลงของค่าเงินดังกล่าว อาจส่งผลก

ระทบในทางลบต่อมูลค่าการลงทุนของกองทุน Wellington Management Portfolios (Dublin) Plc. Global Health Care 

Equity Portfolio หรือมีผลให้ผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนดังกล่าวลดลง
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     5. ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมหรือกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry/Sector Risk) 

      คือ ความเสี่ยงของการลงทุนในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง ซึ่งกองทุน Wellington 

Management Portfolios (Dublin) Plc. Global Health Care Equity Portfolio เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในอุตสาหกรรม Health 

Care เพียงอุตสาหกรรมเดียว ซึ่งปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับตลาดนั้นๆ หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจ ท่ีมีผลกระทบต่อ

อุตสาหกรรมนั้น อาจมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าของหลกัทรพัย์/ทรพัย์สินท่ีกองทนุ Wellington Management Portfolios 

(Dublin) Plc. Global Health Care Equity Portfolio ลงทุน

     6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivatives Risk) 

      กองทุน Wellington Management Portfolios (Dublin) Plc. Global Health Care Equity 

Portfolio อาจลงทุนหรือมีไว้ในตราสารอนุพันธ์ ซึ่งหากเปรียบเทียบกบักลยทุธ์การลงทนุแบบอืน่ กลยทุธ์การลงทนุซึง่มกีาร

ใช้เครือ่งมอืทางอนพุนัธ์ดังกล่าวอาจมคีวามเส่ียงมากกว่า และอาจส่งผลให้กองทุนมีการเคลื่อนไหวขึ้นลงสูงกว่าโดยเฉพาะใน

ภาวะตลาดขาลง

     7. ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country Risk) 

      คือ ความเสีย่งในการลงทุนทีข่ึน้อยูกั่บความมัน่คงทางด้านเศรษฐกิจหรอืการเมอืงของประเทศท่ี

กองทุนน�าเงินไปลงทุนหรือแสวงหาผลตอบแทน โดยท่ัวไปนั้นประเทศที่พัฒนาแล้วถือได้ว่ามีเสถียรภาพและความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจ และการเมืองสูงกว่าประเทศท่ีก�าลังพัฒนาและประเทศทีด้่อยการพฒันา เนือ่งจากกองทนุจะลงทนุในกองทนุรวม

ต่างประเทศนัน้เน้นการลงทนุในตราสารทนุใน Health Care Sector ทีม่พีืน้ฐานปัจจยัดี โดยกระจายการลงทุนไปในภมูภิาคต่างๆ 

ของโลกที่ศักยภาพและโอกาสในการลงทุนซึ่งกองทุนมีการกระจายการลงทุนในหลายประเทศหลายภูมิภาคทั่วโลก จึง

เป็นการกระจายความเสีย่งของการลงทนุกระจกุตวัในประเทศใดประเทศหนึ่ง เพื่อบริหารความเสี่ยงในส่วนของ Country Risk

   32.6.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน WMP (Dub) Global Health Care Equity Portfolio

     1. ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

      1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน   ไม่มี

       (Sales Charge)

      1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน   ไม่มี

       (Deferred Sales Charge)

      1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนการลงทุน    ไม่มี

       ระหว่าง Classes ต่างๆ ของกองทุน (Exchange Fee)
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     2. ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของกองทุน WMP (Dub) Global Health 

Care Equity Portfolio รายปี (Annual Operating Expenses)

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย * ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน WGHCEPA

1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ  

(Management Fee)

1.25

2.ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการจัดจ�าหน่าย หรือ 

ให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน                          

(Distribution and/or Shareholder Service Fee)

ไม่มี

3. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลทรัพย์สินของกองทุน              

(Custodian Fee)

0.0075 ส�าหรับทรัพย์สินในประเทศสหรัฐอเมริกา 

และช่วงระหว่าง 0.03 - 0.40 ส�าหรับทรัพย์สินสุทธิ

ในประเทศอื่นใด ที่ไม่ใช่ประเทศสหรัฐอเมริกา

4. ค่าธรรมเนียมการด�าเนินงาน                     

(Administrator Fee)

0.07 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

ซึ่งก�าหนดขั้นต�่าที่ US$ 4,000 ต่อเดือน

5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                                          

(Other Expense)

ตามที่จ่ายจริง

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

(Total Expense Ratio) (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558)

1.31

 * ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในตารางข้างต้น เป็นส่วนของ Class S (แหล่งที่มาของข้อมูล : www.WMPweb.com)

  32.7  การรับค่าธรรมเนียมการจัดการคืนจากกองทุนหลัก

   ในกรณีท่ีกองทุนรวมต่างประเทศที่เป็นกองทุนหลักคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็น 

ค่าตอบแทน เนื่องจากการที่กองทุนน�าเงินไปลงทุนในกองทุนหลัก (Royalties and rebate) บริษัทจัดการจะด�าเนินการให้เงิน

จ�านวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน

  32.8  ตัวชี้วัด (Benchmark) ในการวัดผลการด�าเนินงานของกองทุน 

   ใช้เกณฑ์มาตรฐานของกองทนุรวมในต่างประเทศทีเ่ป็นกองทุนหลกั (Master Fund) คือ MSCI World Health Care 

Index NET
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   ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานตาม Master Fund ได้ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไข

เพิ่มเติมโครงการโดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน และส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบก่อนการเปลี่ยนแปลง

  32.9  ข้อก�าหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

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

ต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวก�าหนดให้สถาบันการเงินที่

ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของ

บุคคลท่ีอยู ่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/ นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน  

ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้  

ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศก�าลังด�าเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อก�าหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะ

ที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)

   กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก�าหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ

หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติ

อเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ท่ี FATCA ก�าหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์

ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก�าหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดท�าเอกสารยืนยันตนตาม

หลักเกณฑ์ของFATCA เป็นต้น

   ภายใต้ข้อก�าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA 

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

ส�าคัญในสองกรณี คือ

   (1)  ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินท่ีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย

ทรพัย์สนิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึง่จะเริม่ต้นตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 

และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุน

กับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก�าหนดให้

สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผูกพันตนตามข้อก�าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและ

สถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน) มีหน้าที่ด�าเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดัง

กล่าวก่อนช�าระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI

   (2)  ธนาคารและสถาบันการเงินท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู ้ดูแลผลประโยชน์ ผู ้รับฝาก

ทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อก�าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการท�า

ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจท�าให้กองทุนรวมไม่สามารถ
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ด�าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด�าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท�าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถ

ท�ารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้อีกต่อไป

   เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการด�าเนินงานรวมท้ังเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์

ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

และข้อก�าหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง และเพือ่ให้บรษิทัจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏบิตัติามภาระผกูพนั

ภายใต้ข้อก�าหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมท้ังผู้ที่

เก่ียวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน)  

จึงขอสงวนสิทธิในการด�าเนินการ ดังนี้

   (1)  ร้องขอให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่

กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วข้องก�าหนด) ให้ค�ายนิยอมบรษิทัจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน�าส่งข้อมลู (เช่น ชือ่ ท่ีอยู่  

เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ�านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จ�านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือ

เงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและ

ต่างประเทศ ตามข้อก�าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

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

ความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่

ก�าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มี

การเปลี่ยนแปลงเป็นต้น รวมถึงน�าส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง  

(ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก�าหนดของกฎหมายดังกล่าว

   (3)  ด�าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

   เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมท้ังเพื่อให้กองทุน

หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการด�าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง

ข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการด�าเนินการ หรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการก�าหนด 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการด�าเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่หรอืหลายอย่างดังต่อไปนี ้ ตามความจ�าเป็นและความเหมาะสม 

โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการด�าเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ด�าเนินการตาม 

ข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในค�าขอเปิดบัญชี

   (1)  ไม่รับค�าสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

   (2)  ระงบัหรอืหยดุให้บรกิาร และด�าเนนิการคนืเงนิลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าว
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   (3)  ด�าเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช�าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ

ผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก�าหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัด

กับกฎหมายของประเทศไทย

   (4)  ด�าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท�าให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้

รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการด�าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

   การด�าเนินการดังกล่าวถือเป็นความจ�าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ

กระท�าเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการด�าเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมาย 

ต่างประเทศที่เก่ียวข้องอันจะท�าให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งใน

ทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกด�าเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือ

เป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องก�าหนด) เท่านั้น

   ทั้งนี้ ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก�าหนดเพื่อรองรับการด�าเนินการตามที่บริษัทจัดการได้

สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะด�าเนินการตามข้อก�าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจ

น�าส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือด�าเนินการอื่นใดท่ีราชการก�าหนด โดยไม่จ�าเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือ

หน่วยลงทุน

33. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

  บริษัทจัดการตกลงให้มีการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไป

ตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส�านักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้องอันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมสามารถน�าข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของส�านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ได้      

วันที่รวบรวมข้อมูล 15 ธันวาคม 2558
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ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

www.bblam.co.th


