หนังสือชี้ชวนส-วร่านข
อมูลกองทุนรวม
งกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 7/22
หามขายผูล งทุนรายยอย
Bualuang Thanasarn Plus 7/22
not for Retail Investors

BP7/22 (AI)
“ผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนนี้ในชวงเวลาประมาณ 6 เดือนได
และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผูออกและหมวดอุตสาหกรรม ดังนั้น หากมี
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ลงทุนจำนวนมาก”

ื ชชวนเสนอขายหน่
ี
หนังสอ
วยลงทุน

กองทุนรวมบ ัวหลวงธนสารพล ัส 7/22 ห้ามขายผูล
้ งทุนรายย่อย
Bualuang Thanasarn Plus 7/22 not for Retail Investors
(BP7/22 (AI))
จัดตังและจัดการโดย
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เสนอขายต่อผู ้ลงทุนทีมิใชร่ ายย่อยและผู ้มีเงินลงทุนสูง
มูลค่าโครงการ
จํานวนหน่วย
มูลค่าทีตราไว ้หน่วยละ
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ื
สถานทีติดต่อซอขายหน่
วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
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สารบ ัญ
ส่วนที 1 ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการฯ และข้อผูกพ ัน
ส่วนที 2 ข้อมูลรายละเอียดโครงการจ ัดการ

1
26

1.

ชือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม

26

2.

จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีตราไว ้
จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนทีเสนอขาย

26

3.

วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม
นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน ้า
ิ อืน หรือการหาดอกผลโดยวิธอ
ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ี นที
ื จะลงทุน

27

4.

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit)

28

5.

การเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก

28

6.

การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก

28

7.

การรับซือคืนหน่วยลงทุน

28

8.

การสับเปลียนหน่วยลงทุน

30

9.

ิ อืนแทนเงิน
การชําระค่ารับซือคืน สับเปลียนหน่วยลงทุนด ้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สน

30

10. การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน

30

11. การไม่ขาย ไม่รับซือคืน ไม่รับสับเปลียนหน่วยลงทุนตามคําสัง

30

12. การหยุดขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน

31

13. เงือนไขและข ้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน

31

14. การจ่ายเงินปั นผล

31

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู ้สังซือหรือผู ้ถือหน่วยลงทุน

32

ิ สุทธิ
16. วิธก
ี ารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สน
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารดําเนินการ
ในกรณีทมู
ี ลค่าหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต ้อง

34

17. ชือผู ้เกียวข ้อง

38

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี ของกองทุนรวม

38

19. การขอมติของผู ้ถือหน่วยลงทุน และวิธก
ี ารแก ้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก ้ไขวิธก
ี ารจัดการ

38

20. ข ้อกําหนดอืนๆ

38

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได ้ตามทีประกาศกําหนด

38

22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัตไิ ม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกียวกับการอนุมัตใิ ห ้จัดตังกองทุนรวมเป็ นการทัวไป

38

23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม

39

ส่วนที 3 ข้อผูกพ ันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนก ับบริษ ัทจ ัดการ

40

1.

บริษัทจัดการ

40

2.

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

41

3.

ผู ้สอบบัญชี

43

4.

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

44

5.

ผู ้จัดจําหน่าย

44

6.

ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน

44

7.

ผู ้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF)

45

8.

ผู ้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไม่ได ้เป็ นผู ้ดูแลสภาพคล่อง)

45

9.

ทีปรึกษา

45

10. ผู ้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน)

45

11. ผู ้รับมอบหมายงานด ้านการจัดการลงทุน (Outsource)

45

12. คณะตัวแทนผู ้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund)

45

13. สิทธิหน ้าทีและความรับผิดชอบของผู ้ถือหน่วยลงทุน

45

สารบ ัญ
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

46

15. กําหนดเวลา วิธก
ี าร และข ้อจํากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน

46

ิ อืนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน
16. วิธก
ี ารชําระเงินหรือทรัพย์สน

46

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข ้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน

49

18. ข ้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน

49

19. หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารในการขอมติของผู ้ถือหน่วยลงทุน

49

20. วิธก
ี ารแก ้ไขเพิมเติมข ้อผูกพัน

49

21. การระงับข ้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

50

22. การเลิกกองทุนรวม

50

23. การชําระบัญชีเมือเลิกกองทุน

51

่ นที 1 ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการฯ และข้อผูกพ ัน
สว
ชือบริษ ัทจ ัดการ:

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด

ทีอยูบ
่ ริษ ัทจ ัดการ:

เลขที 175 อาคารสาธรซิตทาวเวอร์
ี
ชัน 7 ชัน 21 และ ชัน 26
ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996

ชือโครงการจ ัดการ (ไทย):

กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 7/22 ห ้ามขายผู ้ลงทุนรายย่อย

ชือโครงการจ ัดการ (อ ังกฤษ):

Bualuang Thanasarn Plus 7/22 not for Retail Investors

ชือย่อโครงการ:

BP7/22 (AI)

อายุโครงการ:

ประมาณ 6 เดือน แต่ไม่ตํากว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือนนับตังแต่วัน
ิ เป็ นกองทุนรวม
จดทะเบียนกองทรัพย์สน

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี ประเภทรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ ทีเน ้นลงทุนแบบมีความเสียงต่างประเทศ
นโยบายการลงทุนของกองทุน
ิ สุทธิของกองทุน โดยทรัพย์สน
ิ ทีจะลงทุน
กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ได ้แก่
• ตราสารหนีทีเสนอขายในต่างประเทศ โดยจะลงทุนในตราสารหนีภาครัฐ และหรือรัฐวิสาหกิจ และหรือสถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน
รวมถึงตราสารหนีอืนใดทีเสนอขายในต่างประเทศ ซึงได ้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ ณ วันทีลงทุน ในระดับ Investment Grade และหรือ
• เงินฝากต่างประเทศ
ิ อืนหรือการหาดอกผลโดยวิธอ
ส่วนทีเหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ี นตามที
ื
สํานั กงาน ก.ล.ต. กําหนดหรือเห็นชอบ
ให ้กองทุนลงทุนได ้ ทังในและต่างประเทศ
อืนๆ
• กองทุน จะทํ า สัญ ญาสวอป และ/หรือ สัญ ญาฟอร์เ วิร ์ด ทีอ ้างอิง กับ อั ต ราแลกเปลียน เพือป้ องกัน ความเสียง (Hedging) จากอั ต รา
แลกเปลียน (Foreign Exchange Rate Risk) ของเงินต ้นและดอกเบียทีคาดว่าจะได ้รับทังหมด (Fully Hedge)
• กองทุ น จะไม่ ล งทุ น ในตราสารทีมีสั ญ ญาซือขายล่ ว งหน า้ แฝง (Structured Note) รวมถึง ไม่ ล งทุ น ในตราสารหนี ทีมีอั น ดั บ ความ
น่าเชือถือตํากว่าทีสามารถลงทุนได ้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนีทีไม่ได ้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated) อย่างไรก็ตาม
กองทุนอาจมีไว ้ซึงตราสารหนีทีมีอันดับความน่าเชือถือตํากว่าทีสามารถลงทุนได ้ (Non-Investment Grade) เฉพาะกรณีทตราสารหนี
ี
นันได ้รับ
การจัดอันดับความน่าเชือถือในอันดับทีสามารถลงทุนได ้ (Investment Grade) ณ วันทีลงทุนเท่านัน
ในกรณีทการลงทุ
ี
นของกองทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดํ าเนินการแก ้ไข
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนให ้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันทีสัดส่วนการลงทุนของกองทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการ
ลงทุน เว ้นแต่บริษัทจัดการจะได ้รับมติจากผู ้ถือหน่วยลงทุนให ้เปลียนแปลงประเภทของกองทุนภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ิ สุทธิของกองทุน
ในภาวะปกติกองทุนจะนํ าเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
หรือตามอัตราส่วนทีสํานั กงาน ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด ทังนี ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของ
กองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันทีจดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม และ/หรือช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการ
หรือก่อนเลิกกองทุน โดยต ้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู ้ลงทุนเป็ นสําคัญ
แนวทางการบริหารความเสียงจากอ ัตราแลกเปลียนเงิน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน ้าทีอ ้างอิงกับอัตราแลกเปลียนเงินทีมีวัตถุประสงค์เพือการลดความเสียง โดยมีการ
ป้ องกันความเสียงอันอาจเกิดขึนทังหมด
ผลตอบแทนทีผูล
้ งทุนจะได้จากเงินลงทุน
ผู ้ลงทุนมีโอกาสได ้รับผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบียเงินฝาก โดยผลตอบแทนไม่เสียภาษี (สําหรับบุคคลธรรมดา)

กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 7/22 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย | BP7/22 (AI)

1

ล ักษณะทีสําค ัญของกองทุนรวม
Q:

กองทุนรวมนีเป็นกองทุนรวมทีมีการกําหนดประเภทของผูล
้ งทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร

A:

กองทุนรวมนีเป็ นกองทุนสําหรับผู ้ลงทุนทีมิใช่รายย่อยและผู ้มีเงินลงทุนสูง และไม่มก
ี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

Q:

กองทุนรวมนีมีจํานวนเงินทุนโครงการล่าสุดเท่าใด

A:

จํ านวนเงินทุนโครงการนีเท่ากับ 8,000 ล ้านบาท ซึงบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่ วยลงทุนเกินจํ านวนเงินทุนของโครงการได ้ไม่เกิน
1,200 ล ้านบาท

Q:

กองทุนรวมนีเหมาะสมทีจะเป็นทางเลือกสําหร ับเงินลงทุนล ักษณะใด และผูล
้ งทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด

A:

ิ ทีกองทุนลงทุน และสามารถยอมรับความเสียงจากการ
กองทุนรวมนีเหมาะสมกับเงินลงทุนของผู ้ลงทุนทีมีความเข ้าใจเกียวกับทรัพย์สน
ลงทุนได ้ เนืองจากกองทุนลงทุนกระจุกตัวในผู ้ออก และเงินลงทุนทีจะนํ ามาลงทุนในกองทุนนี ควรเป็ นเงินส่วนทีสามารถลงทุนได ้ตาม
อายุกองทุน

Q:

ปัจจ ัยใดทีมีผลกระทบอย่างมีน ัยสําค ัญต่อเงินลงทุนของผูล
้ งทุน

A:

ปั จจัยทีมีผลกระทบต่อเงินลงทุน ได ้แก่
 ความสามารถในการชําระหนีของกิจการผู ้ออกตราสาร
 การปรับเปลียนนโยบายภาครัฐของประเทศผู ้ออกตราสารหนี
 การปรับอัตราดอกเบียนโยบายของประเทศต่างๆ

Q:

่ เน้นจะคุม
้ ครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร
กองทุนรวมนีเป็นกองทุนรวมทีมีผป
ู ้ ระก ันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมทีมุง

A:

กองทุนรวมนีไม่มก
ี ารประกันเงินลงทุน และไม่คุ ้มครองเงินต ้น

Q:

กองทุนรวมนีมีรอบระยะเวลาบ ัญชีอย่างไร

A:

กองทุนรวมนีเป็ นกองทุนรวมแบบมีกําหนดอายุโครงการ โดยวันทีสินสุดรอบปี บัญชี ประมาณ 6 เดือน แต่ไม่ตํากว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7
ิ เป็ นกองทุนรวม
เดือนนับตังแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สน

ื
ข้อกําหนดในการซอขายและโอนหน่
วยลงทุน
Q:

กองทุนรวมนีมีวธ
ิ ก
ี ารขายและร ับซือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร

A:

วิธก
ี ารขาย
ผู ้สนใจสามารถจองซือหน่วยลงทุนได ้เฉพาะ ช่วงเสนอขายครงแรก
ั
ว ันที 18 – 24 พฤษภาคม 2565
ทีราคาเสนอขาย 10 บาทต่อหน่วย โดย


มูลค่าขันตําของการสังซือครังแรก: 500,000 บาท



มูลค่าขันตําของการสังซือครังถัดไป: ไม่กําหนด

ั อหน่วยลงทุน
วิธก
ี ารขอร ับหน ังสือชีชวน และเอกสารการสงซื
ผู ้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชีชวน คําสังซือหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน และเอกสารอืนใดตามทีกฎหมายกําหนด
(ถ ้ามี) ได ้ทีบริษัทจัดการและหรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือคืน สําหรับผู ้ลงทุนทียังไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน จะต ้องเปิ ดบัญชีกองทุน
โดยกรอกรายละเอียดและข ้อความต่างๆ ในใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนพร ้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชีกองทุน
เอกสารหล ักฐานในการขอเปิ ดบ ัญชี
(1) กรณีบค
ุ คลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ิ บ
ิ ค
ุ คล
(2) กรณีนต
ก) หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
ข) สําเนาหนังสือมอบอํานาจ และตัวอย่างลายมือชือของผู ้มีอํานาจลงนามแทนนิตบ
ิ ค
ุ คล
ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ ้านของผู ้มีอํานาจลงนามแทนนิตบ
ิ ค
ุ คล
ง) เอกสารทีเกียวข ้องอืนใด (ถ ้ามี)
ในกรณีทผู
ี ้สังซือตังแต่ 2 คนขึนไปแต่ไม่เกิน 4 คนสังซือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ ้งชือผู ้ถือหน่วยลงทุนเหล่านันเป็ นผู ้ถือ
หน่ วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู ้ถือหน่ วยลงทุนและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิอนใด
ื
และจะถือเอา
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ื
บุคคลทีมีชอในใบคํ
าขอเปิ ดบัญชีกองทุนคนใดคนหนึงหรือมากกว่าตามทีผู ้ถือหน่วยลงทุนแจ ้งความประสงค์ไว ้เป็ นผู ้ใช ้สิทธิในฐานะผู ้ถือ
หน่วยลงทุน และผู ้รับเงินทีได ้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือรับเงินจากการชําระบัญชีกรณีเลิกกองทุน
สามารถติดต่อจองซือ ได ้ที


บริษ ัทจ ัดการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
เลขที 175 อาคารสาธรซิตทาวเวอร์
ี
ชัน 7 ชัน 21 และ ชัน 26 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2674-6488



ผูส
้ น ับสนุนการขายหรือร ับซือคืน เวลา 8.30 - 15.30 น.


ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
เลขที 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 1333 และสาขาต่างๆ ทัวประเทศ



บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
เลขที 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน 29 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2231-3777 และ 0-2618-1000



บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
เลขที 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชัน 15 - 17 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2638-5500

หรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนอืนทีอาจแต่งตังเพิมเติม


ระบบอินเตอร์เน็ ต ด ้วยบริการ Bualuang iBanking ที www.bangkokbank.com และ Bangkok Bank Mobile Banking ทาง Mobile
Application (บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เปลียนชือบริการจาก Bualuang mBanking) เวลา 8.30 น. - 16.00 น.

ั อหน่วยลงทุน มี 3 กรณี ดังนี
การชําระเงินค่าสงซื
ั อหน่วยลงทุนผ่านผูส
1. กรณีสงซื
้ น ับสนุนการขายหรือร ับซือคืนทีเป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
(ก) สามารถชําระค่าซือหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด คําสังหักบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงิน หรือวิธอ
ี นใด
ื
ทีสามารถเรียกเก็บเงินได ้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับสํานั กงานทีรับการสังซือเท่านั น โดยจะต ้องลงวันทีทีสังซือและขีดคร่อม
เฉพาะสังจ่ายในนาม “บ ัญชีจองซือหน่วยลงทุนกองทุนรวมบ ัวหลวงธนสารพล ัส 7/22 ห้ามขายผูล
้ งทุนรายย่อย” ซึง
เป็ นบัญชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือบัญชีจองซืออืนใดทีอาจเพิมเติมหรือเปลียนแปลงได ้ในอนาคต
(ข) สามารถชําระค่าซือหน่วยลงทุนด ้วยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคาร ต่อไปนี
• บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
• บมจ.ธนาคารกรุงไทย
• บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
• บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
• บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ื
บริษัทจัดการจะประกาศให ้บริการเพิมเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที www.bblam.co.th หรือ
หรือธนาคารพาณิชย์อนใดที
แจ ้งโดยวิธอ
ี นใดตามความเหมาะสม
ื
ั อหน่วยลงทุนผ่านบริษ ัทจ ัดการ หรือผูส
2. กรณีสงซื
้ น ับสนุนการขายหรือร ับซือคืนอืน
ี นใด
ื
(ก) สามารถชําระค่าซือหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด คําสังหักบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงิน หรือวิธอ
ทีสามารถเรียกเก็บเงินได ้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับสํานั กงานทีรับการสังซือเท่านั น โดยจะต ้องลงวันทีทีสังซือและขีดคร่อม
เฉพาะสังจ่ายในนาม “บ ัญชีจองซือหน่วยลงทุนของ บลจ.บ ัวหลวง” ซึงเป็ นบัญชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ
บัญชีจองซืออืนใดทีอาจเพิมเติมหรือเปลียนแปลงได ้ในอนาคต
ั อผ่านระบบอินเตอร์เน็ ต (Internet)
3. กรณีสงซื
ผู ้สั งซือหรือ ผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุน จะถูก หั ก เงิน ตามจํ า นวนทีสั งซือทั น ทีจ ากบั ญ ชีเ งิน ฝากของผู ้สั งซือทีได ้ระบุไ ว ้ในคํ า ขอใช ้บริก าร
บัวหลวง ไอแบงก์กงิ และโมบายแบงก์กงิ จากธนาคารกรุงเทพ
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เงือนไขทีเกียวข้องก ับการเสนอขายหน่วยลงทุนครงแรก
ั
1.

2.
3.

หากมีผู ้สังซือหน่วยลงทุนครบตามจํานวนเงินทุนของโครงการก่อนสินสุดระยะเวลาการเสนอขายครังแรก และหรือเต็มตามวงเงินที
ได ้รับจัดสรรจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอืนใดทีมีอํานาจ บริษัทจัดการจะปิ ดการเสนอขายครังแรกก่อนครบกําหนดระยะเวลา
ดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิ ดประกาศแจ ้งให ้ผู ้ซือหน่วยลงทุนทราบทีสํานักงานของบริษัทจัดการ และหรือผู ้สนั บสนุน
การขายหรือรับซือคืน หรือแจ ้งให ้ผู ้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอืนใดตามความเหมาะสม
บริษัทจัดการอาจยกเลิกการจัดตังกองทุนรวมทีอยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ ้งให ้สํานั กงาน
ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับตังแต่วันถัดจากวันยุตก
ิ ารขายหน่วยลงทุนนัน
บริษัทจัดการอาจปฏิเสธการสังซือ/จองซือ หรือยุตก
ิ ารเสนอขาย และหรือยุตก
ิ ารจัดตังกองทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแล ้วเห็นว่า
การสังซือ/จองซือนั น มีผลกระทบต่อชือเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถนํ า
เงินไปลงทุนให ้กองทุนได ้ดีทสุ
ี ด หรือมีผลกระทบอืนใดต่อการลงทุน ทังนี เพือรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและหรือผู ้ลงทุนเป็ น
สําคัญ

การจ ัดสรรหน่วยลงทุน
กรณีทมี
ี ผู ้สังซือในการเสนอขายครังแรกไม่เกินเงินทุนโครงการ ผู ้สังซือทุกรายจะได ้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามจํานวนทีจองซือและใน
ี ผู ้จองซือเกินจํานวนทีเสนอขาย บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช ้หลักการ “จองซือก่อนได ้ก่อน” ตามวันที
กรณีทมี
ได ้รับใบสังซือพร ้อมเงินค่าสังซือเต็มจํานวน
บริษัทจัดการจะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสังซือหน่วยลงทุนทังหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึง ดังนี
(1) กรณีทเอกสารหรื
ี
อข ้อมูลทีบริษัทจัดการได ้รับจากผู ้จองซือหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต ้องตามความเป็ นจริง หรือไม่ครบถ ้วน
(2) กรณีทบริ
ี ษัทจัดการเกิดข ้อสงสัยว่าการซือหน่วยลงทุนของผู ้จองซือหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็ นการฟอกเงิน เป็ นต ้น
(3) กรณีตามทีบริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีทบริ
ี ษัทจัดการเห็นว่าการจองซือหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให ้เกิดปั ญหาในการ
บริหารกองทุนหรือก่อให ้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็ นต ้น
ทังนี เพือเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู ้ถือหน่วยลงทุน และชือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเป็ นหลัก
การคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุน
่ ไปนี
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้สังซือหน่วยลงทุน ในกรณีตอ
1. บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตังทีอยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ ้งให ้สํานั กงาน ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 7 วันนั บตังแต่วันถัดจากวันทียุตก
ิ ารขายหน่วยลงทุนนั น และจะคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ (ถ ้ามี) ให ้แก่
ผู ้สังซือ ภายใน 15 วันนับตังแต่วันถัดจากวันสินสุดการจัดตังกองทุน
2. บริษัทจัดการยุตก
ิ ารจัดตังกองทุนหากหลังจากสินสุดระยะเวลาเสนอขายครังแรกแล ้ว ปรากฏว่าบริษัทจัดการไม่สามารถจํ า หน่ าย
หน่วยลงทุนให ้แก่ประชาชนได ้ถึง 35 ราย หรือปรากฏว่าไม่สามารถหาตราสารทีจะลงทุนได ้อย่างเหมาะสม ตามนโยบายการลงทุนที
กําหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ ้งให ้สํานั กงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนั บตังแต่วันถัดจากวันปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว
และจะคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ (ถ ้ามี) ให ้แก่ผู ้สังซือ ภายใน 1 เดือนนั บตังแต่วันถัดจากวันสินสุดระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนนันตามสัดส่วนของเงินค่าจองซือหน่วยลงทุน
3. ผู ้สังซือหน่วยลงทุนไม่ได ้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่วา่ ทังหมดหรือบางส่วนในกรณีอนนอกเหนื
ื
อจากกรณีข ้างต ้น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการคืนเงินส่วนทีไม่ได ้รับการจัดสรรพร ้อมผลประโยชน์ใดๆ ทีเกิดขึน (ถ ้ามี) ให ้แก่ผู ้สังซือ ภายใน 1 เดือนนับตังแต่วันถัดจาก
วันสินสุดระยะเวลาเสนอขายครังแรก
อนึง หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือและผลประโยชน์ (ถ ้ามี) ให ้แก่ผู ้จองซือหน่วยลงทุนได ้ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบียในอัตราไม่ตํากว่าร ้อยละ 7.50 ต่อปี นับตังแต่วันถัดจากวันทีครบกําหนดเวลานันจนถึงวันทีบริษัทจัดการชําระ
เงินจํานวนดังกล่าวได ้ครบถ ้วน ทังนี เว ้นแต่สํานักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผันหรือสังการเป็ นอย่างอืน
เงือนไขอืนใด
การสังซือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ตอ
่ เมือบริษัทจัดการหรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนได ้รับเงินค่าสังซือหน่วยลงทุนและได ้ทํารายการ
ขายหน่วยลงทุนแล ้วเพือให ้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู ้สังซือจะไม่สามารถยกเลิกคําสังซือหน่วยลงทุนนั นได ้ เว ้นแต่ได ้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพเิ ศษ
ในการชําระค่าสังซือหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีทผู
ี ้สังซือทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอืนทีจัดตังโดยบริษัทจัดการเพือสังซือ
หน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู ้สังซือจะต ้องชําระค่าสังซือด ้วยเงินเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนีกับบริษัทจัดการไม่ได ้
วิธก
ี ารร ับซือคืน
กองทุนนีจะรับซือคืนอัตโนมัตใิ ห ้กับผู ้ถือหน่วยลงทุน ภายในวันทําการก่อนวันครบกําหนดอายุโครงการ โดยการลดจํานวนหน่วยและใช ้
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สินวันทําการรับซือคืนอัตโนมัตเิ ป็ นราคารับซือคืนหน่วยลงทุน โดยผู ้ซือหน่วยลงทุนจะได ้รับเงินคืนอัตโนมัตภ
ิ ายใน 5
วันทําการนับตังแต่วันทําการถัดจากวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ โดยการโอนเงินเข ้าบัญชีเงินฝากของผู ้ถือหน่วยลงทุนทีระบุ
์ งทะเบียนให ้ท่านตามทีอยู่
ไว ้ในคําขอเปิ ดบัญชี หรือเป็ นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สังจ่ายในนามผู ้ถือหน่วยลงทุน และส่งทางไปรษณียล
ทีแจ ้งไว ้แล ้ว
เว ้นแต่กรณีทผู
ี ้ถือหน่วยลงทุนได ้แจ ้งความประสงค์ไว ้ตังแต่ชว่ งเสนอขายครังแรก ให ้สับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีทังจํานวน ณ วัน
ครบกําหนดอายุโครงการ ไปยังกองทุนเปิ ดบัวหลวงธนทวีหรือกองทุนเปิ ดบัวหลวงตราสารหนีภาครัฐบริษัทจัดการจะดําเนินการตามทีผู ้ถือ
หน่วยลงทุนแจ ้งความประสงค์ไว ้
ทังนี บริษัทจัดการจะยึดตามประสงค์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนจากคําสังซือหรือคําสังสับเปลียนล่าสุด
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Q:

กรณีใดทีบริษ ัทจ ัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน

A:

บริษัทจัดการจะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสังซือหน่วยลงทุนทังหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึง ดังนี
ู ต ้องตามความเป็ นจริง หรือไม่ครบถ ้วน
(1) กรณีทเอกสารหรื
ี
อข ้อมูลทีบริษัทจัดการได ้รับจากผู ้จองซือหน่วยลงทุนไม่ถก
(2) กรณีทบริ
ี ษัทจัดการเกิดข ้อสงสัยว่าการซือหน่วยลงทุนของผู ้จองซือหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็ นการฟอกเงิน เป็ นต ้น
(3) กรณีตามทีบริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีทบริ
ี ษัทจัดการเห็นว่าการจองซือหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให ้เกิดปั ญหาในการ
บริหารกองทุนหรือก่อให ้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็ นต ้น
ทังนี เพือเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู ้ถือหน่วยลงทุน และชือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเป็ นหลัก

Q:

้ กําหนดเกียวก ับการเลือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่ร ับซือคืนหน่วยลงทุน
กองทุนรวมนีมีขอ
ั ร ับไว้แล้ว และการหยุดร ับคําสงซื
ั อหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร
ตามคําสงที

A:

การเลือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนได ้ใน
กรณีดังต่อไปนี
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล ้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีทเข
ี ้าเหตุใดเหตุหนึงดังนี โดยได ้รับความเห็นชอบของ
ผู ้ดูแลผลประโยชน์แล ้ว
ิ ของกองทุนได ้อย่างสมเหตุสมผล
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให ้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ทีลงทุน ไว ้ตามกํ า หนดเวลาปกติ ซึงเหตุดั ง กล่า วอยู่
(ข) มีเ หตุท ีทํ า ให ้กองทุน ไม่ไ ด ้รั บ ชํ า ระเงิน จากหลั ก ทรั พ ย์ห รือ ทรั พ ย์ส น
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) ผู ้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซือคืนหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต ้อง และ
ผู ้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได ้รับรองข ้อมูลในรายงานการแก ้ไขราคาย ้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ั ร ับไว้แล้ว
การไม่ขายหรือไม่ร ับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสงที
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซือคืน หรือไม่รับสับเปลียนหน่วยลงทุน ตามคําสังทีรับไว ้แล ้ว หรืออาจหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือ
ดังต่อไปนี
คําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนได ้ ในกรณีทปรากฏเหตุ
ี
(1) เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคํ าสังซือหน่ วยลงทุนทีรับไว ้แล ้ว หรือเป็ นการหยุดรับคํ าสังซือหน่ วยลงทุนแก่ผู ้ลงทุนเฉพาะราย
เนืองจากปรากฏข ้อเท็จจริงดังต่อไปนี
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู ้ลงทุนรายนันๆ มีสว่ นเกียวข ้องกับการกระทําดังต่อไปนี
1. การกระทําทีเป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกียวกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให ้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร ้าย หรือ
ิ โดยบุคคลผู ้มีอํานาจตามกฎหมาย
3. การกระทําทีเป็ นการปฏิบัตต
ิ ามคําสังเกียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สน
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู ้จักลูกค ้า และตรวจสอบเพือทราบข ้อเท็จจริงเกียวกับลูกค ้าได ้ในสาระสําคัญ
(ค) บริษัทจัดการตรวจสอบแล ้วพบว่าผู ้สังซือหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลมิใช่ "ผู ้ลงทุนทีมิใช่รายย่อย" และหรือ "ผู ้มีเงินลงทุนสูง"
(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลียนให ้บริษัทจัดการรายอืนเข ้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต ้การจัดการของตนอันเนืองมาจากการที
บริษั ทจั ด การรายเดิม ไม่ส ามารถดํ า รงความเพีย งพอของเงิน กองทุน ได ้ตามประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์วา่ ด ้วยการดํารงเงินกองทุนของผู ้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน ้าซือ
ขายหลักทรัพย์และการค ้าหลักทรัพย์และการจัดจํ าหน่ายหลักทรัพย์ทเป็
ี นหน่วยลงทุน และการเป็ นผู ้จัดการเงินทุนสัญญาซือขาย
ล่วงหน ้า ซึงให ้กระทําได ้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(3) อยูใ่ นระหว่างดําเนินการเพือเลิกกองทุนรวมตามข ้อ 22.1.2 (6) ในส่วนข ้อผูกพัน
(4)

บริษัทจัดการสามารถระงับการขาย รับซือคืน หรือสับเปลียนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึง
(ก) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซือขายได ้ตามปกติ
(ข) บริษัทจัดการพิจารณาแล ้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็ นต ้องระงับการขาย รับซือคืน หรือสับเปลียนหน่วย
ลงทุนโดยได ้รับความเห็นชอบของผู ้ดูแลผลประโยชน์ อันเนืองจากเหตุจําเป็ นตามกรณีใดกรณีหนึงดังนี ทังนี การระงับการขาย
รับซือคืน หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนต ้องไม่เกินกว่า 5 วันทําการ เว ้นแต่จะได ้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
ิ ของกองทุนรวมได ้อย่างสมเหตุสมผล
1. ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ของกองทุนรวมได ้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
2. ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
3. มีเหตุจําเป็ นอืนใดเพือคุ ้มครองประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ในกรณีทมี
ี การระงับการขาย รับซือคืน หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนตามข ้อ (4) (ข) วรรคหนึง ให ้บริษัทจัดการแจ ้งให ้สํานักงาน
ทราบโดยทั น ที ทั งนี หากเป็ นการระงั บ การขาย รั บ ซือคืน หรือ สับ เปลียนหน่ ว ยลงทุน เกิน กว่า 1 วั น ทํ า การ สํ า นั ก งานอาจ
พิจารณาสังการให ้บริษัทจัดการดําเนินการโดยประการใดๆ เพือคุ ้มครองประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมหรือเพือลด
ผลกระทบต่อธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
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ิ ในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึงดังนีเกิดขึน ซึงก่อให ้เกิด
(ค) กองทุนรวมได ้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
ี
นรวม
1. ตลาดซือขายหลักทรัพย์ทกองทุ
ี
นรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซือขายได ้ตามปกติ ทังนี เฉพาะในกรณีทกองทุ
ิ สุทธิของกองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ทซื
ี อขายในตลาดซือขายหลักทรัพย์แห่งนันเกินกว่าร ้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สน
2. มีเหตุการณ์ททํ
ี าให ้ไม่สามารถแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศได ้อย่างเสรี และทําให ้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือ
รับโอนเงินจากต่างประเทศได ้ตามปกติ
ิ ทีลงทุนไว ้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุดังกล่าว
3. มีเหตุททํ
ี าให ้กองทุนรวมไม่ได ้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
อยูเ่ หนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู ้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด ้วยแล ้ว
ั อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
การหยุดร ับคําสงซื
เพือคุ ้มครองประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีทมี
ี ความจําเป็ นเพือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือ
เพือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนได ้
เป็ นการชัวคราวตามระยะเวลาทีสํ า นั ก งาน ก.ล.ต. ประกาศ ซึงจะไม่เ กิน 20 วั น ทํ า การติด ต่อ กัน เว ้นแต่จ ะได ้รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ให ้ขยายระยะเวลาหยุดรับ คําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนออกไปได ้
Q:

ั
วิธก
ี ารสบเปลี
ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร

A:

กองทุนไม่รับสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ เว ้นแต่เป็ นการสับเปลียนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดบัวหลวงธนทวี หรือกองทุนเปิ ด
บัวหลวงตราสารหนีภาครัฐ เข ้าเฉพาะช่วงเปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกเท่านัน และ ณ วันครบกําหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนทังจํ านวน โดยการสับเปลียนหน่วยลงทุนอัตโนมัตข
ิ องกองทุนนีไปยังกองทุนเปิ ดบัวหลวงธนทวี
หรือกองทุนเปิ ดบัวหลวงตราสารหนีภาครัฐ ตามทีผู ้ลงทุนแจ ้งความประสงค์ไว ้เท่านัน

Q:

กองทุนรวมนีกําหนดวิธก
ี ารโอนหน่วยลงทุน และข้อจําก ัดการโอนไว้อย่างไร

A:

วิธก
ี ารขอโอนหน่วยลงทุน
ผู ้โอนและผู ้รับโอนจะต ้องเป็ นผู ้ลงทุนทีมิใช่รายย่อยหรือผู ้มีเงินลงทุนสูงเช่นเดียวกัน จึงจะสามารถโอนหน่วยลงทุนได ้โดยจะต ้องมายืนคํา
ขอโอนหน่วยลงทุนด ้วยตนเองทีผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน ในกรณีทผู
ี ้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการมาก่อน ผู ้รับ
โอนจะต ้องกรอกรายละเอียดในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนและยืนต่อผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนพร ้อมกับคําขอโอนหน่วยลงทุน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข ้อมูลการโอนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการจะออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้โอนหน่วยลงทุน
และผู ้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 6 วันทําการนั บแต่วันทีผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือคืนได ้รับคําขอโอนหน่วยลงทุน สิทธิในการขายคืน
หน่วยลงทุนของผู ้รับโอนจะเกิดขึนหลังจากทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได ้บันทึกข ้อมูลการโอนหน่วยลงทุนแล ้ว
ข้อจําก ัดการโอนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทมี
ี การโอนหน่วยลงทุนให ้แก่บค
ุ คลอืนทีมิใช่ผู ้ลงทุน
ทีมิใช่รายย่อยหรือผู ้มีเงินลงทุนสูง เว ้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก

Q:

ิ สุ ทธิ มู ลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและร บ
ผู ถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะทราบข้อมู ลเกียวก บ
ั มู ลค่าทร พ
ั ย์ส น
ั ซือคืนหน่วยลงทุนได้จาก
ช่องทางใด

A:

ิ สุท ธิ มูล ค่า หน่ ว ยลงทุน และราคาขายและรั บ ซือคืน หน่ ว ยลงทุน ได ้จากช่อ งทางใด
ผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุน สามารถติด ตามมูล ค่า ทรั พ ย์ส น
ช่องทางหนึงหรือทุกช่องทาง ดังนี
 เว็บไซต์บริษัทจัดการ www.bblam.co.th และหรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
 Mobile Application เช่น BF Mobile Application
 ประกาศปิ ดทีบริษัทจัดการ หรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
 หนังสือพิมพ์รายวัน
 ตรวจดูข ้อมูลใน NAV Center ที www.thaimutualfund.com
หรือสอบถามได ้ที บลจ.บัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8

ิ ธิของผูถ
สท
้ อ
ื หน่วยลงทุน
Q:

กองทุนรวมนีมีการออกและส่งมอบหล ักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร

A:

สํ า หรั บ ผู ้ลงทุน ทีทํ าคํ าสังซือหน่ วยลงทุนช่วงเสนอขายครั งแรกผ่านบริษัท จั ด การและหรือ ผ่านสาขาผู ้สนั บ สนุ นการขายหรือ รั บซือคืน
บริษัทจัดการจะออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
สํ า หรั บ ผู ้ลงทุน ทีทํ า คํ า สั งซือหน่ ว ยลงทุน ช่ว งเสนอขายครั งแรกผ่ า นระบบอิน เตอร์เ น็ ต บริษั ทจั ด การกํ า หนดให ้รู ป แบบหน า้ รายการ
เคลือนไหวบัญชีกองทุนรวมเป็ นหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม หากผู ้ลงทุนทีทําคําสังซือผ่านระบบอินเตอร์เน็ ตดังกล่าว
ประสงค์จะขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู ้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับได ้ทีสาขาของผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
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Q:

ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอาจถูกจําก ัดสิทธิในเรืองใด ภายใต้เงือนไขอย่างไร

A:

ผู ้ถือหน่วยลงทุนอาจถูกจํากัดสิทธิในเรืองดังต่อไปนี
 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทมี
ี การโอนหน่วย
ลงทุนให ้แก่บค
ุ คลอืนทีมิใช่ผู ้ลงทุนทีมิใช่รายย่อยหรือผู ้มีเงินลงทุนสูง เว ้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
 สิท ธิใ นการลงมติเ พือแก้ไ ขเพิมเติมโครงการ ในกรณี ท ีบุค คลใดถือ หน่ ว ยลงทุน เกิน กว่า หนึงในสามของจํ า นวนหน่ ว ยลงทุนที
จํ าหน่ายได ้แล ้วทังหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ทเป็
ี นเจ ้าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชือผู ้ถือหน่วยลงทุน จะไม่นับคะแนน
เสียงของบุคคลนั นในส่วนทีเกินกว่าหนึงในสามของจํ านวนหน่วยลงทุนทีจํ าหน่ายได ้แล ้วทังหมด ทังนี เว ้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็ นอย่างอืน หรืออนุมัตเิ ห็นชอบ ยกเว ้น หรือผ่อนผันให ้ดําเนินการเป็ นอย่างอืนได ้

Q:

้ งทุน และนโยบายการระง ับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
กองทุนรวมนีมีช่องทางและวิธก
ี ารร้องเรียนของผูล
่ ระบวนการด ังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
ตลอดจนวิธเี ข้าสูก

A:

ผู ้ลงทุนสามารถทําหนังสือร ้องเรียน ได ้ที





บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด โทรศัพท์ 0-2674-6488 กด 8
สํานักงาน ก.ล.ต. (SEC Help Center) โทรศัพท์ 1207
ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
ผู ้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2724-5047

การระง ับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ี ษัทจัดการปฏิบัตไิ ม่เป็ นไปตามโครงการจัดการ
บริษัทจัดการตกลงให ้มีการระงับข ้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีทบริ
กองทุนรวมนี และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ทีเกียวข ้อง อันมีผลให ้เกิดความ
เสียหายแก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล ้ว ผู ้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนํ าข ้อพิพาทเข ้าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการของสํานักงาน ก.ล.ต. ได ้
Q:

การระบุภม
ู ล
ิ ําเนาในประเทศไทย เพือการวางทร ัพย์สําหร ับผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนทุกรายทีไม่มภ
ี ม
ู ล
ิ ําเนาในประเทศไทย?

A:

ในกรณีทผู
ี ้ถือหน่วยลงทุนไม่มภ
ี ูมล
ิ ําเนาในประเทศไทยและไม่ได ้แจ ้งไว ้เป็ นอย่างอืน บริษัทจัดการจะอ ้างอิงทีอยู่ของบริษัทจัดการเป็ น
ภูมล
ิ ําเนาเพือการวางทรัพย์ในกรณีทต
ี ้องมีการวางทรัพย์

บุคคลทีเกียวข้องก ับการดําเนินงานของกองทุนรวม
Q:

ข้อมูลเกียวก ับบริษ ัทจ ัดการ

A:

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ได ้รับใบอนุญาตจดทะเบียนจากกระทรวงการคลังให ้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
กิจการจัดการลงทุนในปี 2535 โดยมีทน
ุ จดทะเบียนจํานวน 100 ล ้านบาท (ชําระเต็มมูลค่าแล ้ว)
สถานทีตง:
ั

เลขที 175 อาคารสาธรซิตทาวเวอร์
ี
ชัน 7 ชัน 21 และ ชัน 26
ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996

ิ สุทธิของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจ ัดการของบริษ ัท
จํานวนกองทุนรวมทงหมดและมู
ั
ลค่าทร ัพย์สน
ณ วันที 29 เมษายน 2565 มีจํานวนกองทุนรวมทังหมด 99 กองทุน
ิ สุทธิของกองทุนรวม เท่ากับ 737,143.53 ล ้านบาท
มูลค่าทรัพย์สน
รายชือคณะกรรมการบริษ ัท
1. นายสตีเฟน แทน

กรรมการ

2. นางสาวสุญาณี ภูรป
ิ ั ญญวานิช

กรรมการ

3. นายไพศาล เลิศโกวิทย์

กรรมการ

4. นางสาวปิ ยะมาศ คําไทรแก ้ว

กรรมการ

5. นายโชน โสภณพนิช

กรรมการ

6. นายณั ฐพัชร์ เจียรวงศ์

กรรมการ

7. นางวรวรรณ ธาราภูม ิ

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

8. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจน
ิ ดา

กรรมการ และประธานเจ ้าหน ้าทีบริหาร

9. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล

กรรมการ
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รายชือคณะกรรมการบริหาร
1. นางวรวรรณ ธาราภูม ิ

ประธานกรรมการบริหาร

2. นางสาวสุญาณี ภูรป
ิ ั ญญวานิช

กรรมการ

3. นายไพศาล เลิศโกวิทย์

กรรมการ

4. นายโชน โสภณพนิช

กรรมการ

5. นายณั ฐพัชร์ เจียรวงศ์

กรรมการ

6. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจน
ิ ดา

ประธานเจ ้าหน ้าทีบริหาร

7. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล

กรรมการ

รายชือกรรมการอิสระ
- ไม่ม ี รายชือผูบ
้ ริหาร
1. นางวรวรรณ ธาราภูม ิ

Chairman of Executive Board

2. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจน
ิ ดา

Chief Executive Officer

3. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล

Managing Director, Head of Business Distribution

4. นายวินัย หิรัณย์ภญ
ิ โญภาศ

Managing Director, Head of Operation & Trustee

5. นายสันติ ธนะนิรันดร์

Deputy Managing Director, Chief Investment Officer, Head of Fund Management

6. นางสาววิภารัตน์ เสร็จกิจ

Deputy Managing Director, Head of Product Management

7. นายสุธรี ์ คันธารวงสกุล

Deputy Managing Director, Head of Compliance & Legal

8. นางอุบลรัตน์ บุษยะกนิษฐ์

Deputy Managing Director, Head of HR Strategy & Service Support

9. นายพรชลิต พลอยกระจ่าง

Deputy Managing Director, Head of Real Estate & Infrastructure Investment

10. นายพีร ์ ยงวณิชย์

Deputy Managing Director, Head of Risk Management

11. นางสาวสิรม
ิ า ประภาพานิชย์

Deputy Managing Director, Head of Internal Audit

ิ วงศ์
12. นายครรชิด พิสท
ุ ธิชน

Deputy Managing Director, Head of CEO Office

13. ดร.ชาญสิทธิ สิรธิ นาโชติ

Assistant Managing Director, Head of Enterprise Information Technology

Q:

รายชือคณะกรรมการการลงทุน

A:

รายชือคณะกรรมการการลงทุน มีดังนี
1. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจน
ิ ดา

11. นางสาวศิรารัตน์ อรุณจิตต์

2. นายสันติ ธนะนิรันดร์

12. นายเจฟ สุธโี สภณ

3. นางสาวสุดารัตน์ ทิพยเทอดธนา

13. นายปั ญญพัฒน์ ประคุณหังสิต

4. นางอติกานต์ พานิชเกษม

ั พันธ์
14. นางสาววนาลี ตรีสม

5. นางสาวชนิกานต์ ลีลาธรรมรัตน์

15. นายณั ฐพล ปรีชาวุฒ ิ

6. นางสาวดุษฎี ภูพ
่ ัฒน์

16. นางสาวมิงขวัญ ทองพฤกษา

7. นางสาวปริยนุช คล่องคํานวณการ

17. นายชัชวาล สิมะธัมนันท์

8. นางสาวอรุณี ศิลปการประดิษฐ

18. นายศรศักดิ สร ้อยแสงจันทร์

9. นางสาวรุง่ นภา เสถียรนุกล
ู

19. นางสาวชนาทิพย์ เตียวตรานนท์

10. นางสาวเสาวลักษณ์ วิศววิกรานต์

20. นายพิชา เลียงเจริญสิทธิ
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Q:

รายชือผูจ
้ ัดการกองทุน ประว ัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานทีเกียวข้องก ับการบริหารจ ัดการกองทุนรวม รวมทงั
หน้าทีความร ับผิดชอบของผูจ
้ ัดการกองทุนด ังกล่าว

A:

รายชือผู ้จัดการกองทุน
ชือ-สกุล

1.

นางอติกานต์ พานิชเกษม

ประว ัติการศึกษา

ประสบการณ์ทํางาน
ทีเกียวข้องก ับการบริหาร
จ ัดการกองทุนรวม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- Assistant Managing Director
บลจ.บัวหลวง

- ปริญญาตรี สถิตศ
ิ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ผู ้อํานวยการ ฝ่ ายจัดการกองทุน
บลจ.ทหารไทย
- ผู ้อํานวยการ ฝ่ ายจัดการลงทุน
บมจ.ธนาคารทหารไทย

หน้าทีความร ับผิดชอบ
ของผูจ
้ ัดการกองทุนรวม
บริหารทีมงาน เพือให ้การจัดการ
กองทุนมีประสิทธิภาพ ติดตาม
ภาวะตลาด และหลักทรัพย์
ตราสารหนี เพือกําหนดกลยุทธ์
การลงทุน บริหารจัดการกองทุน

- ผู ้ช่วยผู ้อํานวยการ ฝ่ ายจัดการลงทุน
บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร
- ผู ้ช่วยผู ้อํานวยการ ผู ้จัดการกองทุน
บล.แอสเซท พลัส
- ผู ้ช่วยผู ้อํานวยการ กองทุนส่วนบุคคล
บมจ.ธนาคารทหารไทย
- ผู ้จัดการกองทุนส่วนบุคคล
บมจ.หลักทรัพย์เอกธํารง

2.

นางสาวชนิกานต์
ลีลาธรรมรัตน์

- ปริญญาโท การเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Assistant Managing Director
บลจ.บัวหลวง

- ปริญญาตรี การเงิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ผู ้อํานวยการ บลจ.ไทยพาณิชย์
- ผู ้จัดการกองทุน
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
- Trader บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
- Credit Officer
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

บริหารทีมงาน เพือให ้การจัดการ
กองทุนมีประสิทธิภาพ ติดตาม
ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน
ตลาดตราสารหนี ตราสารทุน
และสินทรัพย์ทางเลือก ทังใน
และต่างประเทศ เพือใช ้เป็ น
ข ้อมูลประกอบการวิเคราะห์
ตัดสินใจลงทุน กําหนดกลยุทธ์
การลงทุน และบริหารการลงทุน

- Dealer บมจ.เงินทุนนวธนกิจ

3.

นางสาวปริยนุช
คล่องคํานวณการ

- ปริญญาโท การเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Senior Vice President
บลจ.บัวหลวง

- ปริญญาตรี การเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ผู ้จัดการ ฝ่ ายบริหารความเสียง
บลจ.ทหารไทย
- ผู ้ช่วยผู ้จัดการ กองทุนส่วนบุคคล
บมจ.ธนาคารทหารไทย

ติดตามภาวะตลาดเงิน
ตลาดตราสารหนี และหลักทรัพย์
ต่างประเทศ เพือประกอบการ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตาม
หลักทรัพย์ทลงทุ
ี
น และบริหาร
การลงทุน

- นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร

4.

นางสาวอรุณี
ศิลปการประดิษฐ

- ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- Senior Vice President
บลจ.บัวหลวง

ติดตามภาวะตลาดเงิน
ตลาดตราสารหนี และหลักทรัพย์
ต่างประเทศ เพือประกอบการ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตาม
หลักทรัพย์ ทีลงทุน และบริหาร
การลงทุน

- ปริญญาโท การเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Vice President
บลจ.บัวหลวง

- ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- เจ ้าหน ้าทีวิจัยตลาด
บลจ.เอ็ม เอฟ ซี (มหาชน)

ติดตามภาวะตลาดเงิน
ตลาดตราสารหนี และหลักทรัพย์
ต่างประเทศ เพือประกอบการ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตาม
หลักทรัพย์ทลงทุ
ี
น และบริหาร
การลงทุน

- ปริญญาโท
Financial Mathematics,
University of Exeter, UK

- Vice President
บลจ.บัวหลวง

- ปริญญาตรี บัญชี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

5.

6.

นางสาวศิรารัตน์ อรุณจิตต์

นายปั ญญพัฒน์
ประคุณหังสิต

- ปริญญาตรี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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Q:

รายชือผูส
้ น ับสนุนการขายหรือร ับซือคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์

A:

ผูส
้ น ับสนุนการขายหรือร ับซือคืน
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 1333
 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2231-3777 และ 0-2618-1000
 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2638-5500
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
เลขที 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2230-1784
ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
เลขที 100 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2724-5047 โทรสาร 0-2724-5051
นอกจากหน ้าทีตามทีกําหนดไว ้ในสัญญาแต่งตังผู ้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน ้าทีตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนด ้วย

Q:

รายชือผูส
้ อบบ ัญชีของกองทุนรวม

A:

รายชือผู ้สอบบัญชีของกองทุนรวม มีดังนี
 นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
 นายเทอดทอง เทพมังกร
 นางสาวชมภูนุช แซ่แต ้
 นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์
ั
 นางสาวชุตม
ิ า วงษ์ศราพันธ์ชย
 นางสาวรฐาภัทร ลิมสกุล
บริษัท พีว ี ออดิท จํากัด
เลขที 100/19 ชัน 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห ้วยขวาง เขตห ้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก ้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมรายชือของผู ้สอบบัญชีได ้ในภายหลัง โดยผู ้สอบบัญชีดังกล่าวจะต ้องเป็ น
บุคคลทีได ้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด ้วยการให ้ความเห็นชอบผู ้สอบบัญชี

่ งทางทีผูล
ชอ
้ งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิมเติม
Q:

ผูล
้ งทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิมเติมได้จากทีใด

A:

ผู ้ลงทุนสามารถสอบถามข ้อมูลเพิมเติม ได ้ที
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
โทรศัพท์ 0-2674-6488 เว็บไซต์ www.bblam.co.th
 ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน

ี
ปัจจ ัยความเสยงของกองทุ
นรวม
กองทุนมีความเสียงและแนวทางในการบริหารความเสียง โดยเรียงลําดับตามโอกาสทีอาจเกิดขึนและมีนัยสําคัญของผลกระทบจากมากไปน ้อย
ได ้ดังต่อไปนี
1.

ความเสียงจากการดําเนินงานของผูอ
้ อกตราสาร (Business Risk)
คือ ผู ้ออกตราสารอาจไม่สามารถชําระเงินต ้นและดอกเบียได ้เต็มจํานวน หรือตามเวลาทีกําหนด

2.

ความเสียงจากความผ ันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)
ราคาขายของตราสารหนีอาจเพิมขึนหรือลดลง ซึงอาจเป็ นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบียในท ้องตลาด การคาดการณ์ของนั ก
ลงทุน ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของผู ้ออกตราสาร เป็ นต ้น กองทุนจะพยายามลงทุนในตราสารทีมีอายุคงเหลือใกล ้เคียงกับ
วันสินสุดโครงการลงทุน ทําให ้ความเสียงจากความผันผวนของราคาตราสารตํา

กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 7/22 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย | BP7/22 (AI)

10

3.

ความเสียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
คือ ความเสียงทีไม่สามารถขายตราสารได ้หรือขายได ้แต่ไม่อาจขายได ้ในราคาทีต ้องการจําเป็ นต ้องขายในราคาตํา ผู ้จัดการกองทุนจะใช ้
ความระมัดระวังสูงสุดในการเลือกตราสารทีจะลงทุน โดยเน ้นการลงทุนในตราสารหนีทีผู ้ออกมีความเสียงตําและอายุของตราสารใกล ้เคียง
กับอายุโครงการมากทีสุด

4.

ความเสียงจากความสามารถในการชําระหนีของผูอ
้ อกตราสาร (Default Risk)
คือ ความสามารถของผู ้ออกตราสารหนีหมดความสามารถในการชําระดอกเบียหรือเงินต ้น มูลค่าตราสารนั นๆ อาจเป็ นศูนย์ ซึงกองทุนจะ
ขาดทุนจากการถือครองตราสารนัน จากความเสียงข ้างต ้นบริษัทจัดการได ้มีการวิเคราะห์ความสามารถในการชําระหนีของผู ้ออกตราสารหนี
กองทุนจึงมีนโยบายมุ่งเน ้นลงทุนในตราสารหนีทีมีคุณภาพ และมีความเสียงตํา ได ้แก่ ตราสารหนีภาครัฐ และหรือรัฐวิสาหกิจ และหรือ
สถาบั น การเงิน และภาคเอกชนทีมีก ารจั ด อั น ดั บ ความน่ า เชือถือ ณ วั น ทีลงทุน ในระดั บ Investment grade ซึงเป็ นตามทีกล่า วไว ้ใน
นโยบายการลงทุนของโครงการ รวมทังวิเคราะห์และติดตามทิศทางอัตราดอกเบีย และสภาพคล่องของตราสารหนี เพือคัดเลือกตราสารหนีที
จะลงทุนในจังหวะเวลาทีเหมาะสมให ้ได ้ผลตอบแทนทีดี และเนืองจากกองทุนลงทุนในตราสารหนีระยะสัน ทําให ้กองทุนมีความเสียงตํา

5.

ความเสียงจากการเปลียนแปลงของอ ัตราดอกเบีย (Interest Rate Risk)
อยูใ่ นระดับตํา เนืองจากกองทุนเน ้นลงทุนในตราสารทีมีอายุครบกําหนดใกล ้เคียงวันครบกําหนดอายุกองทุน ทําให ้กองทุนมีความเสียงจาก
การเปลียนแปลงของอัตราดอกเบียในระดับตํา

6.

ปัจจ ัยความเสียงของประเทศทีกองทุนไปลงทุน (Country and Political Risk)
คือ ความเสียงในเรืองของเสถียรภาพและรวมถึงการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน นโยบายทางการเมือง การเงิน รวมถึง
ข ้อจํ า กั ด ทางด ้านกฎหมาย และการธุ ร กรรมทางการเงิน ของประเทศทีกองทุ น ลงทุ น ในการพิจ ารณาลงทุ น บริษั ทจั ด การจะติด ตาม
สถานการณ์การเปลียนแปลงดังกล่าวข ้างต ้น ตลอดจนปั จจัยพืนฐานต่างๆ ของประเทศทีกองทุนลงทุนอย่างใกล ้ชิด เพือประเมินความเสียง
จากการลงทุนในประเทศนันๆ ซึงอาจช่วยลดความเสียงลงได ้บ ้าง

7.

ปัจจ ัยความเสียงจากข้อจําก ัดการนําเงินลงทุนกล ับประเทศ (Repatriation Risk)
คือ ความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงภายในประเทศทีกองทุนเข ้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะทีเกิดวิกฤตการณ์ทไม่
ี ปกติ
ทําให ้กองทุนไม่สามารถนํ าเงินกลับเข ้ามาในประเทศได ้ หรือสาเหตุอนๆ
ื อันอาจทําให ้ไม่สามารถชําระหนีได ้ตรงตามระยะเวลาทีกําหนด
ทังนี บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทีอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนีของประเทศทีเข ้าลงทุนอย่างถีถ ้วนรอบคอบ

8.

ั
ั
ความเสียงจากการทําสญญาสวอปและ/หรื
อสญญาฟอร์
เวิรด
์
กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการทําสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิรด
์ เพือป้ องกันความเสียง (Hedging) จากอัตราแลกเปลียน (Foreign
Exchange Rate Risk) เป็ นหลัก การป้ องกันความเสียงดังกล่าวอาจทําให ้กองทุนเสียโอกาสในการได ้รับผลตอบแทนทีเพิมขึนหากอัตรา
แลกเปลียนมีการเปลียนแปลงไปในทางตรงกันข ้ามกับทีกองทุนคาดการณ์ไว ้ อย่างไรก็ดก
ี องทุนยังคงมีความเสียงจากการทีคู่สัญญาไม่
ปฏิบัตต
ิ ามสัญญาดังกล่าว ทําให ้การป้ องกันความเสียงด ้านอัตราแลกเปลียนไม่เป็ นไปตามทีคาดหวังไว ้

9.

ความเสียงจากอ ัตราแลกเปลียน (Foreign Exchange Rate Risk)
กรณีตราสารหนีทีกองทุนลงทุนอยูจ
่ า่ ยดอกเบียและเงินต ้นเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทําให ้กองทุนมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเมือ
มีการแปลงค่าเงินสกุลต่างประเทศให ้เป็ นสกุลเงินบาท ซึงจะทําให ้ผลตอบแทนทีได ้รับไม่เป็ นตามทีคาดได ้ อย่างไรก็ด ี เพือป้ องกันความ
เสียงด ้านอัตราแลกเปลียน กองทุนจึงมีนโยบายทีจะป้ องกันความเสียงโดยใช ้สัญญาสวอปอัตราแลกเปลียน (Currency Swap) และ/หรือ
สัญญาฟอร์เวิรด
์ อัตราแลกเปลียน (Currency Forward) เพือรับค่าเงินบาทในอัตราคงที สําหรับตราสารทีมีการจ่ายเงินต ้นและดอกเบียเป็ น
เงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะพิจารณาใช ้เครืองมือป้ องกันความเสียงทีอาจเกิดขึนจากอัตราแลกเปลียนทังหมด (Fully Hedge) เพือ
ไม่ให ้เกิดความผันผวนของผลตอบแทนทีเป็ นเงินบาท

10. ความเสียงจากการเข้าทําธุรกรรมซือขายตราสารล่วงหน้า
ั ญาไม่ปฏิบัต ิ
่ ญ
ในการเข ้าทําธุรกรรมการซือขายตราสารล่วงหน ้า เพือป้ องกันความเสียง (Hedging) กองทุนอาจจะมีความเสียงจากการทีคูส
ตามสัญญาดังกล่าว ทําให ้การลดความเสียงด ้านราคา (Price Risk) อัตราดอกเบีย (Interest Rate Risk) และอัตราแลกเปลียน (Currency
Risk) ไม่เป็ นไปตามทีคาดการณ์ไว ้ ดังนัน เพือลดความเสียงของคูส
่ ัญญา กองทุนจะเข ้าทําธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินทีได ้รับการ
จัดอันดับความน่าเชือถือ ณ วันทีลงทุน ในระดับ Investment grade จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือทีได ้รับการยอมรับจากสํานักงาน
ก.ล.ต. นอกจากความเสียงดั ง กล่ า วข ้างต ้นแล ้ว การเข ้าทํ า ธุ ร กรรมการซือขายตราสารล่ ว งหน า้ อาจมีต ้นทุ น อยู่ บ ้าง โดยจะทํ า ให ้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน ้อยจากความเสียงด ้านต ้นทุนทีเพิมขึน อนึง การทําธุรกรรมซือขายล่วงหน ้า แม ้จะช่วยลดความ
ไม่แน่นอน (ความเสียง) จากการเปลียนแปลงของราคาอัตราดอกเบีย และอัตราแลกเปลียน แต่ถ ้าหากการเปลียนแปลงนัน เป็ นประโยชน์
ต่อมูลค่าของตราสารทีกองทุนถืออยู่ กองทุนก็หมดโอกาสได ้ประโยชน์ดังกล่าวเช่นกัน ซึงถือเป็ นต ้นทุนการเสียโอกาส (Opportunity
Cost) ของกองทุน
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ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุน
ิ อืน หรือการหาดอกผลโดยวิธอ
ประเภทของหล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน
ี นที
ื จะลงทุนในประเทศ
ิ อืน หรือหาดอกผลโดยวิธอ
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สน
ี นอย่
ื
างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่าง
ตามทีประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานั กงาน ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว ้นแต่ในกรณีทคณะกรรมการกํ
ี
ากับตลาดทุน
ิ หรือการหาดอกผล
หรือสํานั กงาน ก.ล.ต. ให ้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก ้ไขหรือเพิมเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
โดยวิธอ
ี น
ื
ส่วนที 1: ตราสาร TS (Transferable securities)
ิ ในส่วนอืนๆ ตามข ้อ 3.13.1 ซึงมีคณ
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใดๆ นอกเหนือจากทรัพย์สน
ุ สมบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์ทครบถ
ี
้วน
ดังนี
1.1 ไม่มข
ี ้อกําหนดหรือเงือนไขทีทําให ้ผู ้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลียนมือได ้ (รวมถึงกรณีทเป็
ี นตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช ้เงิน ทีมีเงือนไขห ้ามเปลียนมือแต่กองทุนได ้ดําเนินการให ้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร ้องในตราสารได ้ตามวิธก
ี ารทีกฎหมายกําหนด หรือมีเงือนไขให ้กองทุนสามารถขายคืนผู ้ออกตราสารได ้)
1.3 มีข ้อมู ล เกียวกั บ ตราสารทีถูก ต ้องครบถ ้วนและมีก ารปรั บ ปรุ ง เป็ นประจํ า อย่ า งสมํ าเสมอ ซึงบริษั ทจั ด การสามารถเข ้าถึง ได ้เพือนํ า มา
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได ้อย่างสมําเสมอ และมีข ้อมูลราคาทีสะท ้อนมูลค่ายุตธิ รรม โดยข ้อมูลดังกล่าวต ้องอ ้างอิงจากแหล่งข ้อมูล
ทีเชือถือได ้ซึงจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็ นทียอมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัตแ
ิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิมเติมจากทีกําหนดในข ้อ 1.
2.1 ในกรณีทเป็
ี นการลงทุนในตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช ้เงิน ทีออกตราสารดังกล่าวเพือชําระหนีการค ้าตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช ้เงิน
ดังกล่าวต ้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด ้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
6. ธนาคารเพือการส่งออกและนํ าเข ้าแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
8. สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลักษณะทํานองเดียวกับผู ้รับฝากตาม 1 - 7
ทังนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต ้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู ้สังจ่ายหรือผู ้ออกตัว ทังจํานวนรวมถึงดอกเบีย (ถ ้ามี) ตามทีระบุไว ้ใน
ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช ้เงินด ้วย
2.2 ในกรณีทเป็
ี นการลงทุนในตราสารกึงหนีกึงทุน หากมีการใช ้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึงหนีกึงทุนเป็ นหุ ้นโดยกองทุนรวมได ้รับหุ ้นนันมา
บริษัทจัดการต ้องจําหน่ายหุ ้นทีได ้มาภายใน 30 วันนั บแต่วันทีกองทุนรวมได ้รับหุ ้นนั น โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว มิให ้ถือว่าบริษัท
จัดการมีการลงทุนในหุ ้นดังกล่าว
ิ ประเภทหน่วย CIS
ส่วนที 2: ทร ัพย์สน
ต ้องมีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี
1. กรณีเป็ นหน่วย CIS
1.1 มีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข ้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที 1 ข ้อ 1.1 ข ้อ 1.2 และข ้อ 1.3
1.2 ในกรณีทกองทุ
ี
นไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมอืน กองทุนรวมดังกล่าวต ้องมีนโยบายการลงทุนดังนี (ไม่ใช ้กับการลงทุนในหน่วย
CIS ของกองทุนรวมทองคําทีลงทุนในทองคําแท่ง)
ิ ซึงเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับทีกองทุนสามารถลงทุนได ้
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สน
ิ เมือใช ้วิธค
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สน
ี ํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล ้วได ้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุน
ิ เมือใช ้วิธค
ิ ทีเป็ น
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สน
ี ํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล ้วได ้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับทรัพย์สน
SIP ของกองทุน
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ทีเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุน
2. กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีกําหนดในส่วนที 2 ข ้อ 1.
2.1 มีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข ้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที 1 ข ้อ 1.1 ข ้อ 1.2 และข ้อ 1.3
2.2 จดทะเบียนซือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ส่วนที 3: ทร ัพย์สน
ต ้องเป็ นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู ้รับฝากดังนี
1. ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด ้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษั ทตลาดรองสินเชือทีอยูอ
่ าศัย
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6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพือการส่งออกและนํ าเข ้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็ นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลักษณะทํานองเดียวกับผู ้รับฝากตาม 1. - 9.
ั
ส่วนที 4: ธุรกรรมประเภทการซือโดยมีสญญาขายคื
น (reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต ้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี
ั ญา ต ้องเป็ นนิตบ
ั ญาใน reverse repo ได ้ตามกฎหมายไทย
1. คูส
่ ญ
ิ ค
ุ คลดังนีทีสามารถเข ้าเป็ นคูส
่ ญ
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิตบ
ิ ค
ุ คลทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด ้วยวิธก
ี ารงบประมาณ
2. ตราสารทีใช ้ในการทํา reverse repo ต ้องเป็ นตราสารดังนี
2.1 ตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็ นตราสารภาครัฐต่างประเทศต ้องมี credit rating อยูใ่ นอันดับ investment
grade
2.2 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช ้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกก
ู หรือหุ ้นกู ้ระยะสัน ทีธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
เป็ นผู ้มีภาระผูกพัน ซึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช ้เงิน ที TSFC เป็ นผู ้ออก ทีมีกําหนดวันใช ้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็ นตัวทีถึงกําหนดใช ้
เงินเมือทวงถามหรือเมือได ้เห็น
2.4 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช ้เงิน หรือศุกก
ู ทีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันทีออก ซึงมี credit rating อย่างใดอย่างหนึงดังนี
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ใ นอั น ดั บ แรก โดยกรณี ท ีเป็ น issuer rating ต ้องเป็ น credit rating ทีได ้มาจากการจั ด credit
rating ระยะสันด ้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนีซึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ทีขึนทะเบียนในตลาดซือขายตราสารหนี หรือทีมีข ้อมูลราคาทีน่าเชือถือและอ ้างอิงได ้ซึงมีการ
เปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนีดังกล่าวต ้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึงดังนี
2.5.1 มี credit rating ระยะสันอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวทีเทียบเคียงได ้กับ credit rating ระยะสันดังกล่าวตามที CRA
ได ้เปรียบเทียบไว ้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่ น 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนีซึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนทีขึนทะเบียนในตลาดซือขายตราสารหนี หรือทีมีข ้อมูลราคาทีน่าเชือถือและอ ้างอิงได ้ซึงมีการ
เปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนีดังกล่าวต ้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึงดังนี
2.6.1 มี credit rating ระยะสันอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวทีเทียบเคียงได ้กับ credit rating ระยะสันดังกล่าวตามที CRA
ได ้เปรียบเทียบไว ้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่ น 4 อันดับแรก
ิ อืนตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิมเติม
2.7 ทรัพย์สน
3. ระยะเวลาการรับชําระหนีของ reverse repo ต ้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข ้อกําหนดเพิมเติมทีบริษัทจัดการต ้องปฏิบัตส
ิ ําหรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต ้องใช ้สัญญามาตรฐานตามทีกําหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2 ห ้ามนํ าหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือไปขายหรือโอนต่อ เว ้นแต่เข ้าลักษณะดังนี
4.2.1 เป็ นการขายหรือโอนตามข ้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็ นการขายตาม repo ทีเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด ้วยหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธก
ี ารใน
ิ ของกองทุนรวม
การกู ้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สน
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือ ณ วันเริมต ้นสัญญา ต ้องมีมล
ู ค่าเป็ นไปตามสมการการคํานวณตามวิธก
ี ารดังนี
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือมากกว่า (ราคาซือ x (1 + discount rate))
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงเป็ นค่าซือหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo
ทังนี ราคาซือ = ราคาทีกองทุนชําระให ้แก่คส
ู่ ญ
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือ ณ สินวัน ให ้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2 ในกรณีทมู
ี ลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือ ณ สินวัน ไม่เป็ นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต ้องเรียกให ้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิใน
เงิน หรือหลักทรั พย์ห รือ ตราสารทีสามารถใช ้ในการทํ า reverse repo ให ้แก่กองทุน เพือให ้มูลค่ารวมของหลั กทรั พย์หรือ ตราสารทีซือและ
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ิ ทีโอนมาดังกล่าวเป็ นไปตามวิธก
ทรัพย์สน
ี ารดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันทีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือลดลงกว่าสมการใน 4.4.1
เว ้นแต่เป็ นกรณีตาม 4.4.3
4.4.3 ในกรณีทผลลั
ี
พธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือ ณ สินวัน มีมล
ู ค่าน ้อยกว่ามูลค่า reverse repo
x (1 + discount rate) เป็ นจํานวนไม่เกิน 5 ล ้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซือ แล ้วแต่จํานวนใดจะตํากว่า และมีการกําหนดเรืองดังกล่าว
ไว ้ในสัญญาซึงได ้กําหนดโดยพิจารณาถึงปั จจัยความเสียงของคูส
่ ัญญา (counterparty risk) แล ้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได ้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให ้คํานวณดังนี
4.5.1 คํานวณจากราคาซือรวมกับผลประโยชน์ทกองทุ
ี
นพึงได ้รับจาก reverse repo จนถึงวันทีมีการคํานวณ
ั ญารายเดียวกันและมีข ้อตกลง
4.5.2 คํานวณเป็ นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็ นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมทีกองทุนมีอยูก
่ ับคูส
่ ญ
ิ ทีโอนตาม 4.4.2 (ถ ้ามี) ของธุรกรรม
กําหนดให ้สามารถบังคับชําระหนีตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึงจากหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือหรือทรัพย์สน
ทีเกิดจาก reverse repo รายการอืนได ้
ั ญา หลักทรัพย์ หรือตราสารทีซือแล ้ว
4.6 discount rate ทีนํ ามาใช ้ในการคํานวณ ต ้องเป็ นการกําหนดขึนโดยคํานึงถึงปั จจัยความเสียงของคูส
่ ญ
ส่วนที 5: ธุรกรรมประเภทการให้ยม
ื หล ักทร ัพย์ (securities lending)
ต ้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี
ั ญา ต ้องมีคส
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงเป็ นผู ้ได ้รับใบอนุญาตให ้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีทคู
ั ญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของ
1. คูส
่ ญ
ู่ ญ
ี ส
่ ญ
ผู ้ยืม ผู ้ยืมต ้องเป็ นบุคคลดังนีทีสามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได ้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู ้ได ้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพือการนํ าเข ้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวต
ิ
ิ ของผู ้ลงทุนแต่ละรายตังแต่ 1 ล ้านบาทขึนไป
1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีมีมล
ู ค่าทรัพย์สน
1.10 กองทุนบําเหน็ จบํานาญข ้าราชการ
1.11 นิตบ
ิ ค
ุ คลอืนตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิมเติม
2. หลักทรัพย์ทให
ี ้ยืม ต ้องเป็ นหลักทรัพย์ทอยู
ี ใ่ นระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ทธนาคารแห่
ี
งประเทศไทย
ทําหน ้าทีเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต ้องดําเนินการดังนี
3.1 ดําเนินการให ้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู ้ยืมเพือเป็ นประกันการให ้ยืมหลักทรัพย์ โดยต ้องเป็ นหลักประกันดังนี
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช ้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกก
ู หรือหุ ้นกู ้ระยะสัน ที ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง
ขึน เป็ นผู ้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช ้เงิน ที TSFC เป็ นผู ้ออก ทีมีกําหนดวันใช ้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและเป็ นตัวทีถึงกําหนด
ใช ้เงินเมือทวงถามหรือเมือได ้เห็น
3.1.5 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช ้เงิน หรือศุกก
ู ทีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันทีออก ซึงมี credit rating อย่างใดอย่างหนึงดังนี
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเป็
ี น issuer rating ต ้องเป็ น credit rating ทีได ้มาจากการจัด credit
rating ระยะสันด ้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนีทีมี credit rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือคําประกันทีธนาคารพาณิชย์เป็ นผู ้ออกให ้แก่กองทุนเพือเป็ นประกันการคืนหลักทรัพย์ให ้แก่กองทุน
3.1.8 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ดําเนินการให ้กองทุนมีกรรมสิทธิหรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธอ
ี นซึ
ื งจะมีผลให ้บริษัทจัดการสามารถบังคั บ
ชําระหนีเอาจากหลักประกันดังกล่าวได ้โดยพลัน
3.3 ห ้ามนํ าหลักประกันตาม 3.1 ทีกองทุนมีกรรมสิทธิไปโอนหรือขายต่อหรือทําให ้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนันได ้ เว ้นแต่เป็ นการบังคับ
ชําระหนีตามข ้อตกลงในธุรกรรมการให ้ยืมหลักทรัพย์นันเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สินวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ทให
ี ้ยืม
ิ ดังนี
3.5 ในกรณีทหลั
ี กประกันเป็ นเงินสด ให ้นํ าเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สน
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตัวสัญญาใช ้เงิน ดังนี
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตัวสัญญาใช ้เงิน ทีธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน เป็ นผู ้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตัวสัญญาใช ้เงิน ที TSFC เป็ นผู ้ออก ทีมีกําหนดวันใช ้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็ นตัวทีถึงกําหนดใช ้เงินเมือทวง
ถามหรือเมือได ้เห็น
3.5.2.3 ตัวสัญญาใช ้เงิน ทีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันทีออก ซึงมี credit rating อย่างหนึงอย่างใดดังนี
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3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่ นอันดับแรก โดยกรณีทเป็
ี น issuer rating ต ้องเป็ น credit rating ทีได ้มาจากการจัด credit
rating ระยะสันด ้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให ้ใช ้สัญญาทีมีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ตามประกาศสํานั กงาน ก.ล.ต. ว่าด ้วยข ้อกําหนด
เกียวกับระบบงาน สัญญายืมและให ้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให ้ยืมหลักทรัพย์
ส่วนที 6: ธุรกรรมประเภท Derivatives ตามหล ักเกณฑ์การลงทุนด ังนี
ั ญาได ้ต ้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่าง ดังนี
1. ประเภท underlying Derivatives ทีกองทุนจะเข ้าเป็ นคูส
่ ญ
1.1 อัตราดอกเบีย
1.2 อัตราแลกเปลียนเงิน
ในกรณีท ี Derivatives อ ้างอิงกับราคาของ underlying ข ้างต ้น ราคาทีอ ้างอิงดังกล่าวต ้องเป็ นราคาปั จจุบัน (Spot price) หรือราคาของสัญญา
ซือขายล่วงหน ้า (futures price) เท่านั น ทังนี ราคาของ underlying อืนทีไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ทีเป็ นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว
ต ้องเป็ นทียอมรับอย่างกว ้างขวางและเปิ ดเผยไว ้อย่างแพร่หลายด ้วย
2. เงือนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน Derivatives ได ้ต่อเมือ
2.1 กรณี กองทุนได ้ระบุเกียวกับการลงทุนใน Derivatives และ underlying ของ Derivatives ทีจะลงทุนไว ้อย่างชัดเจนในโครงการ
ั ญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึงดังนี
2.2 เป็ นการเข ้าเป็ นคูส
่ ญ
2.2.1 Derivatives on organized exchange
2.2.2 กรณีเป็ น OTC derivatives ในประเทศไทย ต ้องมีคส
ู่ ัญญาอีกฝ่ ายหนึงเป็ นธนาคารพาณิชย์ ธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน ตัวแทน
ซือขาย derivatives หรือผู ้ค ้า derivatives
ิ ทีกองทุนสามารถลงทุนได ้ ทังนี
2.3 ในกรณีทจะต
ี
้องมีการชําระหนีด ้วยการส่งมอบสินค ้าเมือ Derivatives สินสุดลง สินค ้านันต ้องเป็ นทรัพย์สน
ิ ธิรับมอบหรือมีหน ้าทีส่งมอบสินค ้านันก็ตาม
ไม่วา่ กองทุนจะเป็ นผู ้มีสท
ิ ทีเพียงพอต่อการชําระหนีตามภาระผูกพัน (Cover rule)
3. หลักเกณฑ์การจัดให ้มีทรัพย์สน
ิ ของกองทุนทีมีคณ
บริษัทจัดการต ้องจัดให ้มีทรัพย์สน
ุ ภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนทีเพียงพอต่อภาระทีกองทุนอาจต ้องชําระหนีตามข ้อตกลง
เมือ Derivatives สินสุดลงไว ้ตลอดเวลาทีได ้ลงทุนใน Derivatives นัน และเป็ นไปตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
4. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการลงทุนทีมีวัตถุประสงค์เพือการลดความเสียง
ิ ยวกับทรัพย์สน
ิ ทีจะลดความเสียง การลงทุนใน Derivatives ดังกล่าว
ในกรณีทบริ
ี ษัทจัดการลงทุนใน Derivatives ที underlying ไม่ใช่สงเดี
ต ้องเป็ นไปตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
5. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต ้องจัดให ้มีข ้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี
5.1 ให ้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึงคํานวณและแจ ้งมูลค่ายุตธ
ิ รรมของ Derivatives ให ้บริษัทจัดการทราบ ทุกวันที 15 และวันสุดท ้ายของแต่ละเดือน
ทังนี ในกรณีทวัี นดังกล่าวเป็ นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให ้คํานวณและแจ ้งมูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทําการถัดไป
5.2 ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์ทส่
ี งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให ้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึงคํานวณและแจ ้งมูลค่ายุตธ
ิ รรม
ของ Derivatives ให ้บริษัทจัดการทราบทันที
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงยินยอมให ้มีการล ้างฐานะ Derivatives เมือบริษัทจัดการร ้องขอได ้
5.3 คูส
่ ญ
ิ อืน หรือการหาดอกผลโดยวิธอ
ประเภทของหล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน
ี นที
ื จะลงทุนในต่างประเทศ
ิ อืน หรือหาดอกผลโดยวิธอ
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สน
ี นอย่
ื
างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่าง
ตามทีประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานั กงาน ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว ้นแต่ในกรณีทคณะกรรมการกํ
ี
ากับตลาดทุน
ิ หรือการหาดอกผล
หรือสํานั กงาน ก.ล.ต. ให ้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก ้ไขหรือเพิมเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
โดยวิธอ
ี น
ื
ทังนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต ้องเสนอขายหรือเป็ นการทําสัญญาในประเทศทีมีหน่วยงาน
กํากับดูแลด ้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเป็
ี นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือทีมีการซือขายในตลาดซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที
เป็ นสมาชิกของ WFE หรือเป็ นตราสารของบริษัททีจัดตังและเสนอขายใน GMS
ส่วนที 1: ตราสาร TS (Transferable securities) ต่างประเทศ
ิ ในส่วนอืนๆ ตามข ้อ 3.13.2 ซึงมีคุณสมบัต ิ
1. ตราสาร TS ต่างประเทศ หมายความว่า ตราสารทางการเงินต่างประเทศใดๆ นอกเหนือจากทรัพย์สน
ตามหลักเกณฑ์ทครบถ
ี
้วน ดังนี
1.1 ไม่มข
ี ้อกําหนดหรือเงือนไขทีทําให ้ผู ้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลียนมือได ้ (รวมถึงกรณีทเป็
ี นตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช ้เงิน ทีมีเงือนไขห ้ามเปลียนมือแต่กองทุนได ้ดําเนินการให ้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร ้องในตราสารได ้ตามวิธก
ี ารทีกฎหมายกําหนด หรือมีเงือนไขให ้กองทุนสามารถขายคืนผู ้ออกตราสารได ้)
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1.3 มีข ้อมู ล เกียวกั บ ตราสารทีถูก ต ้องครบถ ้วนและมีก ารปรั บ ปรุ ง เป็ นประจํ า อย่ า งสมํ าเสมอ ซึงบริษั ทจั ด การสามารถเข ้าถึง ได ้เพือนํ า มา
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได ้อย่างสมําเสมอ และมีข ้อมูลราคาทีสะท ้อนมูลค่ายุตธิ รรม โดยข ้อมูลดังกล่าวต ้องอ ้างอิงจากแหล่งข ้อมูล
ทีเชือถือได ้ซึงจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็ นทียอมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัตแ
ิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารต่างประเทศเพิมเติมจากทีกําหนดในข ้อ 1.
2.1 ในกรณีทเป็
ี นการลงทุนในตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช ้เงินทีออกตราสารดังกล่าว เพือชําระหนีการค ้าตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช ้เงิน
ดังกล่าวต ้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี
1.ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด ้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลักษณะทํานองเดียวกับผู ้รับฝากตาม 1.
ทังนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต ้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู ้สังจ่ายหรือผู ้ออกตัว ทังจํานวนรวมถึงดอกเบีย (ถ ้ามี) ตามทีระบุไว ้ใน
ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช ้เงินด ้วย
2.2 ในกรณีทเป็
ี นการลงทุนในตราสารกึงหนีกึงทุนต่างประเทศ ทังนี หากมีการใช ้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึงหนีกึงทุนเป็ นหุ ้นโดยกองทุน
รวมได ้รับหุ ้นนันมา บริษัทจัดการต ้องจําหน่ายหุ ้นทีได ้มาภายใน 30 วันนับแต่วันทีกองทุนรวมได ้รับหุ ้นนัน โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว
มิให ้ถือว่าบริษัทจัดการมีการลงทุนในหุ ้นดังกล่าว
ิ ประเภทหน่วย CIS
ส่วนที 2: ทร ัพย์สน
ต ้องมีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี
1. กรณีเป็ นหน่วย CIS
1.1 มีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข ้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที 1 ข ้อ 1.1 ข ้อ 1.2 และข ้อ 1.3
1.2 เป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีมีลักษณะดังนี
ึ น
1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต ้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศทีกํากับดูแลด ้านหลักทรัพย์และตลาดซือขายหลักทรัพย์ซงเป็
สมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ ทีมีการซือขายในตลาดซือขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศทีเป็ นสมาชิกของ WFE
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยูภ
่ ายใต ้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลทีเป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO
1.2.3 ในกรณีทกองทุ
ี
นไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต ้องอยู่ภายใต ้หลักเกณฑ์การกํากับ
ดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพือผู ้ลงทุนรายย่อยของประเทศนัน
1.3 ประเทศทีกํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให ้ความคุ ้มครองผู ้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทังนี ตามรายชือประเทศทีสํานั กงาน
ก.ล.ต. กําหนด
1.4 กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต ้องมีการจํากัดการกู ้ยืมไว ้เฉพาะกรณีมเี หตุจําเป็ นในการบริหารสภาพคล่องเป็ นการชัวคราวเท่านัน และมี
นโยบายการลงทุนดังนี (ไม่ใช ้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึงเป็ นกองทุนรวมทองคําทีลงทุนในทองคําแท่ง)
ิ เมือใช ้วิธค
1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สน
ี ํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล ้วได ้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุน ทังนี
ิ ทีเป็ น SIP
หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช ้กับกรณีทรัพย์สน
ิ เมือใช ้วิธค
ิ ทีเป็ น
1.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สน
ี ํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล ้วได ้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับทรัพย์สน
SIP ของกองทุน
1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ทีเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุน
ิ ซึงเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับทีกองทุนสามารถลงทุนได ้ และเมือนํ า
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศเป็ นกองทุนทีมุง่ เน ้นลงทุนในทรัพย์สน
ิ ทีไม่สามารถลงทุนได ้มาคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล ้วจะต ้องไม่เกินร ้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน
ทรัพย์สน
2. กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีกําหนดในส่วนที 2 ข ้อ 1.
2.1 มีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข ้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที 1 ข ้อ 1.1 ข ้อ 1.2 และข ้อ 1.3
2.2 จดทะเบียนในตลาดซือขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศทีเป็ นสมาชิกของ WFE
ิ ประเภทเงินฝากของสถาบ ันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศทีเทียบเท่าเงินฝาก
ส่วนที 3: ทร ัพย์สน
ต ้องเป็ นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศทีเทียบเท่าเงินฝากของผู ้รับฝากดังนี
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด ้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. บรรษั ทตลาดรองสินเชือทีอยูอ
่ าศัย
3. สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลักษณะทํานองเดียวกับผู ้รับฝากตาม 1. - 2.
ส่วนที 4: ธุรกรรมประเภท Derivatives
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี
ั ญาได ้ต ้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่าง ดังนี
1. ประเภท underlying Derivatives ทีกองทุนจะเข ้าเป็ นคูส
่ ญ
1.1 อัตราดอกเบีย
1.2 อัตราแลกเปลียนเงิน
ในกรณีท ี Derivatives อ ้างอิงกับราคาของ underlying ข ้างต ้น ราคาทีอ ้างอิงดังกล่าวต ้องเป็ นราคาปั จจุบัน (spot price) หรือราคาของสัญญา
ซือขายล่วงหน ้า (futures price) เท่านั น ทังนี ราคาของ underlying อืนทีไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ทีเป็ นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว
ต ้องเป็ นทียอมรับอย่างกว ้างขวางและเปิ ดเผยไว ้อย่างแพร่หลายด ้วย
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2. เงือนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน Derivatives ได ้ต่อเมือ
2.1 กรณี กองทุนได ้ระบุเกียวกับการลงทุนใน Derivatives และ underlying ของ Derivatives ทีจะลงทุนไว ้อย่างชัดเจนในโครงการ
ั ญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึงดังนี
2.2 เป็ นการเข ้าเป็ นคูส
่ ญ
2.2.1 Derivatives on organized exchange
2.2.2 กรณีเป็ น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต ้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึงเป็ นนิตบ
ิ ุคคลทีได ้รับอนุญาตให ้ประกอบธุรกิจ derivatives ทีอยู่
ภายใต ้การกํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด ้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเป็
ี นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือทีเป็ นสมาชิกของ WFE
ิ ทีกองทุนสามารถลงทุนได ้ ทังนี
2.3 ในกรณีทจะต
ี
้องมีการชําระหนีด ้วยการส่งมอบสินค ้าเมือ Derivatives สินสุดลง สินค ้านันต ้องเป็ นทรัพย์สน
ิ ธิรับมอบหรือมีหน ้าทีส่งมอบสินค ้านันก็ตาม
ไม่วา่ กองทุนจะเป็ นผู ้มีสท
ิ ทีเพียงพอต่อการชําระหนีตามภาระผูกพัน (Cover rule)
3. หลักเกณฑ์การจัดให ้มีทรัพย์สน
ิ ของกองทุนทีมีคณ
บริษัทจัดการต ้องจัดให ้มีทรัพย์สน
ุ ภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนทีเพียงพอต่อภาระทีกองทุนอาจต ้องชําระหนีตามข ้อตกลง
เมือ Derivatives สินสุดลงไว ้ตลอดเวลาทีได ้ลงทุนใน Derivatives นัน และเป็ นไปตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
4. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการลงทุนทีมีวัตถุประสงค์เพือการลดความเสียง
ิ ยวกับทรัพย์สน
ิ ทีจะลดความเสียง การลงทุนใน Derivatives ดังกล่าว
ในกรณีทบริ
ี ษัทจัดการลงทุนใน Derivatives ที underlying ไม่ใช่สงเดี
ต ้องเป็ นไปตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
5. หลักเกณฑ์เพิมเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต ้องจัดให ้มีข ้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี
5.1 ให ้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึงคํานวณและแจ ้งมูลค่ายุตธ
ิ รรมของ Derivatives ให ้บริษัทจัดการทราบ ทุกวันที 15 และวันสุดท ้ายของแต่ละเดือน
ทังนี ในกรณีทวัี นดังกล่าวเป็ นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให ้คํานวณและแจ ้งมูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทําการถัดไป
5.2 ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์ทส่
ี งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให ้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึงคํานวณและแจ ้งมูลค่ายุตธ
ิ รรม
ของ Derivatives ให ้บริษัทจัดการทราบทันที
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงยินยอมให ้มีการล ้างฐานะ Derivatives เมือบริษัทจัดการร ้องขอได ้
5.3 คูส
่ ญ

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ิ อืน เพือเป็นทร ัพย์สน
ิ ของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ
อ ัตราส่วนการลงทุนในหล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน
ิ อืน หรือ หาดอกผลโดยวิธ ีอ ืนเพือเป็ นทรั พ ย์ส น
ิ ของกองทุน รวม ตามทีประกาศ
บริษั ท จั ด การจะลงทุน หรือ มีไ ว ้ซึงหลั ก ทรั พ ย์ หรือ ทรั พ ย์ส น
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานั กงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี ในกรณีทคณะกรรมการกํ
ี
ากับตลาดทุนหรือสํานั กงาน
ก.ล.ต. ประกาศแก ้ไขเปลียนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให ้เป็ นไปตามประกาศทีแก ้ไขด ้วย
ิ ทีลงทุน โดย
อนึง เนืองจากกองทุนนีเป็ นการลงทุนของกองทุน buy & hold บริษัทจัดการจะเลือกคํานวณอัตราส่วนการลงทุนสําหรับทรัพย์สน
ใช ้ข ้อมูล ณ วันทีมีการลงทุน
ั
ิ หรือคูส
ส่วนที 1: อ ัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผูอ
้ อกทร ัพย์สน
่ ญญา
(single entity limit)
ิ
ประเภททร ัพย์สน

ข้อ
1

ตราสารภาครัฐไทย

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

อ ัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.1 กรณีม ี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึนไป

ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีม ี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade แต่ตํา
กว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

2.3 กรณีม ี credit rating อยูใ่ นระดับตํากว่า investment grade
หรือไม่ม ี credit rating

ไม่เกิน 15%

3

หน่วย CIS ตามทีระบุในข ้อ 3.13.1 ส่วนที 2 ข ้อ 1. หรือ 3.13.2
ส่วนที 2 ข ้อ 1.

ไม่จํากัดอัตราส่วน

4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ไม่เกิน 20%

5

ตราสารทีมีลักษณะครบถ ้วนดังนี

ไม่เกินอัตราดังนี แล ้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

5.1 เป็ นตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน หรือศุกก
ู ทีผู ้ออกจัดตัง
ขึนตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศ
ทีได ้รับอนุญาตให ้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

(1) 20% หรือ
(2) นํ าหนักของตราสารทีลงทุนใน benchmark + 5%

5.2 เป็ นตราสารทีมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี
5.2.1 ผู ้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
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ิ
ประเภททร ัพย์สน

ข้อ

อ ัตราส่วน (% ของ NAV)

5.2.2 ผู ้ออกมีการเปิ ดเผยข ้อมูลเป็ นการทัวไป โดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีทเป็
ี นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนีน ้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 397 วันนับแต่วันทีลงทุนและไม่ได ้มีลักษณะตาม 5.2.1
หรือ 5.2.2 ผู ้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต ้องเป็ นบุคคลดังนี
1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ตามกฎหมายว่าด ้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2) ธนาคารออมสิน
3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4) ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5) บรรษั ทตลาดรองสินเชือทีอยูอ
่ าศัย
6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
7) ธนาคารเพือการส่งออกและนํ าเข ้าแห่งประเทศไทย
8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9) บริษัทหลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 ในกรณีทเป็
ี นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนีมากกว่า 397 วัน
นับแต่วันทีลงทุน ต ้องขึนทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ regulated
market
6

ิ ดังนี
ทรัพย์สน

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล ้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

6.1 ตราสารทีมีลักษณะครบถ ้วนดังนี

(1) 15% หรือ

6.1.1 เป็ นตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน หรือศุกก
ู ทีผู ้ออก
จัดตังขึนตามกฎหมายไทยและเสนอขายตราสารนันใน
ต่างประเทศ หรือผู ้ออกจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศทีได ้รับอนุญาตให ้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็ นตราสาร
Basel III

ิ ทีลงทุนใน benchmark + 5%
(2) นํ าหนักของทรัพย์สน

6.1.2 เป็ นตราสารทีมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี
6.1.2.1 ผู ้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาด
ซือขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
6.1.2.2 ผู ้ออกมีการเปิ ดเผยข ้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing
6.1.2.3 ในกรณีทเป็
ี นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนีน ้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 397 วันนับแต่วันทีลงทุน และไม่ได ้มีลักษณะตามข ้อ
6.1.2.1 หรือข ้อ 6.1.2.2 ผู ้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต ้อง
เป็ นบุคคลดังนี
6.1.2.3.1 บุคคลตามข ้อ 5.2.3 ข ้อ 1) – ข ้อ 9)
6.1.2.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็ น
สมาชิก
6.1.2.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลักษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตามข ้อ 6.1.2.3.1 – ข ้อ 6.1.2.3.2
6.1.3 ในกรณีทเป็
ี นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนีมากกว่า 397
วัน นับแต่วันทีลงทุน ต ้องขึนทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ
regulated market
6.2 reverse repo
6.3 OTC derivatives
7

ิ อืนนอกเหนือจากทีระบุในข ้อ 1 - ข ้อ 6 (SIP)
ทรัพย์สน

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก เพือการดําเนินงานของกองทุนและ Derivatives on organized exchange
ั ญา แล ้วแต่กรณี
ไม่มข
ี ้อกําหนดเกียวกับ Single entity limit ของผู ้รับฝาก ผู ้ออกตราสาร หรือคูส
่ ญ
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ส่วนที 2: อ ัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามกลุม
่ กิจการ (group limit)
ิ
ประเภททร ัพย์สน

ข้อ
1

อ ัตราส่วน (% ของ NAV)

ิ ของบริษัททุกบริษัททีอยูใ่ นกลุม
การลงทุนในทรัพย์สน
่ กิจการ

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึงดังนี แล ้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
เดียวกันหรือการเข ้าเป็ นคูส
่ ญ
ดังกล่าว

(1) 25% หรือ
ิ ทีลงทุนใน benchmark + 10%
(2) นํ าหนักของทรัพย์สน

หมายเหตุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก เพือการดําเนินงานของกองทุนและ Derivatives on organized exchange
ไม่มข
ี ้อกําหนดเกียวกับ Group limit
ิ (product limit)
ส่วนที 3: อ ัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภททร ัพย์สน
ข้อ

ิ
ประเภททร ัพย์สน

1

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญา
ใช ้เงินทีนิตบ
ิ ค
ุ คลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาใน
ต่างประเทศของนิตบ
ิ ค
ุ คลดังกล่าว) เป็ นผู ้ออก ผู ้สังจ่าย หรือ
ั ญา ดังนี ั
คูส
่ ญ

อ ัตราส่วน (% ของ NAV)
รวมกันไม่เกิน 45% เฉลียในรอบปี บัญชี (เว ้นแต่เป็ นกองทุนทีมี
อายุโครงการน ้อยกว่า 1 ปี ให ้เฉลียตามรอบอายุกองทุน)
อัตราข ้างต ้นไม่ใช ้กับกองทุนทีอายุคงเหลือน ้อยกว่า 6 เดือน ทังนี
เฉพาะกองทุนทีมีอายุโครงการมากกว่า 1 ปี

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษั ทตลาดรองสินเชือทีอยูอ
่ าศัย
ิ ทีกองทุนได ้รับโอนกรรมสิทธิมาจากคูส
ั ญา
(ไม่รวมถึงทรัพย์สน
่ ญ
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
2

reverse repo

ไม่เกิน 25%

3

securities lending

ไม่เกิน 25%

4

ิ ตามข ้อ 7 ในส่วนที 1: อัตราส่วน
total SIP ซึงได ้แก่ ทรัพย์สน
ิ หรือคูส
ั ญา (single
การลงทุนทีคํานวณตามผู ้ออกทรัพย์สน
่ ญ
entity limit)

รวมกันไม่เกิน 15%

5

ิ ดังนี
ทรัพย์สน

รวมกันไม่เกิน 20%

5.1 ตราสารกึงหนีกึงทุน
5.2 ตราสาร Basel III
5.3 derivatives ทีมี underlying เป็ นตราสารตาม 5.1-5.2
6

derivatives ดังนี
การเข ้าทําธุรกรรม derivatives ทีมีวัตถุประสงค์เพือการลดความ
เสียง (hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสียงทีมีอยู่

หมายเหตุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก เพือการดําเนินงานของกองทุน ไม่มข
ี ้อกําหนดเกียวกับ Product limit
่ นได้เสียในกิจการทีลงทุน (concentration limit)
ส่วนที 4: อ ัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีสว
ข้อ
1

ิ
ประเภททร ัพย์สน
ตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน ตราสาร Basel III และศุกก
ู
ของผู ้ออกรายใดรายหนึง (ไม่รวมถึงตราสารหนีภาครัฐไทย หรือ
ตราสารหนีภาครัฐต่างประเทศ)
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อ ัตราส่วน
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีสินทางการเงิน (financial
liability)* ของผู ้ออกตราสารรายนัน ตามทีเปิ ดเผยไว ้ในงบ
การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด ทังนี ในกรณีทผู
ี ้ออก
ตราสารมีหนีสินทางการเงินทีออกใหม่กอ
่ นครบรอบระยะเวลา
บัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริษัทจัดการ
อาจนํ ามูลค่าหนีสินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีสิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด ้วยก็ได ้โดยข ้อมูลหนีสินทาง
การเงินนันจะต ้องเป็ นข ้อมูลทีมีการเผยแพร่เป็ นการทัวไป และใน
กรณีทผู
ี ้ออกตราสารไม่มห
ี นีสินทางการเงินตามทีเปิ ดเผยไว ้ใน
งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด** ให ้ใช ้อัตราส่วนไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข ้อนี
ของผู ้ออกรายนันเป็ นรายครัง เว ้นแต่ในกรณีทผู
ี ้ออกตราสารได ้มี
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ข้อ

ิ
ประเภททร ัพย์สน

อ ัตราส่วน
การยืนแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance
program) ให ้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
1.2 ในกรณีทกองทุ
ี
นลงทุนในตราสารตามข ้อนีโดยเป็ นตราสาร
ทีออกใหม่และมี credit rating อยูใ่ นระดับตํากว่า investment
grade หรือไม่ม ี credit rating ให ้ บริษัทจัดการลงทุนเพือ
กองทุนภายใต ้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกัน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดังกล่าวเป็ นรายครัง เว ้นแต่กรณีทผู
ี ้ออกตราสารได ้มีการยืน
แบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance
program) ให ้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช ้กับกรณีเป็ นตราสารทีออกโดยบุคคล ดังนี
1. ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด ้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษั ทตลาดรองสินเชือทีอยูอ
่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
7. ธนาคารเพือการส่งออกและนํ าเข ้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลักษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1. – 9.

2

หน่วยCIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง

ไม่เกิน1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทังหมดของกองทุนหรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีออกหน่วยนัน
อัตราข ้างต ้นไม่ใช ้กับการลงทุนดังนี
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีมีลักษณะครบถ ้วน
ดังนี โดยได ้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก.ล.ต.
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตังขึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู ้ลงทุนในวงกว ้าง

หมายเหตุ:
* หนีสินทางการเงิน (financial liability) ให ้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีทผู
ี ้ออกตราสารดังกล่าวได ้จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนัน
โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด ้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินทีเป็ นทียอมรับในระดั บสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต ้น
** รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครังแรกของผู ้ออกตราสาร
ทังนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให ้เป็ นไปตามภาคผนวก 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด ้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือทีแก ้ไขเพิมเติม
ิ ทีลงทุนขาดคุณสมบ ัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอ ัตราส่วนการลงทุน
ส่วนที 5: การดําเนินการเมือทร ัพย์สน
ิ ทีลงทุนมีคุณสมบัตท
1. ในกรณีทกองทุ
ี
นมีการลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทกํ
ี าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สน
ิ เปลี
ี
ยนแปลงไปจนเป็ นเหตุให ้ขาด
ิ ทีกองทุนสามารถลงทุนได ้อีกต่อไป บริษัทจัดการต ้องดําเนินการดังต่อไปนี
คุณสมบัตใิ นการเป็ นทรัพย์สน
ิ ขาดคุณสมบัต ิ และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อ
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกียวกับชือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันทีทรัพย์สน
ผู ้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทีเกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว ้ทีบริษัทจัดการ
ิ ทีขาดคุณสมบัตภ
ิ ายในโอกาสแรกโดยคํ านึงถึงประโยชน์ของผู ้ลงทุนเป็ นสําคัญ แต่ต ้องไม่เกินกว่า 90 วันนั บแต่วันที
(2) จํ าหน่ ายทรัพย์สน
ิ นันขาดคุณสมบัต ิ เว ้นแต่เป็ นกรณีตามข ้อ 4 ในส่วนนี
ทรัพย์สน
ิ ทีขาดคุณ สมบั ต ิ หรือ ทรั พ ย์ส น
ิ ทีขาดคุณ สมบั ต ม
ิ ีคุณ สมบั ต เิ ปลียนแปลงไปจนเป็ นไปตาม
(3) เมือบริษั ทจั ด การสามารถจํ า หน่ า ยทรั พ ย์ส น
ิ ดังกล่าว รวมถึงวันทีได ้
หลักเกณฑ์ทกํ
ี าหนดแล ้ว บริษัทจัดการต ้องจัดทํ ารายงานข ้อมูลเกียวกับชือ จํ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สน
ิ นันออกไปหรือวันทีทรัพย์สน
ิ มีการเปลียนแปลงคุณสมบัต ิ แล ้วแต่กรณี และให ้จัดส่งรายงานต่อผู ้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3
จําหน่ายทรัพย์สน
วันทําการนับแต่วันทีเกิดกรณีดังกล่าว

กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 7/22 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย | BP7/22 (AI)

20

ิ ทีขาดคุณสมบัตใิ ห ้เป็ นไปตามข ้อ (2) บริษัทจัดการต ้องจัดทํารายงานข ้อมูลตามข ้อ (1)
ในกรณีทบริ
ี ษัทจัดการไม่สามารถจํ าหน่ายทรัพย์สน
ิ
พร ้อมสาเหตุทไม่
ี สามารถจําหน่ายทรัพย์สนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และผู ้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันครบระยะเวลาดังกล่าว
ิ ในขณะทีกองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
2. ในกรณีททรั
ี พย์สน
ลงทุนเป็ นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได ้เกิดจากการลงทุนเพิม บริษัทจัดการต ้องดําเนินการดังต่อไปนี
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกียวกับประเภท จํ านวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู ้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว ้ทีบริษัทจัดการ
ิ ทีเกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก ้ไขให ้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนด
(2) ไม่ลงทุนเพิมเติมในทรัพย์สน
(3) แก ้ไขให ้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู ้ลงทุนเป็ นสําคัญ แต่ต ้องไม่เกินระยะเวลา
ดังนี เว ้นแต่เป็ นกรณีตามข ้อ 4 ในส่วนนี
ิ (product limit) สําหรับ
(ก) 30 วันนับแต่วันสินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีทไม่
ี เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภททรัพย์สน
การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงินหรือตัวสัญญาใช ้เงิน ตามข ้อ 1 ในส่วนที 3
ื
อจากกรณีตาม (3) (ก)
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอนใดนอกเหนื
(4) เมือบริษัทจัดการสามารถแก ้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดแล ้ว บริษัทจัดการต ้องจัดทํารายงานข ้อมูลเกียวกับชือ จํานวน
ิ ดังกล่าว รวมถึงวันทีสามารถแก ้ไขให ้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล ้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อ
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สน
ผู ้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทีสามารถแก ้ไขให ้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได ้
ในกรณีทบริ
ี ษัทจัดการไม่สามารถแก ้ไขให ้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดตาม 3 (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต ้องจัดทํารายงานข ้อมูล
ตาม (1) พร ้อมสาเหตุ ท ีไม่ ส ามารถแก ้ไขให ้เป็ นไปตามอั ต ราส่ว นการลงทุน ดั ง กล่า ว และจั ด ส่ง รายงานต่ อ สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. และผู ้ดู แ ล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
3. ในกรณีทกองทุ
ี
นมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็ นเหตุให ้ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน ให ้บริษัทจัดการปฏิบัตใิ ห ้เป็ นไปตามข ้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีทกองทุ
ี
นมีการลงทุนหรือได ้สิทธิจากการเป็ นผู ้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนทีมีอยูเ่ ดิมนัน
ิ มาจากการบริจาค
(2) กรณีทกองทุ
ี
นได ้รับทรัพย์สน
ั
4. ในกรณีทมี
ี เหตุสด
ุ วิสยหรือเหตุจําเป็ นอืนใดทําให ้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก ้ไขเพือให ้การลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทกํ
ี าหนด
ในข ้อ 1 (2) หรือข ้อ 2 (3) (ข) วรรคหนึง หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผู ้ลงทุน บริษัทจัดการ
สามารถใช ้ดุล ยพินิจ ดํ า เนิน การตามความเหมาะสมได ้โดยต ้องคํ า นึง ถึง ประโยชน์ ข องผู ้ลงทุน เป็ นสํ า คั ญ และต ้องส่ง รายงานเกียวกั บ การ
ดําเนินการของบริษัทจัดการในเรืองดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผู ้ถือหน่วยลงทุนและผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที
ต ้องแก ้ไขให ้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทังนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให ้กับผู ้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดย
วิธก
ี ารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได ้
ส่วนที 6: การดําเนินการเมือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจ ัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณี ท ีกองทุน มีสัด ส่ว นการลงทุน ไม่เ ป็ นไปตามนโยบายการลงทุน ตามการจั ด แบ่ง ประเภทของกองทุน บริษั ทจั ด การต ้องดํ า เนิน การ
ดังต่อไปนี
(1) จัดทํารายงานเกียวกับการลงทุนทีไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน พร ้อมทังเหตุผลทีทําให ้มีการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
และจัดส่งรายงานต่อสํานั กงาน ก.ล.ต. รวมทังจัดส่งต่อผู ้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทํ าการนั บแต่วันทีไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว ้ทีบริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก ้ไขให ้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็ นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลียนแปลงประเภทของกองทุน ทังนี ตาม
หลักเกณฑ์ทกํ
ี าหนดในข ้อ 2 ในส่วนนี
2. ในกรณีทการลงทุ
ี
นของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให ้บริษัทจัดการดําเนินการแก ้ไข
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให ้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนั บแต่วันทีสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตาม
นโยบายการลงทุน เว ้นแต่บริษัทจัดการจะได ้รับมติจากผู ้ถือหน่วยลงทุนให ้เปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง บริษัทจัดการต ้องจัดให ้มีวธิ ก
ี ารในการให ้สิทธิแก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการทีจะออก
ี ารดังกล่าวต ้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็ นธรรมต่อ ผู ้
จากกองทุนรวมก่อนทีการเปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช ้บังคับ โดยวิธก
ถือหน่วยลงทุน รวมทังเมือได ้รับมติจากผู ้ถือหน่วยลงทุนให ้เปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล ้ว บริษัทจัดการต ้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการ
รับซือคืนหน่วยลงทุนจากผู ้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลียนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช ้บังคับ และในกรณีทครบกํ
ี
าหนด 90 วันนับแต่วันที
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลียนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มผ
ี ลใช ้บังคับ บริษัทจัดการต ้องไม่เสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนันเพิมเติม
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้ า
ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใชจ
่ ยทงหมดที
ั
เรียกเก็บจากกองทุนรวม
และผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
้ า
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ
่ ยทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม

อ ัตราตามโครงการ
(% ของมูลค่าจดทะเบียน)

้ า
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ
่ ยรวมทงหมดที
ั
ประมาณการได้
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ไม่เกิน 0.2675

ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์1

ไม่เกิน 0.0268

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 0.0268

ค่าใช ้จ่ายในการซือขายหลักทรัพย์

ตามทีจ่ายจริง

ค่าใช ้จ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ไม่เกิน 0.0535

ค่าใช ้จ่ายอืนๆ

ไม่เกิน 0.0535

้ า
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ
่ ยทีประมาณการไม่ได้
ค่าใช ้จ่ายอืนๆ
1

ไม่เกิน 0.4280

ตามทีจ่ายจริง
ตามทีจ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์รวมค่าธรรมเนียมรับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศแล ้ว

้ า
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่ ยทีเรียกเก็บจากผูถ
้ อ
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อ ัตราตามโครงการ
(% มูลค่าซือขาย)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการร ับซือคืนหน่วยลงทุน

ไม่ม ี

ั
ค่าธรรมเนียมการสบเปลี
ยนหน่วยลงทุน

ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน1

50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย
หรือเศษของ 1,000 หน่วย

1

ผู ้ลงทุนสามารถนํ าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีไปโอนให ้ได ้เฉพาะผู ้ลงทุนทีมิใช่รายย่อยและผู ้มีเงินลงทุนสูงเท่านัน เว ้นแต่เป็ นการโอน
ทางมรดก

หมายเหตุ:

ู ค่าเพิมเท่ากับ 7% หาก
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษี มล
ู ค่าเพิม ภาษี ธรุ กิจเฉพาะหรือภาษี อนใดแล
ื
้ว ทังนี ในปั จจุบัน ภาษี มล
มีการเปลียนแปลง บริษัทจัดการจะขอสงวนสิทธิทจะปรั
ี
บปรุงอัตราค่าธรรมเนียมข ้างต ้นให ้สอดคล ้องกับการเปลียนแปลง
ดังกล่าว โดยถือว่าได ้รับมติจากผู ้ถือหน่วยลงทุนแล ้ว
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ข้อกําหนดอืนๆ
1.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจะแก
ี
้ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก ้ไขวิธก
ี ารจัดการตามทีบริษัทจัดการเห็นสมควร ในกรณีท ี
ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอืนทีมีอํานาจตามกฎหมาย ได ้แก ้ไขเพิมเติม ยกเว ้นหรือผ่อน
ผันในประเด็นต่างๆ ทีเกียวเนืองกับการลงทุนในต่างประเทศทีบริษัทจัดการได ้รับอนุญาต หรือการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศของกองทุน
รวม โดยถือว่าบริษัทจัดการได ้รับความเห็นชอบให ้แก ้ไขเพิมเติมรายละเอียดโครงการกองทุนจากผู ้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล ้ว
2.บริษัทจัดการและ/ หรือผู ้สนับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการแต่งตัง อาจพิจารณาขอข ้อมูล เอกสารหลักฐาน เพิมเติม
จากผู ้สนใจสังซือหน่วยลงทุน หรือผู ้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลทีเกียวข ้องกับผู ้ลงทุนตามคําจํ ากัดความของกฎหมายหรือตามที
หน่วยงานทีมีอํานาจกําหนด ทังก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล ้ว ทังนี เพือให ้เป็ นไปตามกฎหมายการป้ องกันและปราบปราม
การฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอืนทีเกียวข ้อง หรือเพือให ้เป็ นไปตามแนวทางปฏิบัต ิ หรือการตีความ หรือการสังการของหน่วยงานผู ้
มีอํานาจ
3.การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนืองจากการทีกองทุนใช ้บริการบุคคลอืน (Soft dollar/ Soft commission)
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพือกองทุนจากบุคคลอืนทีเป็ นผู ้ให ้บริการ อันเนืองมาจากการใช ้บริการของบุคคลอังกล่าวในการ
จัดการกองทุนได ้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี
ิ ทีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต ้องเกียวกับบทบาทโดยตรงของความเป็ นกองทุนตาม
1. ผลประโยชน์ตอบแทนทีรับไว ้นั นต ้องเป็ นทรัพย์สน
กฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
2. ต ้องไม่มพ
ี ฤติกรรมทีแสดงให ้เห็นว่าบริษัทจัดการใช ้บริการของบุคคลนั นบ่อยครังเกินความจําเป็ นเพือให ้กองทุนได ้รับประโยชน์จากบุคคล
ดังกล่าว (Churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึงให ้แก่กองทุนทีอยู่ภายใต ้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการบริษัทต ้องกระทําด ้วยความเป็ นธรรมและ
คํ านึงถึงลักษณะและประเภทหลั ก ทรั พย์ทอาจมี
ี
ไว ้ได ้ของกองทุนนั น ทังนี บริษัทจัดการจะไม่รั บผลประโยชน์ต อบแทนอันเนืองมาจากการ
ประกอบธุรกิจเพือประโยชน์ของบริษัท จัดการเอง เว ้นแต่เป็ นการได ้รับผลประโยชน์ตามเทศกาลทีเป็ นประเพณีนิยม โดยผู ้ลงทุนสามารถดู
แนวทางปฏิบัตเิ กียวกับนโยบายการต่อต ้านการคอร์รัปชันได ้ที www.bblam.co.th
4.ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได ้ออกกฎหมายทีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึงต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผล
บังคับใช ้วันที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให ้สถาบันการเงินทีไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign
Financial Institution หรือ FFI) รายงานข ้อมูลเกียวกับบัญชีของบุคคลทีอยู่ในบังคับต ้องเสียภาษี ให ้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึงรวมถึงบุคคล
ธรรมดา/ นิตบ
ิ ุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู ้ซึงมีถนที
ิ อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู ้ซึงมีถนที
ิ อยู่ทางภาษี ในสหรัฐอเมริกา) ซึงเปิ ดหรือมีไว ้กับ FFI นัน
นอกจากนี ยังปรากฎด ้วยว่าในปั จจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายทีมีข ้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะทีคล ้ายคลึง
กับ FATCA (ซึงต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเกียวข ้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึงถูกกําหนดให ้ต ้องเข ้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยมีหน ้าทีต ้องรายงานข ้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลทีมีลักษณะตามหลักเกณฑ์ท ี FATCA
กําหนด หน ้าทีในการตรวจสอบข ้อมูลลูกค ้าเพือหาความสัมพันธ์ของลูกค ้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน ้าทีในการกําหนดให ้ลูกค ้าบาง
ประเภทต ้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต ้น
ภายใต ้ข ้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข ้าผูกพันตนเพือปฏิบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็ น Non-Participating
Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได ้รับผลกระทบทีสําคัญในสองกรณี คือ
ิ ทางการเงินในประเทศ
(1) ต ้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินทีกองทุนรวมจะได ้รับจากรายได ้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สน
ิ ทางการเงิน
สหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึงจะเริมต ้นตังแต่วันที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต ้นไป และเงินลงทุนทางอ ้อมในทรัพย์สน
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึงอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึงจะเริมต ้น
ตังแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต ้นไป โดย FATCA กําหนดให ้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ทีเข ้าร่วมผูกพันตนตามข ้อกําหนดของ
ิ ผู ้สนับสนุนการขายและรับซือคืน) มีหน ้าทีดําเนินการหักเงิน ณ
FATCA (ซึงรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู ้รับฝากทรัพย์สน
ทีจ่ายดังกล่าวก่อนชําระให ้กับกองทุนรวมทีเป็ น NPFFI
ิ และผู ้สนับสนุนการขายและรับ
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทังผู ้ดูแลผลประโยชน์ ผู ้รับฝากทรัพย์สน
ซือคืนหน่วยลงทุน ทีเข ้าร่วมผูกพันตามข ้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุตค
ิ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กั บ กองทุน รวมหรือ บริษั ทจั ด การ ซึงอาจทํ า ให ้กองทุน รวมไม่ส ามารถดํ า เนิน การลงทุน ต่อ ไปได ้ และ/หรือ ดํ า เนิน การลงทุน ได ้อย่า งไม่ ม ี
ประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู ้สนับสนุนการขายและรับซือคืนอีกต่อไป
เพือมิให ้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได ้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทังเพือเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัท
จัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข ้าผูกพันตนเพือปฏิบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์และข ้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข ้อง และ
เพือให ้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัตต
ิ ามภาระผูกพันภายใต ้ข ้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข ้องได ้
ิ และผู ้สนับสนุน
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึงรวมทังผู ้ทีเกียวข ้องกับการปฎิบัตงิ านของกองทุน เช่น ผู ้ดูแลผลประโยชน์ ผู ้รับฝากทรัพย์สน
การขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการ ดังนี
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(1) ร ้องขอให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีเข ้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็ นบุคคลตามทีกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข ้องกําหนด)
ให ้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนํ าส่งข ้อมูล (เช่น ชือ ทีอยู่ เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่า
หน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผลทีได ้รับ เป็ นต ้น) ทีมีอยูใ่ นบัญชีทังหมดของผู ้ถือหน่วยลงทุนนันกับบริษัท
จัดการ ให ้กับหน่วยงานของรัฐทังในและต่างประเทศ ตามข ้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข ้อง
(2) ร ้องขอให ้ผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุน นํ า ส่ง ข ้อมูล เอกสาร และ/หรือ คํ า ยิน ยอม เพิมเติม เพือยืน ยั น หรือ พิสูจ น์ท ราบความเกียวข ้องกั บ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนั งสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให ้ข ้อมูลตามหัวข ้อทีกําหนดไว ้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ ้งปรับปรุงข ้อมูลเมือข ้อมูลทีเคยให ้ไว ้มีการเปลียนแปลง เป็ นต ้น รวมถึงนํ าส่งหลักฐานเพือยืนยันการเข ้า
ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข ้อง (ในกรณีทเป็
ี นลูก ค ้าสถาบัน การเงิน) ทังนี เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์แ ละข ้อกํา หนดของ
กฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอืนใดเพือให ้สอดคล ้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข ้อง
เพือเป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบทีจะเกิดต่อกองทุนหรือผู ้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพือให ้กองทุนหรือผู ้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได ้รับ
ประโยชน์เพิมขึนหากมีการดําเนินการทีสอดคล ้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข ้องข ้างต ้น ในกรณีทผู
ี ้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการ
หรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึงหรือหลาย
อย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็ นและความเหมาะสม
โดยถือว่าผู ้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามทีบริษัทจัดการแจ ้งนีแล ้ว และ/หรือได ้ดําเนินการตามข ้อตกลงทีได ้ระบุไว ้ในคํา
ขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคําสังซือ/ สับเปลียน/ โอน หน่วยลงทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให ้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดํ าเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ายจากรายได ้เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงิน ทีชํา ระค่าขายคืน หน่ วยลงทุนของผู ้ถือ หน่ วยลงทุนรายนั นได ้
เพือให ้สอดคล ้องกับเกณฑ์และข ้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข ้อง ทังนี ต ้องไม่ขด
ั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอืนใดอันเป็ นการป้ องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให ้กองทุนหรือผู ้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได ้รับประโยชน์เพิมขึน หากมีการ
ดําเนินการทีสอดคล ้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข ้องข ้างต ้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจําเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทําเพือหลีกเลียงมิให ้บริษัท
จัดการและกองทุนมีการดําเนินการทีไม่สอดคล ้องข ้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข ้องอันจะทําให ้กองทุนอาจต ้องถูกหัก
ณ ทีจ่าย หรือถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามทีกล่าวแล ้วข ้างต ้น ซึงในทางปฏิบัตบ
ิ ริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู ้ถือหน่วยลงทุนทีเข ้าข่ายเป็ น
พลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็ นบุคคลตามทีกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข ้องกําหนด) เท่านัน
ทังนี ในกรณีทกฎหมายไทยมี
ี
การแก ้ไขเพิมเติมข ้อกําหนดเพือรองรับการดําเนินการตามทีบริษัทจัดการได ้สงวนสิทธิไว ้ข ้างต ้น บริษัทจัดการ
(รวมถึงผู ้ทีเกียวข ้อง) จะดําเนินการตามข ้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนํ าส่งข ้อมูลของผู ้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือ
ดําเนินการอืนใดทีราชการกําหนด โดยไม่จําเป็ นต ้องร ้องขอต่อผู ้ถือหน่วยลงทุน
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คําเตือนเกียวก ับการลงทุนในหน่วยลงทุน


ในกรณีทบริ
ี ษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข ้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจําเป็ นจะต ้องปฏิบัตต
ิ าม
กฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่วา่ ทีเกิดขึนแล ้วในขณะนีหรือจะเกิดขึนในอนาคต เช่น ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance
ิ ารและ
Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นต ้น ผู ้ถือหน่วยลงทุนได ้รับทราบและตกลงยินยอมให ้สิทธิแก่บริษัทจัดการทีจะปฏิบัตก
ดําเนินการต่างๆ เพือให ้เป็ นไปตามพันธสัญญา หรือข ้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั น ซึงรวมถึงการเปิ ดเผยข ้อมูลต่างๆ ของ
ิ ธิดําเนินการอืนใดเท่าทีจําเป็ นสําหรับการปฏิบัตต
ิ าม
ผู ้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ทีจ่ายจากเงินได ้ของผู ้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสท
พันธสัญญา หรือข ้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ



ผู ้ถือหน่ วยลงทุนไม่สามารถนํ าหน่ วยลงทุนของกองทุน รวมนีไปโอนให ้แก่ผู ้ลงทุน ทีมิใ ช่ผู ้ลงทุน ทีมิใช่รายย่อ ยและผู ้มีเงินลงทุน สูง ได ้
เว ้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก



ิ
ิ อืนเพือบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับทีบริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
อืนเพือกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ทสํ
ี านักงานกําหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให ้มีระบบงานทีป้ องกันความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ เพือให ้
เกิดความเป็ นธรรมต่อผู ้ถือหน่วยลงทุน



ผู ้ลงทุนสามารถตรวจดูข ้อมูลทีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข ้องได ้ทีสํานักงาน ก.ล.ต. หรือโดยผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ ตของสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)



บริษัทจัดการอนุญาตให ้พนั กงานลงทุนในหลักทรัพย์เพือตนเองได ้ โดยจะต ้องปฏิบัตต
ิ ามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ทีสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกําหนด และจะต ้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให ้บริษัทจัดการทราบ เพือทีบริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซือขาย
หลักทรัพย์ของพนักงานได ้



การพิจารณาร่างหนั งสือชีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิได ้เป็ นการแสดงว่าสํานั กงานได ้รับรองถึงความถูกต ้องของ
ข ้อมูลในหนังสือชีชวนของกองทุนรวม หรือได ้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเสนอขายนัน
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