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ส่วนที่ 2 ข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ และข้อผูกพัน

ชื่อบริษัทจัดการ :  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำากัด 

ที่อยู่บริษัทจัดการ :  เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 

 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

 1.1 ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 

 1.2 ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :   Bualuang Long - Term Equity Fund   

 1.3 ชื่อย่อ :   B-LTF 

 1.4 ประเภทโครงการ :   กองทุนเปิด 

  การระดมทุน :   ในประเทศ 

  ประเภทการขาย :  ขายหลายครั้ง

 1.5 อายุโครงการ :  ไม่กำาหนด 

  เงื่อนไขอื่นๆ :   ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีซื้อหน่วยลงทุนภายในปี 2559 และ 

 ปฏิบัติตามเง่ือนไขเท่าน้ันจึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ ทางภาษี 

 1.6  ลักษณะโครงการ :   กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

2. จำานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จำานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย : 

 2.1 จำานวนเงินทุนของโครงการ :   35,000 ล้านบาท   

 2.2 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย :   10 บาท 

 2.3 จำานวนหน่วยลงทุน :   3,500 ล้านหน่วย 

 2.4 ประเภทหน่วยลงทุน :   ระบุชื่อผู้ถือ 

 2.5 ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก :   10 บาท 

 2.6 มูลค่าขั้นต่ำาของการสั่งซื้อครั้งแรก :   500 บาท 

 2.7 มูลค่าขั้นต่ำาของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :   500 บาท 
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 2.8 มูลค่าขั้นต่ำาของการสั่งขายคืน :   ไม่กำาหนด 

  จำานวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำาของการสั่งขายคืน : ไม่กำาหนด 

 2.9 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำา :   ไม่กำาหนด 

  จำานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำา :   ไม่กำาหนด 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุน ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ

พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนใน      

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน : 

 3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

  ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในตลาดหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนทั่วไป โดยผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนภายในปี 2559 

และปฏิบัติตามเงื่อนไขเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

 3.2 ชนิดกองทุนรวม :  ลงทุนโดยตรง

  ประเภทกองทุนรวม :  พิเศษ

  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

  ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

 3.3 นโยบายการลงทุน :  ตราสารแห่งทุน  

  การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

  การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

 3.4 ลักษณะพิเศษ :  

 - กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)

 - กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)

  รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  

  ลงทุนระยะยาวในหุ้นสามัญบริษัทจดทะเบียนที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง มีศักยภาพสูงในการให้ผลตอบแทน

จากการลงทุน รวมถึงตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของ

บริษัทจดทะเบียน เช่น กองทุนรวมอีทีเอฟ กองทุนรวมดัชนี เป็นต้น แต่ไม่รวมการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้า

อ้างอิงเป็นหุ้น/ดัชนีหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีปัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ 

กองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดย 

วิธีอื่นที่สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำาหนดให้ลงทุนได้   
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  อนึ่ง อาจมีบางขณะท่ีไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนท่ีกำาหนดไว้ในโครงการด้วยเหตุภาวะ

สงคราม วิกฤตทางเศรษฐกิจท่ีมีนัยสำาคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และราคาตลาดลดลงอย่าง

รุนแรงในรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะเปิดเผยรายงานการลงทุนในตราสารแห่งทุนให้ผู้ลงทุนให้ทราบผ่านช่องทางท่ีเหมาะสม

  ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขาย    

ล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

 3.5 การลงทุนในต่างประเทศ :  

  ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ 

 3.6 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :

  3.6.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ :

    บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผล        

โดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. กำาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือ

มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

    3.6.1.1 ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่ ตราสาร หรือสัญญา ท่ีเสนอขายในประเทศ หรือมี 

ผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี้ 

      (1) หุ้น

      (2) หน่วยลงทุนหรือใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสาร 

แห่งทุน หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน เช่น กองทุนรวมผสม เป็นต้น

      (3) ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ 

โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

       (ก) การลงทุนในตราสารดังกล่าวต้องเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ

ลงทุน (Efficient Portfolio Management) 

       (ข) บริษัทจัดการต้องดำาเนินการให้มีการกันหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนท่ีมี

คุณภาพซึ่งมีสภาพคล่องในจำานวนท่ีเพียงพอต่อมูลค่าการใช้สิทธิตามตราสารดังกล่าว (Fully Covered) ไว้ตลอดเวลาท่ีได้

ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำานักงานกำาหนด

      (4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีมีหลักทรัพย์อ้างอิง

เป็นหุ้นหรือใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
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      (5) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นหลักทรัพย์ตาม (1) (2) (3) 

หรือ (4) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำาหนด

    3.6.1.2 ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ ได้แก่  

      (1) ตราสารแห่งหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก  ได้แก่  

       (1.1) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ธนาคาร 

ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ 

ผู้ค้ำาประกัน

       (1.2) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจ

ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก ซึ่งกำาหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็น

ตั๋วเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น

       (1.3) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึ่งมี

อันดับความน่าเชื่อถือดังต่อไปนี้

        (ก) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ใน 

อันดับแรก ท้ังนี้ ในกรณีท่ีเป็นอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเชื่อถือท่ีได้มาจากการจัด

อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น (Short-term Rating) ด้วย หรือ

        (ข) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ 

ผู้ค้ำาประกัน อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ โดยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัด

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

      (2) ตราสารแห่งหนี้ทั่วไป ได้แก่

       (2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่  

        (ก) ตั๋วเงินคลัง

        (ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

        (ค) พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสำาคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง  

ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำาประกัน

       (2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที่มีรูปแบบทำานองเดียว

กับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย 

ต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำาประกัน ท้ังนี้ ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะตามเงื่อนไขท้าย

ข้อ 3.6.1.2 ด้วย
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       (2.3) ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่งหมายถึง พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญา 

ใช้เงิน หรือหุ้นกู้ท่ีไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพันธ์ ท่ีสำานักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั่วไปหรือใน

ลักษณะจำากัด หรือที่ออกภายใต้ข้อผูกพันท่ีกำาหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที่นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะ

จัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก หรือที่เป็นหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ซึ่งผู้ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่นั้นท้ังหมดต่อ 

ผู้ถือหุ้นโดยได้รับชำาระราคาเต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผู้ถือหุ้น ท้ังนี้ ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื่อนไขท้าย 

ข้อ 3.6.1.2 ด้วย  

       (2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีมีหลักทรัพย์

อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์  

       (2.5) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 

ที่เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลง

สภาพและหุ้นกู้อนุพันธ์  

       (2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ตราสารแห่งหนี้ หรือของกองทุนรวมอื่นท่ีมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น

ที่สำานักงานกำาหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น

       (2.7) ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ท้ังนี้ บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็น

ไปตามหลักเกณฑ์ที่สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำาหนด

       (2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี้

ตาม (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6) ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำาหนด

      ในกรณีท่ีตราสารแห่งหนี้ตามข้อ 3.6.1.2 เป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีการ 

จ่ายผลตอบแทน  ผลตอบแทนนั้นต้องอยู่ในรูปอัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวเท่านั้น 

      การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค้ำาประกันของบุคคลที่กำาหนดไว้ในข้อ 3.6.1.2 ต้อง

เป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลท้ังจำานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบ้ียโดยไม่มีข้อกำาหนดลบล้างหรือจำากัดความรับผิด

ของผู้สลักหลัง หรือค้ำาประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำานวนแบบไม่มีเงื่อนไข  

      เงื่อนไข :  ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารท่ีเปลี่ยนมือได้ตามข้อ 

(2.3) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

      (1) เป็นตราสารขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

      (2) มีราคาท่ีเหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกำาหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อ

บุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื้อและรับซื้อตราสารนั้น ในราคาดังกล่าว (Bid Price แบบ Firm Quote) ตามจำานวนและ      
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วิธีการที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกำาหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสำาเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุของ

ตราสารนั้น และ

      (3) เป็นตราสารที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

       (ก) ในกรณีท่ีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสาร

ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เว้นแต่

ผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนั้นต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ใน

อันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เท่านั้น

       (ข) ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั้นต้องมีอันดับ

ความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) 

       (ค) ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการ 

เสนอขายครั้งแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถ

ลงทุนได้ (Investment Grade) ตราสารนั้นต้องมีบริษัทจัดการไม่ต่ำากว่าสามรายเป็นผู้ซื้อตราสารดังกล่าวเพื่อเป็นทรัพย์สิน

ของกองทุนภายใต้การจัดการ

    3.6.1.3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ได้แก่  

      (1) หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในประเทศซึ่งต้องมีลักษณะตามเงื่อนไขในท้าย 

ข้อ 3.6.1.2 (1) และ (2) ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครั้งแรก หุ้นกู้แปลงสภาพ

นั้น ต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือเป็นหุ้นกู้

แปลงสภาพที่มีบริษัทจัดการไม่ต่ำากว่าสามรายเป็นผู้ซื้อตราสารดังกล่าวเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ 

       ในกรณีท่ีหุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ่งมีการค้ำาประกัน การค้ำาประกันดังกล่าว

ต้องเป็นการค้ำาประกันเงินต้นและดอกเบี้ยเต็มจำานวนแบบไม่มีเงื่อนไข

      (2) หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น

ตามกฎหมายไทย     

    3.6.1.4 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย 

    3.6.1.5 ใบสำาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 3.6.1.1 (3)

    3.6.1.6 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะทำานองเดียวกับ 3.6.1.1 - 3.6.1.5 โดยได้รับความเห็นชอบจาก

สำานักงาน 

  3.6.2  ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ :

    ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
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 3.7 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :

  3.7.1 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในประเทศ :

    บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็น

ทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามท่ีสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กำาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีท่ีสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการ

จะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย 

    3.7.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินดังต่อไปน้ี เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม 

โดยไม่จำากัดอัตราส่วน

      (1) ตราสารภาครัฐไทย 

      (2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.6.1.2 (2.2) ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน

สองอันดับแรก 

      ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื่อรวมกัน

แล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ตามคำาสั่งล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (Auto Redemption)

    3.7.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 

3.7.1.1 (2) เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันท้ังสิ้นเมื่อคำานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายนั้น  

ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

      การคำานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สิน 

ทุกประเภทท่ีผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำาประกัน หรือคู่สัญญา  

ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเหล่านั้น รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย  

      ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหน่ึง ต้องไม่เกิน

ร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำาสั่ง 

ล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (Auto Redemption)

    3.7.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารดังต่อไปนี้ ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ 

จัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำาประกัน หรือคู่สัญญา 

เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง  

ผู้ค้ำาประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
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      (1) ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ

      (2) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

      (3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

      การคำานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินตามข้อ 

3.7.1.4 (1) (2) หรือ (5) และข้อ 3.7.1.5 (1) ท่ีธนาคารหรือบริษัทเงินทุนดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล  

ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำาประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์

นั้นเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ ให้นับทรัพย์สินท่ีธนาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล  

ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำาประกัน หรือคู่สัญญา ซ่ึงกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย ท้ังน้ี ไม่ว่าในกรณีใด  

มิให้คำานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดำาเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว 

    3.7.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ที่บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย      

ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำาประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันท้ังส้ินเมื่อ

คำานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำาประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

      (1) ตราสารแห่งทุนในประเทศ ที่บริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา ท้ังนี้  

ไม่รวมถึงตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างดำาเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป

      (2) หุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ส่ังรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำาเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

      (3) ตราสารแห่งหนี้ในประเทศตามข้อ 3.6.1.2 ท้ังนี้ เฉพาะท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือ      

อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)   

      (4) ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุนตามข้อ 3.6.1.3 ทั้งนี้ เฉพาะท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน

อันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)   

      (5) ใบสำาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับ

ที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)   

      ตราสารแห่งทุนตาม (1) และตราสารแห่งหนี้ตาม (3) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมที่ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งทุนตามข้อ 3.6.1.1 (2) หรือตราสารแห่งหนี้ตามข้อ 3.6.1.2 (2.6)

      การคำานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินตาม 

ข้อ 3.7.1.5 (1) ที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำาประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้

ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย 
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    3.7.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่กำาหนดไว้ในข้อ 

3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 และข้อ 3.7.1.4  เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี้

      (1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวซึ่งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง 

ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำาประกัน หรือคู่สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งส้ินเมื่อคำานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง 

ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำาประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

      (2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) เมื่อคำานวณรวมทุกบุคคลที่เป็นผู้ออก     

ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำาประกัน หรือคู่สัญญาแล้ว ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

    3.7.1.6 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง 

ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำาประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันท้ังส้ินของกลุ่มกิจการ

นั้นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

      (1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน  

      (2) อัตราท่ีคำานวณได้จากน้ำาหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี้วัด (Benchmark) 

ของกองทุนนั้นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น ทั้งนี้ ตัวชี้วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบ

ของดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น 

    3.7.1.7 การลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินท่ีบริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย หรือคู่สัญญา 

เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการคำานวณตัวช้ีวัด (Benchmark) ของกองทุนน้ัน 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคำานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือ 

คู่สัญญารายนั้น ไม่เกินอัตราที่คำานวณได้จากน้ำาหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี้วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สิน

สุทธิของกองทุน ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีอัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนท่ีกำาหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4  

ข้อ 3.7.1.5 แล้วแต่กรณี

    3.7.1.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงเงินฝาก บัตรเงินฝาก  

ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใช้เงิน ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย สถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจำานวนท่ีมี

มูลค่ารวมโดยเฉลี่ย ไม่เกินร้อยละส่ีสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชีหรือในรอบอายุ

กองทุนรวมสำาหรับกองทุนรวมที่มีอายุน้อยกว่าหนึ่งปี แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ ไม่ว่าในกรณีใดมิให้คำานวณเงินฝากในบัญชีเงิน

ฝากเพื่อการดำาเนินงานของกองทุน เข้าในอัตราส่วนดังกล่าว 

      อัตราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้นำามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่มีการกำาหนดอายุโครงการ

ตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ทั้งนี้ เฉพาะในระยะเวลาหกเดือนก่อนวันครบกำาหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 
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      ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแห่งหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนใน

หรือมีไว้เกินอัตราส่วนท่ีกำาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่า

รวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันส้ินรอบปีบัญชีนั้น ทั้งนี้ 

ให้คำานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยตั้งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั้นจนถึงวันท่ีทรัพย์สิน

นั้นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว

      เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแล      

ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในวันทำาการถัดจากวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทต้อง

ดำาเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวมแจ้งให้สำานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับรายงานจากบริษัทด้วย 

      หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สำานักงานอาจส่ังให้

บริษัทเลิกกองทุนรวมนั้น

    3.7.1.9 ในกรณีท่ีมีเหตุจำาเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่อง

มาจากปัญหาความผันผวน (Fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวม

อาจขอผ่อนผันต่อสำานักงานเพื่อไม่ต้องนำาการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ใน

ช่วงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกล่าวมารวมคำานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.7.1.8 ได้สำาหรับรอบปีบัญชีนั้น

    3.7.1.10 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะ

ซื้อหน่วยลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี้ ท้ังนี้ การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

      (1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของ

แต่ละกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการอ่ืนเป็นผู้รับผิดชอบดำาเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวม       

ที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำาเนินการ 

      (2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหน่วยลงทุนของทุก

กองทุนรวมที่บริษัทจัดการอื่นเป็นผู้รับผิดชอบดำาเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวม       

ที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำาเนินการ   

    3.7.1.11 บริษัทจัดการอาจทำาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวม

กันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การคำานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ

คำานวณโดยใช้มูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที่พึงได้รับจนถึงวันที่คำานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว
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      ในกรณีท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที่กองทุนเข้าทำาธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกิน

อัตราส่วนท่ีกำาหนดในวรรคหนึ่ง หากต่อมาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจาก

การทำาธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้  

      ให้บริษัทจัดการจัดทำารายงานโดยระบุวันท่ีทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุน          

ที่กำาหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทำาการนับแต่วัน

ที่ธุรกรรม การให้ยืมหลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีกำาหนด พร้อมท้ังจัดทำาสำาเนารายงานดังกล่าวไว้ท่ีบริษัทจัดการ

เพื่อให้สำานักงานสามารถตรวจสอบได้  

    3.7.1.12 ให้บริษัทจัดการคำานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ี

เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ใบสำาคัญแสดง

สิทธิอนุพันธ์ หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

      (1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยให้

นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดงสิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนสำาหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที่กำาหนดใน

โครงการนี้ โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไม่นับ

มูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที่คำานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ 

คู่สัญญาที่กำาหนดตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และ ข้อ 3.7.1.5 ก็ได้

       มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที่นำามาคำานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้มี

มูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

      (2) ในกรณีของใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ที่โอนสิทธิได้  ให้บริษัทจัดการคำานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี้

       (ก) นับมูลค่าท่ีผู้ออกตราสารดังกล่าวมีหน้าที่ต้องชำาระตามตราสารนั้นรวมใน

อัตราส่วนที่ผู้ออกตราสารดังกล่าว

       (ข) นับมูลค่าของหุ้นท่ีรองรับรวมในอัตราส่วนท่ีผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงโดยถือ

เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในหุ้นท่ีรองรับนั้นโดยตรง ท้ังนี้ มูลค่าของหุ้นที่รองรับให้ใช้มูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นนั้นซึ่ง

คูณกับค่าเดลต้าของใบสำาคัญแสดงสิทธิหรือใบแสดงสิทธิดังกล่าว แล้วแต่กรณี  

      (3) ในกรณีของใบสำาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้บริษัทจัดการคำานวณอัตราส่วนการ

ลงทุนดังต่อไปนี้

       (ก) นับมูลค่าท่ีผู้ออกตราสารดังกล่าวมีหน้าที่ต้องชำาระตามตราสารนั้นรวมใน

อัตราส่วนที่ผู้ออกตราสารดังกล่าว
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       (ข) นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงรวมในอัตราส่วนท่ีผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง 

โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นโดยตรง ทั้งนี้ มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวให้ใช้มูลค่าตาม

ราคาตลาดของหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นซึ่งคูณกับค่าเดลต้าของใบสำาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ แล้วแต่กรณี  

      (4) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคำานวณอัตราส่วนการ

ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งการให้ยืมหลักทรัพย์โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สินท่ีให้ยืมรวมในอัตราส่วนสำาหรับหลักทรัพย์ที่กำาหนดไว้

ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และ ข้อ 3.7.1.5 โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนยังคงมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์นั้นอยู่ ท้ังนี้ 

บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วนท่ีคำานวณตามคู่สัญญาที่กำาหนดตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และ  

ข้อ 3.7.1.5 ก็ได้

    3.7.1.13 ในการคำานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5 (1)        

ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไขตามข้อ 3.7.1.14 ด้วย 

      (1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำาประกัน 

บริษัทจัดการจะคำานวณอัตราส่วนท่ีผู้ออกทรัพย์สินหรือผู้ท่ีเป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคำานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล 

ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำาประกัน แล้วแต่กรณี ก็ได้ 

      (2) ในกรณีท่ีทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง 

หรือผู้ค้ำาประกัน บริษัทจัดการจะเลือกคำานวณอัตราส่วนท่ีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำาประกันรายใดรายหน่ึงก็ได้

    3.7.1.14 การคำานวณอัตราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำาประกันตามข้อ 3.7.1.13       

จะทำาได้ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวได้ทำาการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจำานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ยโดยไม่มีข้อ

กำาหนดลบล้างหรือจำากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ำาประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำานวนแบบไม่มีเงื่อนไข 

    3.7.1.15 ในกรณีที่กองทุนมีสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทใดตามสัดส่วนจำานวนหุ้นที่

กองทุนถืออยู่ (Right Issue) หากการใช้สิทธินั้นจะเป็นเหตุให้กองทุนลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทดังกล่าวมี

มูลค่าเกินอัตราส่วน ท่ีกำาหนดในข้างต้นนี้ บริษัทจัดการอาจซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั้นโดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม

อัตราส่วนท่ีเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว ท้ังนี้ เฉพาะภายในช่วงระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้นหมดสิทธิจองซื้อหุ้น

เพิ่มทุนนั้น 

    3.7.1.16 ในกรณีที่ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ในขณะท่ีลงทุนหรือ       

ในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนท่ีกำาหนดในข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งทุน ตราสาร

แห่งหนี้ หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุนนั้น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยเหตุดังต่อไปนี้ ให้บริษัทดำาเนินการแก้ไขอัตราส่วน

ให้เป็นไปตามท่ีกำาหนดภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีมีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำาเป็นและ

สมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสำานักงาน 



43

B-LTF

      (1) ตราสารแห่งทุนนั้น ในเวลาต่อมาเป็นตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่

ระหว่างแก้ไขการดำาเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป หรือถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  

      (2) ตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ  

    3.7.1.17 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุนมีมูลค่า       

ไม่เกินอัตราส่วนที่กำาหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชำาระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น บริษัท

จัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้  

      ให้บริษัทจัดการจัดทำารายงานโดยระบุชื่อ จำานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง

ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กำาหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าว

ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทำาการนับแต่วันท่ีทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำาหนด 

พร้อมทั้งจัดทำาสำาเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้สำานักงานสามารถตรวจสอบได้  

    3.7.1.18 ในกรณีท่ีการรับชำาระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที่บริษัทใด

เป็นผู้ออก เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำาเนินการเกินกว่า

ร้อยละ 25 ของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทนั้น บริษัทจัดการจะดำาเนินการตามประกาศที่ สน. 24/2552 

เรื่อง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ดังนี้คือ 

      (1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศท่ีกำาหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชำาระหนี้ด้วย

ทรัพย์สินอื่นได้

      (2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจำานวนท่ีเกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว  

เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำาเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำานักงาน และ

      (3) กรณีท่ีเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าว  

เป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำาคำาเสนอซื้อ บริษัทจัดการต้องดำาเนินการเพื่อ

ให้ได้รับการยกเว้นการทำาคำาเสนอซื้อโดยการลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำานาจควบคุม หรือยื่นคำาขอผ่อนผันการทำา 

คำาเสนอซื้อ ตามประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ

เข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำากิจการ ทั้งนี้ การลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้น

ของบริษัทจดทะเบียนที่แต่ละกองทุนได้มาจากการรับชำาระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น

    3.7.1.19 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่า 

ไม่เกินอัตราส่วนท่ีกำาหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.7.1.8 ข้อ 3.7.1.11 

ข้อ 3.7.1.15 ข้อ 3.7.1.16 ข้อ 3.7.1.17 และ ข้อ 3.7.1.18 และการเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือ 

ได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้  
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      ให้บริษัทจัดการจัดทำารายงานโดยระบุชื่อ จำานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง

ทรัพย์สิน ตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำาหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแล

ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทำาการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำาหนด พร้อมทั้งจัด

ทำาสำาเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัท จัดการเพื่อให้สำานักงานสามารถตรวจสอบได้

    3.7.1.20 ข้อจำากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นำามาบังคับใช้ในกรณีท่ีปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิก

โครงการจัดการกองทุนรวม” และบริษัทจัดการต้องดำาเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดำาเนินการของบริษัทจัดการ

เมื่อเลิกกองทุนรวม”

  สรุปอัตราส่วนการลงทุน :

  1. Total Non-Investment Grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 15

  2. Non-Investment Grade Company Limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 5

  3. Investment Grade Company Limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25

  4. Financial Institution Company Limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25

  5. Individual Fund Limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 10

  6. Total Fund Limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20

 3.7.2 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในประเทศ : 

  ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :  ไม่จ่าย 

5. การรับชำาระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่น : 

 หากมีการผิดนัดชำาระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะ

ไม่สามารถชำาระหน้ีได้ บริษัทจัดการจะรับชำาระหน้ีด้วยทรัพย์สินอ่ืนท้ังท่ีเป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพ่ือกองทุนรวม 

ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีท่ีผู้ออกตราสารแห่งหนี้ 

หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำาระหนี้ ดังนี้ 

 5.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์ :

  5.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีชื่อ 

อยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันท่ีบริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิ

ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำาระหนี้ 
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  5.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำาระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่นำาทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิ

จากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำาระหนี้ มารวมคำานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจำาหน่ายทรัพย์สินท่ีได้

จากการรับชำาระหนี้ในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทำาได้โดยคำานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำาคัญ เว้นแต่กรณีที่ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชำาระหนี้ตกลงรับชำาระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน 

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. 

    ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำาหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำาระหนี้ บริษัทจัดการอาจ

จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสำารอง

รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น 

  5.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชำาระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการ

จะเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำาระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินได้สุทธินั้นภายใน 45 วัน       

นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ภายใน 15 วันทำาการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อน

ผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น 

    ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิ

จากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำาระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจ

นำาเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ 

หากได้มีการจำาหน่ายทรัพย์สิน ท่ีได้จากการรับชำาระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้

จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำาเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคำานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

  5.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้

รับชำาระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนุโลม 

 5.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์ : 

  5.2.1 ก่อนการรับชำาระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความ

เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจำานวนหน่วยลงทุน             

ที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดง

ความเห็น พร้อมเหตุผลว่าในขณะนั้นการรับชำาระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการ

ถือหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้น 
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    ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะได้จากการรับชำาระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อม

เหตุผลและความจำาเป็นในการรับชำาระหนี้ 

  5.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำาระหนี้ บริษัทจัดการจะนำาทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคำานวณมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกำาหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคำานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกำาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และจะดำาเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้ 

    (1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่ง

ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้ 

    (2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะ

จำาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทำาได้โดยคำานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำาคัญ และใน

ระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว 

    ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม 

 5.3 ในกรณีท่ีมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำาระหน้ีได้ :

  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำาเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ 

วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำาระหนี้ได้เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิ

จากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการชำาระหนี้ก็ได้ ท้ังนี้ ในการดำาเนินการดังกล่าว บริษัทไม่ต้องนำาตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียก

ร้องนั้น มารวมคำานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

6. ช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

 6.1 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

  ชื่อ  : ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) 

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

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

 6.2 เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

  บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

  (1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์     

โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน 
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  (2) ในกรณีที่บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ        

ที่ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีก 

ฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน 

  (3) ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วย 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรือกรณีอื่นใด และบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ท้ังสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาให้

สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว ท้ังนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

มากกว่าภาระหน้าที่ท่ีระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าว  

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลาย

ลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน 

  (4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของ

จำานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ 

  (5) ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์นำาข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นท่ีเก่ียวข้อง

กับกองทุนไปเปิดเผย หรือใช้ในทางท่ีก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแล 

ผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ทันที เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการ 

กระทำาตามอำานาจหน้าท่ีของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือโดยอำานาจของกฎหมาย หรือคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมอนุญาตเป็น

ลายลักษณ์อักษรให้เปิดเผยได้ 

  (6) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เรื่อง คุณสมบัติผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำาเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ 

ถูกต้องภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสำานักงานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะส่ังการเป็นอย่างอื่น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าว

ให้สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำาการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่แก้ไขเสร็จส้ิน ในกรณีท่ีผู้ดูแลผล

ประโยชน์ไม่จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาท่ีกำาหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อ

สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีครบกำาหนดเวลาให้แก้ไขและเมื่อได้รับอนุญาตจาก

สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้วบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน 

เว้นแต่สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็นอย่างอื่น 

  ในทุกกรณีการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องได้รับอนุญาตจากสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

และเมื่อการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ส้ินสุดลง ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องทำาหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่าง

สมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สิน และเอกสารหลักฐานท้ังหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตาม
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คำาสั่งของบริษัทจัดการ หรือสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดำาเนินการอื่นใดท่ีจำาเป็น เพื่อให้การโอน

ทรัพย์สิน และเอกสารทั้งหลายให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จสิ้น และผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทำาหน้าที่ได้

ทันที ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาอันสมควร เว้นแต่บริษัทจัดการ หรือสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคำาสั่งเป็นอย่างอื่น 

 6.3 สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

 � ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) 

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

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

 � บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด 

 เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ช้ัน 6 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

7. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี : 

 ชื่อ : นายวิรัช อภิเมธีธำารง 

 ชื่อ : นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา 

 ที่อยู่ : สำานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 

   เลขที่ 518/3 อาคารภาณุนี ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

   โทรศัพท์ 0-2252-2860, 0-2255-2518 

 หรือบุคคลอื่นท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้

สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

8. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

 ชื่อ : ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 

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

 หรือบุคคลอื่นท่ีได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการ

จะแจ้งให้สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

9. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจำาหน่าย :  

 ไม่มี 

 บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้จัดจำาหน่ายได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิกการ 

แต่งตั้งผู้จัดจำาหน่ายให้สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง
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10. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : 

 ชื่อ : ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 

 ที่อยู่ : เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 1333 

   และสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ 

 ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำากัด (มหาชน)  

 ที่อยู่ : เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

   โทรศัพท์ 0-2231-3777 และ 0-2618-1000  

 ชื่อ : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) 

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

   โทรศัพท์ 0-2777-8999  

 ชื่อ  :  บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำากัด (มหาชน)

 ที่อยู่  :  เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 - 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

   กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2638-5500

 บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ

ซื้อคืนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนให้สำานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทำา

หน้าท่ีเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีได้รับการแต่งตั้งจะต้อง

ปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว 

11. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน : 

 ไม่มี 

12. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน : 

 ไม่มี 

13. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก : 

 ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอ

ขายหน่วยลงทุนในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขาย ทั้งนี้ หากมีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนครบตามจำานวนเงินทุนของโครงการก่อนสิน้

สุดระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการสามารถปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนครบกำาหนดระยะเวลาเสนอขายได้ 
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 13.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน และการเปิดบัญชีกองทุน :

  ผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการเปิดบัญชีกองทุน 

และคู่มือภาษีอากรได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน สำาหรับผู้ลงทุนท่ียังไม่เคยมีบัญชีกองทุนจะต้อง

เปิดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคำาขอเปิดบัญชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอ

เปิดบัญชีกองทุน ท้ังนี้ ในการเปิดบัญชีกองทุนหรือการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเป็นครั้งแรก บริษัทจัดการจะจัดให้

มีคู่มือภาษีอากรซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

 13.2 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี :

  (1) สำาเนาบัตรประชาชน 

  (2) สำาเนาบัตรประจำาตัวผู้เสียภาษีอากร

  13.3 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน :

  ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำากว่า 5,000 บาท โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคำาขอเปิด

บัญชีกองทุนและคำาส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน และนำาคำาเปิดบัญชีกองทุนและคำาสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งเงิน

ค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำานวนไปที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

 13.4 การรับชำาระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน :

  ผู้ส่ังซื้อสามารถชำาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ภายในระยะเวลาเสนอขาย

ครั้งแรก โดยชำาระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ ตั๋วแลกเงิน หรือคำาสั่งหักบัญชีธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี

เดียวกันกับสำานักงานที่รับการสั่งซื้อเท่านั้น โดยจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วย

ลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว” หลังจากที่บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับชำาระเงินค่า

ซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ส่ังซื้อแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะออกหลักฐานการรับคำาส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อ

หน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 

  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั่งซื้อพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำากับภาษี

สำาหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำาการนับแต่วัน

สิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก 

  ผู้สั่งซื้อที่ได้ชำาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการส่ังซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วย

ลงทุนไม่ได้ 

  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะต้องนำาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนท่ีได้รับจากผู้ส่ังซื้อเข้า “บัญชีจองซื้อหน่วย

ลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว” ซึ่งบริษัทจัดการได้เปิดบัญชีไว้กับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สำานักงานใหญ่ ภายใน

ระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก 
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 13.5 การจัดสรรหน่วยลงทุน :

  กรณีที่มีผู้สั่งซื้อในการเสนอขายครั้งแรกไม่เกิน 500,000,000 หน่วย ผู้สั่งซื้อทุกคนจะได้รับการจัดสรรหน่วย

ลงทุนตามจำานวนท่ีสั่งซื้อ ในกรณีท่ีมีผู้สั่งซื้อเกินจำานวนท่ีเสนอขาย บริษัทจัดการอาจดำาเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้

หลักการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับใบคำาสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำานวน 

 13.6 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน :

  บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีท่ีบริษัทจัดการยุติโครงการ หากหลัง

จากสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย และ

บริษัทจัดการแจ้งให้สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย

ครั้งแรก และจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่

วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์

ภายในกำาหนดเวลาดังกล่าวได้ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชำาระดอกเบี้ยในอัตราไม่

ต่ำากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกำาหนดระยะเวลา 1 เดือนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่

สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผันหรือสั่งการเป็นอย่างอื่น และในกรณีท่ีผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการ

จัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีข้างต้น บริษัทจัดการจะดำาเนินการคืนเงินส่วน

ที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึ้น (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ส่ังซื้อ โดยการโอนเงินหรือชำาระเป็นเช็คตามที่ผู้ส่ังซื้อ

ระบุไว้ในใบคำาขอเปิดบัญชีภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก 

 13.7 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน :

  การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับเงินค่าส่ังซื้อ

หน่วยลงทุนและได้ทำารายการขายหน่วยลงทุนแล้วเพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้ส่ังซื้อจะไม่สามารถยกเลิก

คำาสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ 

  อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปฏิเสธการสั่งซื้อ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็น

ว่าการสั่งซื้อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือ

มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และในการชำาระค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้ส่ังซื้อ 

ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นท่ีจัดตั้งโดยบริษัทจัดการเพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องชำาระ 

ค่าสั่งซื้อด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ 

  การลงทุนในกองทุนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้สั่งซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ

วิธีการที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร 



52

B-LTF

14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 

 14.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำาสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคำาขอเปิดบัญชีกองทุน : 

  ผู้สนใจที่จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน สามารถขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน คำาสั่งซื้อหน่วย

ลงทุน ใบคำาขอเปิดบัญชีกองทุน คู่มือภาษีได้ท่ีบริษัทจัดการ และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน สำาหรับผู้สนใจสั่ง

ซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุนจะต้องเปิดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคำาขอเปิด

บัญชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชีกองทุน ท้ังน้ี ในการเปิดบัญชีกองทุนหรือการลงทุนในกองทุนรวม

หุ้นระยะยาวครั้งแรก บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือภาษีซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามเพื่อให้ได้รับสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษี 

 14.2 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี :

  (1) กรณี บุคคลธรรมดา

   สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน

  (2) กรณี นิติบุคคล

   (ก) หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

   (ข) สำาเนาหนังสือมอบอำานาจ และตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำานาจลงนามแทนนิติบุคคล

   (ค) สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน และสำาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำานาจลงนามแทนนิติบุคคล

   (ง) เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นใด (ถ้ามี)

 14.3 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน : 

  โดยมีช่องทางสั่งซื้อดังนี้ 

 �  ผ่านบริษัทจัดการ

 � ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

 � ผ่านระบบเอทีเอ็ม (ATM)

 � ผ่านระบบโทรศัพท์ (Tele-bank)

 � ผ่านไปรษณีย์

 � ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)

 � ผ่านวิธีหักบัญชีเงินฝาก

  ทั้งนี้ วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละช่องทางข้างต้น รายละเอียดดังนี้

  ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือ 

ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจัดให้มี หรือประกาศแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำาหนด โดยบริษัทจัดการ 
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ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มช่องทางการส่ังซื้อ หรือแก้ไขวิธีการสั่งซื้อ หรืออื่นใด เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยท่ีจะไม่ยื่น

แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ แต่จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทาง www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

และแจ้งให้สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

  14.3.1 บริษัทจัดการ : 

    ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คำาสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำาขอเปิดบัญชีกองทุน คู่มือภาษีได้ที่

บริษัทจัดการ ในทุกวันทำาการของธนาคารพาณิชย์ และผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อไม่ต่ำากว่ามูลค่าขั้นต่ำาของการสั่งซื้อ โดยกรอก

รายละเอียดต่างๆ ใบคำาขอเปิดบัญชีกองทุน (สำาหรับการสั่งซื้อครั้งแรก) และคำาสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน และนำา

คำาขอเปิดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) และคำาสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำานวนไปยื่นที่บริษัทจัดการ

  14.3.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : 

    ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คำาสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำาขอเปิดบัญชีกองทุน คู่มือภาษี ได้ที่     

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และผู้ส่ังซื้อจะต้องส่ังซื้อไม่ต่ำากว่ามูลค่าขั้นต่ำาของการส่ังซื้อ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ 

ใบคำาขอเปิดบัญชีกองทุน (สำาหรับการส่ังซื้อครั้งแรก) และคำาส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน และนำาคำาขอเปิดบัญชี

กองทุน (ถ้ามี) และคำาสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำานวนไปยื่นที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

   14.3.3 ระบบเอทีเอ็ม (ATM) :

    ท้ังนี้ ก่อนท่ีบริษัทจัดการจะเริ่มรับคำาส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM บริษัทจัดการจะแจ้งให้

ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นท่ีเหมาะสม และแจ้งให้สำานักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

    อนึ่ง การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบ ATM สามารถทำาได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น 

    บริษัทจัดการอาจรับคำาสั่งซื้อผ่านเครื่อง ATM ได้ โดยใผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ด้วยบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอ่ืนท่ีธนาคารอนุญาตให้ใช้ซ้ือขายหน่วยลงทุนได้ 

โดยผ่านเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 

    ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ณ สาขา

ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยทำาบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้

ซื้อขายหน่วยลงทุนไว้ เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก “คำาขอใช้บริการกองทุนเปิดผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติและบริการ

ธนาคารทางโทรศัพท์” (ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องนำาบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่

ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถสั่ง

ซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ในวันทำาการซื้อขายถัดไป หลังจากกรอกคำาขอใช้บริการแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
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    ในกรณีผู้สั่งซื้อประสงค์สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ให้ผู้สั่งซื้อปฏิบัติตามขั้นตอนการทำา

รายการซึ่งมีระบุบนหน้าจอเครื่อง ATM โดยผู้ส่ังซื้อต้องเลือกรหัสบริการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏิบัติจนครบขั้น

ตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุบนจอ ATM 

    การสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะต้องส่ังซื้อครั้งละ 

ไม่ต่ำากว่ามูลค่าขั้นต่ำาของการสั่งซื้อ และสามารถสั่งซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยไม่จำากัดจำานวนครั้งต่อวัน 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจำานวนเงินท่ีสั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อท่ีได้ระบุไว้ให้ใช้บริการ

กับบัตรบัวหลวง ATM และหรือ บัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วย

ลงทุนได้เท่านั้น หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะยกเลิกคำาส่ังซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หัก

เงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้ออาจทำาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ 

    ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ไม่ได้ หากการทำารายการ

สั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

    การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผู้สนับสนุนการขายหรือ   

รับซื้อคืนจะดำาเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด ให้แล้ว

เสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

    เอกสารใบบันทึกรายการท่ีออกจากเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นเพียง

เอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำารายการอย่างสมบูรณ์ หากใบบันทึกรายการของเครื่อง ATM นั้นหมด 

ผู้สั่งซื้อจะเลือกทำาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือไม่ก็ได้ 

    บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการทำา

รายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ 

    อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือกำาหนดเวลา

รับคำาสั่งซื้อผ่านระบบ ATM ให้สามารถทำาได้ และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ

ขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้ง

โดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม

  14.3.4 ระบบโทรศัพท์ (Tele-bank) :

    ท้ังนี้ ก่อนท่ีบริษัทจัดการจะเริ่มรับคำาส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัท

จัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม และแจ้ง

ให้สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

    อนึ่ง การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ สามารถทำาได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการ

ขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น 
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    บริษัทจัดการอาจรับคำาสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจ

เลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 

    ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ณ สาขาที่

ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยทำาบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่น ที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้

ซื้อขายหน่วยลงทุนไว้ เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก “คำาขอใช้บริการกองทุนเปิดผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติและบริการ

ธนาคารทางโทรศัพท์” (ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องนำาบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่น

ที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถ

สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันทำาการซื้อขายถัดไป หลังจาก

กรอกคำาขอใช้บริการแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

    ในกรณีผู้สั่งซื้อประสงค์ส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ให้ผู้สั่งซื้อปฏิบัติตามขั้น

ตอนการทำารายการซึ่งมีระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผู้ส่ังซื้อต้องเลือกรหัสบริการซื้อหน่วย

ลงทุนกองทุนเปิด และปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ 

    การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ด้วยบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะต้อง

สั่งซื้อครั้งละไม่ต่ำากว่ามูลค่าขั้นต่ำาของการส่ังซื้อ และสามารถส่ังซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยไม่จำากัดจำานวน

ครั้งต่อวัน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจำานวนเงินท่ีส่ังซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ 

ให้ใช้บริการกับบัตรบัวหลวง ATM และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นท่ีธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อ

ขายหน่วยลงทุนได้เท่านั้น หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะยกเลิกคำาส่ังซื้อหน่วยลงทุนนั้น

โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้นซึ่งผู้สั่งซื้ออาจทำาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ 

    ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ไม่ได้       

หากการทำารายการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

    การส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงานผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซื้อคืนจะดำาเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย

กำาหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

    เอกสารใบบันทึกรายการท่ีออกจากเครื่องโทรสารของผู้ส่ังซื้อเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการ

เท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำารายการอย่างสมบูรณ์ 

    บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็น 

หลักฐานในการทำารายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้

    อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือกำาหนดเวลารับ 

คำาสั่งซื้อผ่านระบบโทรศัพท์ให้สามารถทำาได้ และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
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ขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้ง

โดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม

  14.3.5 ไปรษณีย์ : 

    ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับคำาส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจัดการ

จะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม และแจ้งให้

สำานักงาน  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

    บริษัทจัดการอาจรับคำาสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง 

ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำาหนด คำาสั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีส่งมายังบริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนั้น  

จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้โดยผู้ส่ังซื้อหน่วย

ลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคำาสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ บริษัท

จัดการจะทำารายการซื้อหน่วยลงทุนตามคำาสั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทำาการถัดจากวันที่

บริษัทจัดการได้รับคำาสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว

  14.3.6 ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) :

    อนึ่ง การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถทำาได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุน 

การขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น 

    1.  บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking)

     ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ด้วยบริการ บัวหลวง  

ไอแบงก์ก้ิง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเลขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุน และลงนามในคำาขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิงและ 

บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง (“คำาขอใช้บริการ”) หรือคำาขออื่นในทำานองเดียวกัน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการขอใช้บริการ 

ดังกล่าว และเมื่อได้รับรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) สำาหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งซื้อ

หน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของธนาคารหรืออื่นๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ www.bangkokbank.com หรือเว็บไซต์อื่นที่อาจมีการ

เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต

     ในกรณีผู้สั่งซื้อประสงค์สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง  

ไอแบงก์กิ้ง ให้ผู้สั่งซื้อปฏิบัติตามขั้นตอนการทำารายการสั่งซื้อ โดยผู้สั่งซื้อต้องปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

     การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง ผู้ถือหน่วย

ลงทุนจะต้องสั่งซื้อครั้งละไม่ต่ำากว่ามูลค่าขั้นต่ำาของการสั่งซื้อ และสามารถสั่งซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 5,000,000 บาท หรือมูลค่า

อื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่จำากัดจำานวนครั้งต่อวัน
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     เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทำารายการส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการ 

บัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจำานวนที่ส่ังซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซื้อหรือ

ตัดเงินจากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ในวันที่สั่งซื้อ

     อนึ่ง ในการชำาระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดอื่น เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้ซื้อหน่วยลงทุนต้องชำาระด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัท

จดัการไม่ได้ ผู้ส่ังซ้ือท่ีได้ชำาระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนคำาส่ังซ้ือหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้

     คำาสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง จะสมบูรณ์ต่อ

เมื่อผู้สั่งซื้อได้ทำารายการสั่งซื้อและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน 

โดยผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคำาส่ังซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

     อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่

สามารถรับเงินค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวและไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทำารายการการส่ังซื้อ

หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั้น

     บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีกำาหนดไว้ในคำาขอใช้บริการ และ

หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเส่ียงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก

ความขัดข้องของระบบ

    2.  บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง (Bualuang mBanking)

     ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ด้วยบริการบัวหลวง  

เอ็มแบงก์ก้ิง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเลขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุน และลงนามในคำาขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิงและ 

บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง (“คำาขอใช้บริการ”) หรือคำาขออื่นในทำานองเดียวกัน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการขอใช้บริการ 

ดังกล่าว และเมื่อได้รับรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) สำาหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งซื้อหน่วย

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

ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือระบบปฏิบัติการอื่นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต

     ในกรณีผู้สั่งซื้อประสงค์สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง  

เอ็มแบงก์กิ้ง ให้ผู้สั่งซื้อปฏิบัติตามขั้นตอนการทำารายการสั่งซื้อ โดยผู้สั่งซื้อต้องปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

     การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ผู้ถือหน่วย

ลงทุนจะต้องส่ังซ้ือคร้ังละไม่ต่ำากว่ามูลค่าข้ันต่ำาของการส่ังซ้ือ และสามารถส่ังซ้ือได้คร้ังละไม่เกิน 5,000,000 บาท หรือมูลค่าอ่ืน 

ที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่จำากัดจำานวนครั้งต่อวัน
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     เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทำารายการส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการ 

บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจำานวนที่ส่ังซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซื้อท่ี

ได้ระบุไว้ในคำาขอใช้บริการ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะยกเลิกคำาส่ังซื้อหน่วยลงทุนนั้น 

โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้ออาจทำาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

     อนึ่ง ในการชำาระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดอื่น เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้ซื้อหน่วยลงทุนต้องชำาระด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัท

จัดการไม่ได้ ผู้สั่งซื้อที่ได้ชำาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนคำาส่ังซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ไม่ได้

     คำาส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง จะสมบูรณ์ 

ต่อเมื่อผู้สั่งซื้อได้ทำารายการส่ังซื้อและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วย

ลงทุน โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคำาส่ังซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็น

กรณีพิเศษ

     อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่

สามารถรับเงินค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวและไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทำารายการการส่ังซื้อ

หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั้น

     บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีกำาหนดไว้ในคำาขอใช้บริการ และ

หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเส่ียงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก

ความขัดข้องของระบบ

    ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือกำาหนดเวลา

รับคำาสั่งซื้อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ 

รับซ้ือคืนอ่ืนได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอ่ืนใด

ตามความเหมาะสม

  14.3.7 หักบัญชีเงินฝาก : 

    การสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำาโดยหักบัญชีเงินฝาก มี 2 กรณี ดังนี้

    1.  กรณีส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีเป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

     ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจำา ตามวันท่ีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนกำาหนดไว้ 

ด้วยการให้บริษัทจัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้ระบุไว้ ใน “คำาขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชี 
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เงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคำาขออื่นในทำานองเดียวกัน ด้วยจำานวนเงินท่ีเท่ากันในแต่ละครั้ง  

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อ

ขอใช้บริการ โดยกรอก “คำาขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคำาขอ

อื่นในทำานองเดียวกัน (ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องนำาสมุดบัญชีเงินฝากบัญชีสะสมทรัพย์ และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

มาด้วย) ซึ่งการให้บริษัทจัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับทันทีและให้คงมีผลใช้บังคับ

ต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคำาส่ัง โดยกรอก “คำาขอยกเลิกการใช้บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคำาขออื่นในทำานองเดียวกัน และแจ้งให้บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี

     ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื่อกองทุน และจำานวนเงินท่ีต้องการสั่งซื้อซึ่งจะต้องไม่ต่ำากว่าครั้ง

ละมูลค่าขั้นต่ำาของการส่ังซื้อ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซื้อและโอนเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน เพื่อ

ซื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขท่ีได้ระบุไว้ใน “คำาขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัว

เฉลี่ย” หรือคำาขออื่นในทำานองเดียวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคำานวณได้ ณ ส้ินวันทำาการซื้อขายซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วย

ลงทุนที่คำานวณได้เมื่อส้ินวันทำาการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าว

เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

     การหักบัญชีเงินฝากดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

     1. กรณีวันที่กำาหนดหักเงินบัญชีเงินฝากตรงกับวันหยุดทำาการหรือวันหยุดทำาการซื้อขาย 

บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันทำาการหรือวันทำาการซื้อขายถัดไป

     2. กรณีวันท่ีกำาหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝาก ไม่มีในเดือนนั้น เช่น วันที่ 31 แต่ในเดือนนั้นมี  

30 วัน บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันทำาการหรือวันทำาการซื้อขายสุดท้ายของเดือนนั้น

     3. กรณีวันที่กำาหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เป็นวันสุดท้ายของเดือนและตรงกับวันหยุด เช่น 

วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันทำาการหรือวันทำาการซื้อขายสุดท้ายของ 

เดือนนั้น

     ทั้งนี้ รายการที่หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีเงินฝาก 

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนนำาสมุดบัญชีเงินฝากไปบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน

     กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนนำาเช็ค ดราฟท์ ตั๋วแลกเงิน หรือคำาส่ังหักบัญชีธนาคารเพื่อฝากเข้า

บัญชีเงินฝากท่ียังไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันท่ีมีการหักบัญชี บริษัทจัดการจะไม่ดำาเนินการหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วย

ลงทุน บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีเงินครบตามที่ระบุไว้เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงิน

ในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อในงวดใดมีไม่เพียงพอท่ีบริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่หักเงิน
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ในบัญชีเงินฝากในงวดนั้นๆ และจะทำาการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในงวดถัดไป และจะไม่หักบัญชีเงินฝากย้อน

หลังสำาหรับงวดที่บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที่จะหักซื้อหน่วยลงทุน

     ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงิน

ฝากมีไม่เพียงพอท่ีจะซื้อหน่วยลงทุนในลำาดับแรกให้ครบตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ บริษัทจัดการจะไม่หักบัญชีเพื่อซื้อ

หน่วยลงทุนในลำาดับนั้น และจะหักเงินในบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในลำาดับถัดไปจนครบตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ

ไว้แต่ไม่ต่ำากว่าข้อกำาหนดในการซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำาของแต่ละกองทุน

     ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “คำาขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อ

หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคำาขออื่นในทำานองเดียวกัน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคำาขอยกเลิกการใช้บริการ

และกรอก “คำาขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด” หรือคำาขออื่นในทำานองเดียวกัน  

ฉบับใหม่ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี

     บริษัทจัดการจะถือหลักฐานท่ีปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

เป็นหลักฐานในการทำารายงานที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้

     ผู้สั่งซื้อจะไม่สามารถเพิกถอน หรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากรายการสั่งซื้อท่ีบริษัท

จัดการได้ทำาการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

    2.  กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่น

     ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอใช้บริการส่ังซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำาโดยหักบัญชีเงินฝาก

ได้ท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

รายน้ันกำาหนด ท้ังน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูเง่ือนไขและวิธีการดังกล่าวได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการท่ี www.bblam.co.th 

หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม

    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรืออื่นใดเก่ียวกับวิธีการ

หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนได้ และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดย 

วิธีอื่นใดตามความเหมาะสม    

 14.4 การรับชำาระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน :

  14.4.1 กรณี  สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ :

    (ก) ผู้สั่งซื้อสามารถชำาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด คำาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค ดราฟท์  

ตั๋วแลกเงิน หรือวิธีอื่นใดที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสำานักงานที่รับคำาสั่งซื้อเท่านั้น โดยจะต้องลง

วันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามชื่อบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากของ  
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บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่นใด (ถ้ามี) หรือบัญชีจองซื้ออื่นใดที่อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

ได้ในอนาคต ทั้งนี้ หากมีผลประโยชน์ใดเกิดขึ้นเนื่องจากบัญชีจองซื้อดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำาเนินการให้เป็นประโยชน์

ของกองทุน

        ในกรณีที่ผู้ส่ังซื้อชำาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟท์ หรือตั๋วแลกเงินภายหลังกำาหนด

เวลารับฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของแต่ละสำานักงานสาขาท่ีสั่งซื้อ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อทำาการ

สั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำาการซื้อขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคำานวณได้ ณ ส้ินวันทำาการซื้อขายถัดไปนั้น สำาหรับ

กรณีที่เช็ค ดราฟท์ หรือตั๋วแลกเงินดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันท่ีสั่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการอาจ

ยกเลิกคำาสั่งซื้อดังกล่าว

    (ข) ผู้ส่ังซื้อสามารถชำาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดของ 

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของสถาบันการเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการกำาหนดอนุญาต โดยการตัดเงินจากบัตรเครดิต หรือ 

บัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ในวันที่ที่สั่งซื้อ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับชำาระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตร

เครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ณ สถานที่ หรือช่วงระยะเวลาหรือภายใต้เงื่อนไขอื่นใด ตามที่บริษัทจัดการจะกำาหนด 

โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.bblam.co.th หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม

        อนึ่ง การชำาระเงินด้วยบัตรดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วย

ลงทุนจากการชำาระด้วยบัตรดังกล่าว หรือจากธนาคารที่ผู้สั่งซื้อใช้บัญชีบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ภายในวัน

ทำาการถัดจากวันที่ที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

        อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดให้บริการรับชำาระค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต 

หรือบัตรอื่นใด บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม การ

ชำาระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) จะไม่มีการสะสมคะแนน เว้นแต่ธนาคารจะกำาหนดอนุญาตเป็น

อย่างอื่น

         ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลง วิธีการ วันเวลา  

ในการรับชำาระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน

ทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

    อย่างไรก็ตาม การรับชำาระเงินกรณีส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น 

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ นั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ 

ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

  14.4.2 กรณี สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่น :

    (ก) ผู้สั่งซื้อสามารถชำาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด คำาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค ดราฟท์ 

ตั๋วแลกเงิน หรือวิธีอื่นใดที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสำานักงานที่รับคำาสั่งซื้อเท่านั้น โดยจะต้องลง
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วันท่ีท่ีสั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.บัวหลวง” ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากของ  

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่นใด (ถ้ามี) หรือบัญชีจองซื้ออื่นใดที่อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้

ในอนาคตท่ีบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้เปิดบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน เพื่อรับชำาระค่าซื้อ

หน่วยลงทุน ท้ังนี้ หากมีผลประโยชน์ใดเกิดขึ้นเนื่องจากบัญชีจองซื้อดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำาเนินการให้เป็นประโยชน์

ของกองทุน 

     กรณีท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้เปิดบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนเพื่อรับชำาระค่าซื้อ

หน่วยลงทุน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะนำาเงินค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนท่ีบริษัท

จัดการกำาหนด

        บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเก่ียวกับบัญชีรับชำาระค่าซื้อหน่วย

ลงทุนดังกล่าว โดยไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้รับความ

เห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่าน

ช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

                          ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อชำาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟท์ หรือตั๋วแลกเงินภายหลังกำาหนด 

เวลารับฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงิน ภายในวันเดียวกันของแต่ละสำานักงานสาขาท่ีสั่งซื้อ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อทำาการ

สั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำาการซื้อขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคำานวณได้ ณ สิ้นวันทำาการซื้อขายถัดไปนั้น หรือ

สำาหรับในกรณีที่เช็ค ดราฟท์ หรือตั๋วแลกเงินดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการ

จะยกเลิกคำาสั่งซื้อดังกล่าว

    (ข) ผู้ส่ังซื้อสามารถชำาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดของ 

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของสถาบันการเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการกำาหนดอนุญาต โดยการตัดเงินจากบัตรเครดิต หรือ 

บัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ในวันที่ที่สั่งซื้อ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับชำาระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตร

เครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ณ สถานที่ หรือช่วงระยะเวลาหรือภายใต้เงื่อนไขอื่นใด ตามที่บริษัทจัดการจะกำาหนด 

โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.bblam.co.th หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม

        อนึ่ง การชำาระเงินด้วยบัตรดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วย

ลงทุนจากการชำาระด้วยบัตรดังกล่าว หรือจากธนาคารที่ผู้สั่งซื้อใช้บัญชีบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ภายในวัน

ทำาการถัดจากวันที่ที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

        อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดให้บริการรับชำาระค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต 

หรือบัตรอื่นใด บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม การ

ชำาระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) จะไม่มีการสะสมคะแนน เว้นแต่ธนาคารจะกำาหนดอนุญาตเป็น

อย่างอื่น
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        ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลง วิธีการ วันเวลา  

ในการรับชำาระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน

ทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

    อย่างไรก็ตาม การรับชำาระเงินกรณีส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย 

หรือรับซื้อคืนอื่นนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ 

ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

  14.4.3 กรณี สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็ม (ATM) : 

    จะรับชำาระเงินค่าส่ังซื้อ โดยจะหักเงินตามจำานวนเงินท่ีส่ังซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซื้อท่ี

ได้ระบุไว้ให้ใช้บริการกับบัตรบัวหลวง ATM และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาต

ให้ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุนได้เท่านั้น หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอจะยกเลิกคำาส่ังซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชี 

เงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้ออาจทำาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ 

  14.4.4 กรณี สั่งซื้อผ่านระบบโทรศัพท์ (Tele-bank) : 

    จะรับชำาระเงินค่าส่ังซื้อ โดยจะหักเงินตามจำานวนเงินท่ีสั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้

ระบุไว้ให้ใช้บริการกับบัตรบัวหลวง ATM และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ 

ซื้อขายหน่วยลงทุนได้เท่านั้น หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอจะยกเลิกคำาสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝาก

ของผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้ออาจทำาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

  14.4.5 กรณี สั่งซื้อผ่านไปรษณีย์ : 

    ผู้สั่งซื้อต้องชำาระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำานวนท่ีระบุไว้ในคำาส่ังซื้อหน่วยลงทุน โดยชำาระเป็นเช็ค 

ดราฟท์ หรือตั๋วแลกเงิน หรือคำาสั่งจ่ายเงินหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ 

  14.4.6 กรณี สั่งซื้อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) : 

    (ก) ผู้สั่งซื้อจะถูกหักเงินตามจำานวนท่ีสั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ในคำาขอ

ใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะยกเลิกคำาส่ังซื้อหน่วยลงทุน

นั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้ออาจทำาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

    (ข)  ผู้สั่งซื้อสามารถชำาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด 

ของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของสถาบันการเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการกำาหนดอนุญาต โดยการตัดเงินจากบัตรเครดิต หรือ 

บัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ในวันที่สั่งซื้อ
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     ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับชำาระค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย

บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ภายในช่วงระยะเวลาหรือภายใต้เงื่อนไข

อื่นใด ตามที่บริษัทจัดการจะกำาหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.bblam.co.th หรือ 

ช่องทางอื่นที่เหมาะสม

     อนึ่ง การชำาระเงินด้วยบัตรดังกล่าวในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน

จากการชำาระด้วยบัตรดังกล่าว หรือจากธนาคารท่ีผู้สั่งซื้อใช้บัญชีบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ภายใน

วันทำาการถัดจากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

     อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดให้บริการรับชำาระค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต 

หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม

     การชำาระด้วยบัตรดังกล่าว จะไม่มีการสะสมคะแนนบัตรเครดิต เว้นแต่ธนาคารจะกำาหนด

อนุญาตเป็นอย่างอื่น

     ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลง วิธีการ วันเวลา  

ในการรับชำาระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัท

จัดการจะแจ้งให้ ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม  

  14.4.7 กรณี สั่งซื้อโดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก : 

    ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน จะถูกหักเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ ของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ี

ได้แจ้งไว้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนด้วยจำานวนเงินที่เท่ากันในแต่ละครั้ง 

 14.5 การจัดสรรหน่วยลงทุน :   

  ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อหลังจากท่ีได้ชำาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็ม

จำานวน

  ท้ังนี้ หากการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว จะทำาให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกิน

กว่าหนึ่งในสามของจำานวนหน่วยลงทุนท่ีจำาหน่ายได้แล้วท้ังหมด บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้ท้ังหมด

ตามคำาสั่งจองซื้อ แต่จะจัดสรรให้เท่าที่ไม่เกินสัดส่วนหนึ่งในสามของจำานวนหน่วยลงทุนที่จำาหน่ายได้แล้วท้ังหมด เว้นแต่

เป็นกรณียกเว้นตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก

เกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

  อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว

เห็นว่าการจัดสรรในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความ

รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
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 14.6 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน :

  ในกรณีท่ีผู้สั่งซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำาเนินการคืนเงินส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรร

พร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ส่ังซื้อ โดยการชำาระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่อยู่ที่ 

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุไว้ในคำาขอเปิดบัญชี ภายใน 15 วันนับจากวันที่บริษัทไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุน 

 14.7 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน :

  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงับการส่ังซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใด     

กรณีหนึ่ง ดังนี้ 

  (1) กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง 

หรือไม่ครบถ้วน

  (2) กรณีท่ีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจ

เป็นการฟอกเงิน เป็นต้น

  (3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 

เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผล 

เสียหายแก่กองทุน เป็นต้น

  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทาง

กฎหมายของบริษัทจัดการเป็นหลัก

  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคำาสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราวตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ 

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบก่อนการใช้สิทธิท่ีจะปิดรับคำาส่ังซื้อหน่วยลงทุนโดยจะปิดประกาศ ณ สำานักงานของ

บริษัทจัดการ สำานักงานใหญ่ และสำานักงานสาขาของผู้สนับสนุน

  อนึ่ง ในบางกรณี บริษัทจัดการอาจปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากคำาสั่งซื้อดังกล่าวมีผลทำาให้     

ผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้น ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10  ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

  ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีได้ชำาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการส่ังซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อ

หน่วยลงทุนไม่ได้  

  การเพิ่มหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะทำาในวันทำาการถัดจากวันทำาการซื้อขายหน่วยลงทุนจำานวนนั้น

 14.8 วันและเวลาทำาการขายหน่วยลงทุน :

  ผู้สนใจลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตั้งแต่เวลา

เร่ิมทำาการถึงเวลา 15:30 น. ของทุกวันทำาการซ้ือขาย หรือเวลาอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

จะกำาหนดเวลาโดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
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  สำาหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ ATM ระบบบริการ

ธนาคารทางโทรศัพท์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่อาจเพิ่มเติมในอนาคต สามารถส่งคำาสั่งซื้อได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

 � การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ก่อนเวลา 16:00 น. ในวันทำาการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการส่ังซื้อหน่วยลงทุนใน

วันทำาการซื้อขายนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคำานวณได้ ณ ส้ินวันทำาการซื้อขายซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำานวณได้  

เมื่อสิ้นวันทำาการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรอง 

โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

 � การสั่งซื้อหน่วยลงทุน หลังเวลา 16:00 น. ในวันทำาการซื้อขายหรือการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันหยุดทำาการ 

ซื้อขายให้ถือเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำาการซื้อขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำานวณได้ ณ สิ้นวันทำาการ

ซื้อขายถัดไปซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคำานวณได้เมื่อสิ้นวันทำาการซื้อขายถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคำานวณและราคาขาย

หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

อนึ่ง บริษัทจัดการจะเริ่มเปิดรับคำาสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในวันทำาการถัดจากวันท่ีจดทะเบียนกองทรัพย์สิน

เป็นกองทุนเปิดกับสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลง วันและเวลาทำาการขายหน่วย

ลงทุนได้ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ 

www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม และแจ้งให้สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

15. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 15.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 �  สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

 �  อื่นๆ

 15.2 เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

  ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั่งซื้อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผู้ถือ

หน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

หรือเอกสารแสดงสิทธิอื่นใด โดยจะถือเอาบุคคลท่ีมีชื่อในคำาขอเปิดบัญชีกองทุนคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่าตามท่ีผู้ถือหน่วย

ลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน

  บริษัทจัดการจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสารแสดงสิทธิอื่นใด ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ภายใน 7 วันทำาการนับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก หรือภายในวันทำาการซื้อขายหน่วยลงทุน กรณีท่ีส่ังซื้อ 

ภายหลังปิดการเสนอขายครั้งแรก
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  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิอื่นใด จะต้องมารับ

สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิอื่นใด (ถ้ามี) ด้วยตนเอง ณ สำานักงานใหญ่หรือสำานักงานสาขา

ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชีกองทุน

  สำาหรับเอกสารแสดงสิทธิท่ีเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ท่ีจะต้องนำา 

สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำาสมุดบัญชี

แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั้งแต่วันทำาการถัดจากวันทำาการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณี

ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นำาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการท่ีบันทึกโดย

นายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นรายการที่ถูกต้อง

  อนึ่ง สำาหรับกรณีสั่งซื้อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) กำาหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้เอกสารหน้าที่แสดง

รายการเคลื่อนไหวบัญชีกองทุนรวมเป็นหลักฐานแสดงสิทธิได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดประสงค์จะให้ออกสมุดบัญชีแสดง

สิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังสามารถร้องขอได้ท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีออกหลักฐาน

แสดงสิทธินั้นๆ ได้

  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้ส่ังซื้อหรือ

ผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการทำารายการซื้อขายหน่วยลงทุน รวมถึงเปลี่ยนแปลง และหรือเพิ่มเติมรูปแบบ

เอกสารแสดงสิทธิและหรือเงื่อนไข และระยะเวลาส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยจะประกาศให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

16. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 

 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หรือช่องทางอ่ืนใด 

ท่ีบริษัทจัดการจัดให้มี หรือประกาศแจ้งเพ่ิมเติมในอนาคต ตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำาหนด โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ 

ที่จะแก้ไขเพิ่มช่องทางการสั่งขาย หรือแก้ไขวิธีการสั่งขาย หรือแก้ไขอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งขาย

 16.1 ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ได้โดยวิธีดังนี้ 

 � ผ่านบริษัทจัดการ

 � ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

 � ผ่านระบบเอทีเอ็ม (ATM)

 � ผ่านระบบโทรศัพท์ (Tele-bank)

 � ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)
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  16.1.1 บริษัทจัดการ :

    ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ ในทุกวันทำาการของธนาคารพาณิชย์ 

โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในคำาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจำานวนหน่วยลงทุนท่ีจะ 

ขายคืนหรือจำานวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะส่งมอบหลักฐาน

การรับคำาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

  16.1.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :

    ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนโดยผู้ถือหน่วย

ลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในคำาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจำานวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำานวน

เงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐาน

การรับคำาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 

    ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำานวนหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืน หรือจำานวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุน

ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำาส่ังขายคืนมากกว่าจำานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วย              

ค่าธรรมเนียม การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย

ลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าท่ีปรากฎอยู่ในรายการที่บันทึกโดย 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

  16.1.3 ระบบเอทีเอ็ม (ATM) :

    ทั้งนี้ ก่อนท่ีบริษัทจัดการจะเริ่มรับคำาสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM บริษัทจัดการจะแจ้งให้

ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นท่ีเหมาะสม และแจ้งให้สำานักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

    อนึ่ง การส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบ ATM สามารถทำาได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุน     

การขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น

    บริษัทจัดการอาจรับคำาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการ

เปิดให้ขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกส่ังขายหน่วยลงทุนด้วยบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง  

Premier ผ่านเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้

บริการนี้ สามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ณ สาขาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยทำาบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตร 

บัวหลวง Premier ไว้ เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก “คำาขอใช้บริการกองทุนเปิดผ่านเครื่องฝากถอนเงินระบบอัตโนมัติและ

บริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องนำาบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier และสมุดบัญชีแสดง



69

B-LTF

สิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือ

รับซื้อคืนในวันทำาการซื้อขายถัดไป หลังจากกรอกคำาขอใช้บริการแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

    ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำา

รายการซึ่งมีระบุบนหน้าจอเครื่อง ATM โดยผู้สั่งขายต้องเลือกรหัสบริการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏิบัติจนครบขั้น

ตอนการสั่งขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุบนจอ ATM 

    การสั่งขายหน่วยลงทุน ด้วยเครื่อง ATM สามารถดำาเนินการได้ครั้งละไม่เกิน 5,000,000 บาท หรือ   

ในกรณีที่สั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำานวนหน่วยครั้งละไม่เกิน 500,000 หน่วย โดยไม่จำากัดจำานวนครั้งต่อวัน 

    สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึก

ข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น 

    ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำานวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำานวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุน

ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำาส่ังขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุน

หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย

ลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดย

นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น 

    ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ไม่ได้ หากการทำา

รายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

    การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผู้สนับสนุนการขายหรือ

รับซื้อคืนจะดำาเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนด ให้แล้ว

เสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

    เอกสารใบบันทึกรายการท่ีออกจากเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นเพียง

เอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำารายการอย่างสมบูรณ์ หากใบบันทึกรายการของเครื่อง ATM นั้นหมด 

ผู้สั่งขายจะเลือกทำาการสั่งขายหน่วยลงทุนหรือไม่ก็ได้ 

    บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการทำา

รายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ 

    บริษัทจัดการจะชำาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้

ระบุไว้ในคำาขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด และชำาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำาการนับแต่

วันทำาการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ

จ่ายเป็นเช็คบมจ.ธนาคารกรุงเทพ ขีดคร่อมเฉพาสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

    การลดจำานวนหน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนจะทำาในวันทำาการถัดจากวันทำาการซ้ือขายหน่วยลงทุนจำานวนน้ัน
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    อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือกำาหนดเวลา

รับคำาสั่งขายคืนผ่านระบบ ATM ให้สามารถทำาได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้ง

ให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม 

  16.1.4 ระบบโทรศัพท์ (Tele-bank) :

    ทั้งนี้ ก่อนท่ีบริษัทจัดการจะเริ่มรับคำาส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ บริษัท

จัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม และแจ้ง

ให้สำานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบ

    อนึ่ง การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ สามารถทำาได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุน     

การขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น 

    บริษัทจัดการอาจรับคำาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัท

จัดการเปิดให้ขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 

    ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ณ สาขา

ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยทำาบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier ไว้ เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก “คำาขอใช้บริการ

กองทุนเปิดผ่านเครื่องฝากถอนเงินระบบอัตโนมัติและบริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องนำาบัตรบัวหลวง 

ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถสั่งขาย

หน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันทำาการซื้อขายถัดไป หลังจากกรอก

คำาขอใช้บริการแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

    ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ให้ผู้ถือหน่วย

ลงทุนปฏิบัติตามขั้นตอนการทำารายการซึ่งมีระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผู้ถือหน่วยลงทุน

ต้องเลือกรหัสบริการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทาง

โทรศัพท์ 

    การส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์สามารถดำาเนินการได้ครั้งละไม่เกิน 

5,000,000 บาท หรือในกรณีท่ีสั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำานวนหน่วยครั้งละไม่เกิน 500,000 หน่วย โดยไม่จำากัด

จำานวนครั้งต่อวัน 

    สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึก

ข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น 
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    ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำานวนหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืน หรือจำานวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุน

ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำาส่ังขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุน

หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย

ลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดย

นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น 

    ผู้ส่ังขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ไม่ได้ 

หากการทำารายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

    การส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงานผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซื้อคืนจะดำาเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

กำาหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

    เอกสารใบบันทึกรายการท่ีออกจากเครื่องโทรสารของผู้สั่งขายเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการ

เท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำารายการอย่างสมบูรณ์ 

    บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการทำา

รายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ 

    บริษัทจัดการจะชำาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้

ระบุไว้ในคำาขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดและชำาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำาการนับแต่วัน

ทำาการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเปิดไว้กับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ

จ่ายเป็นเช็คบมจ.ธนาคารกรุงเทพ ขีดคร่อมเฉพาสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

    การลดจำานวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำาในวันทำาการถัดจากวันทำาการซื้อขายหน่วยลงทุน

จำานวนนั้น

     อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือกำาหนดเวลา

รับคำาส่ังขายผ่านระบบโทรศัพท์ให้สามารถทำาได้ และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือ

แจ้งโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม  

  16.1.5 ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) :

    อนึ่ง การส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถทำาได้เฉพาะผ่านระบบของ 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น
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    1.  บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking)

     ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง  

ไอแบงก์กิ้ง ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคำาขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิงและบัวหลวง  

เอ็มแบงก์ก้ิง (“คำาขอใช้บริการ”) หรือคำาขออื่นในทำานองเดียวกัน และสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร  

หรืออื่นๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ www.bangkokbank.com หรือเว็บไซต์อื่นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต

     ในกรณีผู้ส่ังขายประสงค์สั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง  

ไอแบงก์กิ้ง ให้ผู้สั่งขายปฏิบัติตามขั้นตอนการทำารายการขายจนครบขั้นตอนการสั่งขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้

     การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวงไอแบงก์ก้ิง สามารถ 

ดำาเนินการได้ครั้งละไม่เกิน 5,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์

ของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่สั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำานวนหน่วย ได้ครั้งละไม่เกิน 500,000 หน่วย หรือมูลค่า

อื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคตซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่จำากัดจำานวนครั้งต่อวัน

     สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ้นหลังจากท่ีนายทะเบียนได้

บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

     ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำานวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำานวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุน

ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำาส่ังขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหัก

ด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฎในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

     บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าท่ีปรากฎอยู่

ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

     ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย

บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ไม่ได้ หากการทำารายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

     อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่

สามารถคำาสั่งขายหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทำารายการการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั้น

     บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีกำาหนดไว้ในคำาขอใช้บริการ และ

หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเส่ียงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก

ความขัดข้องของระบบ
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    2.  บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง (Bualuang mBanking)

     ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง  

เอ็มแบงก์ก้ิง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเลขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุน และลงนามในคำาขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิงและ 

บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง (“คำาขอใช้บริการ”) หรือคำาขออื่นในทำานองเดียวกัน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการขอใช้บริการ 

ดังกล่าว และเมื่อได้รับรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) สำาหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งขายคืน

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

WAP ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือระบบปฏิบัติการอื่นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต

     ในกรณีผู้ส่ังขายประสงค์สั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง  

เอ็มแบงก์กิ้ง ให้ผู้สั่งขายปฏิบัติตามขั้นตอนการทำารายการขายจนครบขั้นตอนการสั่งขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้

     การส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง สามารถ

ดำาเนินการได้ครั้งละไม่เกิน 5,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์

ของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่สั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำานวนหน่วย ได้ครั้งละไม่เกิน 500,000 หน่วย หรือมูลค่า

อื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่จำากัดจำานวนครั้งต่อวัน

     สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ้นหลังจากท่ีนายทะเบียนได้

บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

     ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำานวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำานวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุน

ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหัก

ด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฎในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนาย

ทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

     ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย

บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ไม่ได้ หากการทำารายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

     อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่

สามารถคำาสั่งขายหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทำารายการการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั้น

     บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง ยอมรับและผูกพันตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกำาหนดไว้ในคำาขอใช้บริการ และหรือ 

ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเส่ียงใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความ

ขัดข้องของระบบ
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    ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือกำาหนดเวลา

รับคำาสั่งขายคืนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และ

หากอนาคตสามารถใช้บริการนี้ โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ 

ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

 การชำาระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำานวนท้ังหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคำาส่ังขายคืนไว้ และชำาระเงินค่าขายคืน

หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำาการนับแต่วันทำาการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงิน

ฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นซึ่งอาจเปิดให้บริการต่อไป โดยไม่ถือเป็นการ

แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือจ่ายเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นท่ีอาจเพิ่มเติมในอนาคตโดยไม่ถือเป็นการ

แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ  และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

 เงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 

 ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำานวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำานวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้

รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วย 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดย 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น 

 อนึ่ง กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนทำาคำาสั่งขายคืนเป็นจำานวนเงิน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนไม่

เท่ากับจำานวนเงินที่ระบุในคำาสั่งขายคืนก็ได้ 

 สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากท่ีนายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วย

ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ย่ืนคำาส่ังขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซ้ือคืน

หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำาเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 18. ข้อ 19. และข้อ 20.   

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำาการซื้อขายหน่วยลงทุนใด         

ท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำาส่ังขายคืนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ การยกเลิกคำาส่ัง 

ขายคืน จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

 ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนไม่ได้ หากการทำารายการส่ังขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่า

กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 การลดจำานวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำาในวันทำาการถัดจากวันทำาการซื้อขายหน่วยลงทุนจำานวนนั้น 
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 16.2  วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

 16.3 ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำาการ

  รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

ตั้งแต่เวลาเริ่มทำาการถึง เวลา 15:30 น. ของทุกวันทำาการซื้อขาย หรือเวลาอื่นใดท่ีบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุน 

การขายหรือรับซื้อคืนจะกำาหนดเวลาโดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ

  สำาหรับการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเอทีเอ็ม หรือ 

ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ที่อาจเพิ่มเติมในอนาคต สามารถส่งคำาสั่งขายคืนได้ทุกวัน 

ตลอด 24 ชั่วโมง

 � การส่ังขายหน่วยลงทุน ก่อนเวลา 16:00 น. ในวันทำาการซ้ือขายให้ถือว่าเป็นการส่ังขายหน่วยลงทุน  

ในวันทำาการซ้ือขายน้ันในราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคำานวณได้ ณ ส้ินวันทำาการซ้ือขายซ่ึงจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคำานวณได้  

เมื่อส้ินวันทำาการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำานวณ และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคา 

ที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

 � การสั่งขายหน่วยลงทุน หลังเวลา 16:00 น. ในวันทำาการซื้อขายหรือการส่ังขายหน่วยลงทุนในวันหยุด 

ทำาการซื้อขายให้ถือเป็นการสั่งขายหน่วยลงทุนในวันทำาการซื้อขายถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำานวณได้  

ณ ส้ินวันทำาการซื้อขายถัดไป ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคำานวณได้เมื่อส้ินวันทำาการซื้อขายถัดไปเป็นเกณฑ์ในการ

คำานวณและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

 อน่ึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพ่ิมเติม ยกเลิก เปล่ียนแปลง วิธีการและหรือกำาหนดวันเวลารับคำา

ส่ังขาย โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่  

www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม และแจ้งให้สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

 16.4  การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

17. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

 หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ระบุในรายละเอียดโครงการ 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำาขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากคำาขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับในวัน

ทำาการนั้นมีผลทำาให้จำานวนเงินที่ขอสับเปลี่ยนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต้นทาง โดยจะแจ้งให้

ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ 
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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรับคำาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ตามที่บริษัท

จัดการเห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศ    

ในหนังสือพิมพ์ รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ รวมท้ังปิดประกาศท่ีสำานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนล่วงหน้า 

ไม่น้อยกว่า 1 วัน 

 17.1 วิธีการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน :

  ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี้

 � บริษัทจัดการ

 � ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

 � ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)

  17.1.1 การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ : 

    ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายในบริษัทจัดการได้     

หลังจากที่บริษัทจัดการได้มีการจัดตั้งกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมากกว่าหนึ่งกองทุนและบริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วย

ลงทุนทราบ โดยปิดประกาศไว้ท่ีสำานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และแจ้งให้สำานักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยจะมีวิธีการดังนี้ 

    1. ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการ

ของบริษัทจัดการสามารถทำาได้โดยติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทำาการซื้อขาย  

ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกแบบ “คำาขอสับเปลี่ยนกองทุนภายใน บลจ.บัวหลวง” ระบุจำานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการ 

สับเปลี่ยน และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำาส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย

ลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 

     ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำานวนหน่วยลงทุนท่ีต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจำานวน

หน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการมีสิทธิท่ีจะรับหรือ

ปฏิเสธ  คำาขอสับเปลี่ยนฯ ดังกล่าว และกรณีจำานวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำาคำาขอสับเปลี่ยนจากกองทุนต้นทางมาไม่เพียง

พอกับจำานวนเงินขั้นต่ำาของกองทุนปลายทางที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกรายการ

คำาขอสับเปลี่ยนดังกล่าว 

     ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทำารายการ “คำาขอสับเปลี่ยนกองทุนภายใน บลจ.บัวหลวง” เรียบร้อยแล้ว 

จะเพิกถอนคำาขอสับเปลี่ยนกองทุนไม่ได้ เว้นแต่ บริษัทจัดการเห็นสมควร 
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     บริษัทจัดการจะดำาเนินการ หักกลบลบหนี้ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ใช้สิทธิในการสับเปลี่ยน

การถือหน่วยลงทุน 

    2. นายทะเบียนจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ

ของกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทำาการนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการได้รับคำาสั่งขายคืนเพื่อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

  17.1.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัท

จัดการกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น :

    บริษัทจัดการอาจจัดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวม 

หุน้ระยะยาวภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการกับกองทนุรวมหุน้ระยะยาวของบรษิทัจดัการอืน่ได้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให ้

ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศไว้ที่สำานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และแจ้งให้

สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

    กรณี กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเป็นกองทุนต้นทาง 

    ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 

(กองทุนต้นทาง) ไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น (กองทุนปลายทาง) ให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนทำาได้ดังนี้ 

    1. ติดต่อไปยังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุนปลายทางนั้นๆ 

ก่อน เพื่อกรอกใบคำาสั่งซื้อเพื่อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวและให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำาสำาเนาใบ

คำาสั่งซื้อดังกล่าวมาติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว (กองทุน

ต้นทาง) 

    2. ผู้ถือหน่วยลงทุนเข้ามาติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุนเปิดบัวหลวง 

หุ้นระยะยาว (กองทุนต้นทาง) เพื่อกรอกแบบฟอร์ม “คำาขอสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อการขายหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวม

หุ้นระยะยาว” โดยระบุเป็นจำานวนหน่วยลงทุนของกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งนำาสมุดบัญชีแสดง

สิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำาหนด ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนต้องยื่นสำาเนาแบบฟอร์มคำาส่ังซื้อเพื่อการ 

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวปลายทางให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของ 

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว ซึ่งเป็นกองทุนต้นทางด้วย เพื่อจะได้ทำารายการรับคำาขอสับเปลี่ยนกองทุนฯ 

     ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำานวนหน่วยลงทุนท่ีต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจำานวน

หน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการมีสิทธิท่ีจะรับหรือ

ปฏิเสธคำาขอสับเปลี่ยนฯ ดังกล่าว 
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     ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้ทำารายการ “คำาขอสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อการขายหน่วยลงทุนออกจาก

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว” เรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนคำาขอสับเปลี่ยนกองทุนไม่ได้ เว้นแต่ บริษัทจัดการเห็นสมควร 

    3. นายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นผู้โอนเงินหรือเช็คส่ังจ่ายให้กับบริษัทจัดการหรือนายทะเบียน

ของกองทุนปลายทาง พร้อมกับส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือนายทะเบียน

ของกองทุนปลายทาง ภายใน 5 วันทำาการนับต้ังแต่วันท่ีทำาคำาขอสับเปล่ียนกองทุนเพ่ือการขายหน่วยลงทุนออกจากกองทุนเปิด   

บัวหลวงหุ้นระยะยาว ทั้งนี้ กรณี บริษัทจัดการยกเลิกคำาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้มีคำาสั่งไว้แล้ว นายทะเบียนไม่ต้องจัด

ทำาหนังสือรับรองดังกล่าว 

    กรณี กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเป็นกองทุนปลายทาง 

    ผู้ลงทุนท่ีประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัท

จัดการอ่ืน (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาวของ บลจ.บัวหลวง (กองทุนปลายทาง) ให้สามารถทำาได้โดย 

    1. ติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุนปลายทางเพื่อกรอกแบบ

ฟอร์ม “คำาขอสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อการซื้อหน่วยลงทุนเข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาว” โดยไม่ต้องระบุจำานวนเงินที่ต้องการ 

สับเปลี่ยน ณ วันที่ยื่นคำาสั่งสับเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทจัดการต้องรอเงินเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทางก่อน 

ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนต้องให้สำาเนาคำาขอสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อการซื้อหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเปิดบัวหลวง 

หุ้นระยะยาวให้กับผู้ลงทุนนำาไปยื่นต่อบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนของกองทุนต้นทาง 

     อน่ึง หากผู้ลงทุนท่ีต้องการทำาคำาขอสับเปล่ียนกองทุนเพ่ือการซ้ือหน่วยลงทุนเข้ากองทุนรวม

หุ้นระยะยาวยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนดังกล่าว ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชีกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่เป็นกองทุน 

ปลายทางก่อน 

    2. ผู้ลงทุนติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุนต้นทาง เพื่อทำา

คำาสั่งขายคืนเพื่อสับเปลี่ยนกองทุน โดยผู้ลงทุนต้องนำาสำาเนาคำาขอสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อการซื้อหน่วยลงทุนเข้ากองทุน

รวมหุ้นระยะยาว ตามข้อ 1 ไปยื่นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุนต้นทาง เพื่อให้บริษัท

จัดการของกองทุนต้นทางจัดทำาเช็คตามจำานวนเงินท่ีลูกค้าได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อสับเปลี่ยนกองทุนส่ังจ่าย 

“บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว” เพื่อจัดส่งให้กับบริษัทจัดการพร้อมสำาเนาหนังสือรับรองการ

โอนหน่วยลงทุนมาให้ด้วย ภายใน 5 วันทำาการนับตั้งแต่วันท่ีลูกค้าไปทำาคำาสั่งขายคืนเพื่อการสับเปลี่ยนกองทุนต้นทางมา 

กองทุนปลายทาง 

    3. เมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินเข้าบัญชีจองซื้อตามที่ระบุข้างต้นเรียบร้อยแล้วจะถือว่าคำาขอ 

สับเปลี่ยนฯ มีผลสมบูรณ์ 



79

B-LTF

     ในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ือมาซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว จำานวนเงิน

ในการสั่งซื้อต้องไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำาในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และหากจำานวนเงินท่ีทำาคำาขอสับเปลี่ยนกองทุนมาซื้อ

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว (กองทุนปลายทาง) ไม่เข้าเงื่อนไขขั้นต่ำาในการสั่งซื้อ บริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง

จะยกเลิกคำาขอสับเปลี่ยนดังกล่าว และนายทะเบียนจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบ 

    4. นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการซื้อให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

  17.1.3 การโอนย้ายหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น :

    บริษัทจัดการจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุน พร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นหัก 

ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายการลงทุน (ถ้ามี) ภายใน 5 วันทำาการเมื่อเกิดเหตุการณ์ท่ีทำาให้กองทุนต้องเลิกกองทุนและ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงเจตนาไว้ในใบจองซื้อหน่วยลงทุนหรือใบคำาส่ังซื้อหน่วยลงทุนว่าจะโอนย้ายกองทุน ท้ังนี้ บริษัท

จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมอบหมายให้บริษัทจัดการเป็นผู้ตัดสินใจเลือกกองทุนที่จะโอนย้ายไป ซึ่งบริษัทจัดการจะ

โอนย้ายไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายในบริษัทจัดการก่อน อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถโอนย้ายไปกองทุนรวม 

หุ้นระยะยาวอื่นภายในบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการจะทำาการโอนย้ายไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื่นที่

มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันตามที่เห็นสมควร 

 17.2 การกำาหนดราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน :

  บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้ เป็นเกณฑ์ในการกำาหนดราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วย

ลงทุน กรณี สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งภายในบริษัทจัดการและการสับเปลี่ยนไปบริษัทจัดการอื่น 

  1. กำาหนดราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำาการที่       

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทำารายการ 

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว 

  2. กำาหนดราคาขายหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันทำาการท่ี

บริษัทจัดการได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง 

  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือเพิ่มวิธีการ และหรือวันและเวลาทำาการสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต รวมถึงการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และการใช้ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืน

หน่วยลงทุน กรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) และ

หรือเพื่อให้เป็นไปตามคำาสั่งหรือการตีความหรือการให้ความเห็นของหน่วยงานผู้มีอำานาจตามกฎหมายอื่นใดโดยไม่ถือว่า

เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ 

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน 
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  การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ

  บริษัทจัดการอาจรับคำาส่ังสับเปลี่ยนได้ท่ีบริษัทจัดการเอง ท้ังนี้ ก่อนให้บริการบริษัทจัดการจะแจ้งให้

ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นท่ีเหมาะสม และแจ้งให้สำานักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

  การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)

  อนึ่ง การส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  สามารถทำาได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุน 

การขายหรือรับซื้อคืนท่ีเป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านผู้สนับสนุนการขาย 

หรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.bblam.co.th หรือผ่าน 

ช่องทางอื่นที่เหมาะสม และแจ้งให้สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

  ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะใช้บริการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน สามารถทำารายการได้ทุกวันตลอด  

24 ชั่วโมง โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ที่ www.bangkokbank.com หรือเว็บไซต์อื่นที่อาจ

มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมตามปกติเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับ

ซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนท่ีขายคืนและค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกองทุนที่ซื้อซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ใน “คำาขอ

สับเปลี่ยนกองทุน” (ถ้ามี) 

  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทำารายการ “คำาขอสับเปลี่ยนกองทุน” เรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนคำาขอสับเปลี่ยนกองทุน 

ไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

  ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการ 

บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

  การทำารายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จะทำารายการได้ครั้งละไม่ต่ำากว่า 100 

หน่วย และไม่เกิน 500,000 หน่วย หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท

จัดการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยไม่จำากัดจำานวนครั้งต่อวัน 

  เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการ

เท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำารายการอย่างสมบูรณ์ 

  การทำารายการขอสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ก่อนเวลา 16:00 น. ในวันทำาการ 

ซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนในวันทำาการซื้อขายนั้น ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหรือ

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ที่คำานวณได้เมื่อส้ินวันทำาการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำานวณ 

หากการทำารายการขอสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หลังเวลา 16:00 น. ในวันทำาการซื้อขายหรือในวันหยุด
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ทำาการซื้อขาย ให้ถือเป็นการทำารายการขอสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนในวันทำาการซื้อขายถัดไป ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วย

ลงทุน ราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ที่คำานวณได้เมื่อสิ้นวันทำาการซื้อขายถัดไปเป็นเกณฑ์ในการ

คำานวณ ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหรือราคารับซื้อคืนและราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแล 

ผลประโยชน์แล้ว

  บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำานวนท้ังหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มี “คำาขอสับเปลี่ยนกองทุน” 

หากจำานวนเงินทั้งหมดที่ได้จากการดำาเนินการสับเปลี่ยน มีไม่เพียงพอท่ีจะนำาไปซื้อหน่วยลงทุนกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง 

ในจำานวนข้ันต่ำาตามข้อกำาหนดในการซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ัน บริษัทจัดการจะไม่นำาเงินไปซ้ือหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว้  

และจะชำาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำาขอเปิดบัญชี

กองทุนภายใน 5 วันทำาการนับแต่วันทำาการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ี 

เปิดไว้กับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นซึ่งอาจเปิดให้บริการต่อไป โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือ

เป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นท่ีอาจเพิ่มเติมในอนาคตโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และ 

ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

  บริษัทจัดการจะถือหลักฐานท่ีปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการทำารายการที่

สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ 

  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำาขอสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนชั่วคราวตามท่ีบริษัทจัดการเห็น

สมควร 

  ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำาการ ก่อนการใช้สิทธิที่จะปิด

รับคำาขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ สำานักงานของบริษัทจัดการ สำานักงานใหญ่ และสำานักงานสาขาของ        

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

  อนึ่ง ในบางกรณีบริษัทจัดการอาจปฏิเสธคำาขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากคำาขอดังกล่าวจะมีผลให้ผู้ลงทุน

รายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

  ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือกำาหนดเวลารับคำาส่ัง 

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ให้สามารถทำาได้ รวมถึงอนาคตบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นท่ีมีการ 

แต่งตั้งเพิ่มเติม จะเปิดรับคำาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้สามารถทำาได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข

เพิ่มเติมโครงการ อนึ่ง บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.bblam.co.th หรือผ่าน 

ช่องทางอื่นที่เหมาะสม และแจ้งให้สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ



82

B-LTF

18. การเลื่อนกำาหนดการชำาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : 

 18.1 บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำาหนดการชำาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำาส่ังขายคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

  (1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้

รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

   (ก) มีเหตุจำาเป็นทำาให้ไม่สามารถจำาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล หรือ

   (ข) มีเหตุท่ีทำาให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำาหนดเวลา

ปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

  (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืน

หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 

ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ

รายงานการชดเชยราคา

 18.2  ในการเลื่อนกำาหนดการชำาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 18.1 บริษัทจัดการจะดำาเนินการดังต่อไปนี้

  (1) เลื่อนกำาหนดชำาระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำาการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำาส่ังขายคืนหน่วย

ลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำานักงาน

  (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำาส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำาหนดการชำาระค่าขายคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน 

เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น

  (3) แจ้งการเลื่อนกำาหนดชำาระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐาน

การได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 18.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 18.1 

(2) ต่อสำานักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำาเนินการแทนก็ได้

  (4) ในระหว่างการเลื่อนกำาหนดชำาระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 

ดังกล่าว ให้บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยจะชำาระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำาดับวันที่ส่งคำาสั่ง 

ขายคืนก่อนหลัง
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19. การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำาสั่งซื้อหรือคำาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน : 

 1.  บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำาส่ังซื้อ คำาส่ังขายคืน หรือคำาส่ัง 

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำาสั่งซื้อ คำาสั่งขายคืน หรือคำาส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีท่ี

ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้

  (1)  ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำาการซื้อขายได้ตามปกติ

  (2)  บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดย

ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

    (ก) มีเหตุจำาเป็นทำาให้ไม่สามารถจำาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง 

สมเหตุสมผล

    (ข) ไม่สามารถคำานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ

    (ค) มีเหตุจำาเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

    ท้ังน้ี การไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคำาส่ังท่ีรับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคำาส่ังซ้ือ 

คำาส่ังขายคืน หรือคำาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทำาได้ไม่เกินหนึ่งวันทำาการ เว้นแต่จะได้รับการ

ผ่อนผันจากสำานักงาน

  (3)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำาสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำาสั่งซื้อหน่วยลงทุน 

แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

    (ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำาดังต่อไปนี้

     1. การกระทำาที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

     2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ

     3. การกระทำาที่เป็นการปฏิบัติตามคำาส่ังเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำานาจตาม

กฎหมาย

    (ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำาเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าได้ใน

สาระสำาคัญ

 2.  เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม

คำาสั่งซื้อ คำาสั่งขายคืนหรือคำาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

  (1)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำาสั่งซื้อ คำาสั่งขายคืน หรือคำาส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ 

ไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1 (1) (2) หรือ (3) จะเปิดเผยต่อ 
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ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น และผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำาสั่งซื้อ คำาสั่งขายคืน หรือคำาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วย 

วิธีการใดๆ โดยพลันด้วยเช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น

  (2)  รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือการหยุดรับคำาส่ังซื้อ คำาส่ังขายคืน 

หรือคำาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมท้ังแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำาเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้สำานักงาน

ทราบโดยพลัน

  (3)  ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำาส่ังซื้อ คำาส่ัง

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

ก่อนการเปิดรับคำาสั่งซื้อ คำาสั่งขายคืน หรือคำาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

    (ก) รายงานการเปิดรับคำาส่ังซื้อ คำาสั่งขายคืน หรือคำาส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ

ลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทำาการสุดท้ายก่อนวันรายงานน้ันให้สำานักงานทราบภายในวันทำาการก่อนวันเปิดรับคำาส่ังซ้ือ 

คำาสั่งขายคืน หรือคำาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

    (ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำาสั่งซื้อ คำาส่ังขายคืน หรือคำาส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึง

การเปิดขาย รับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึง

การเปิดรับคำาส่ังซื้อ คำาสั่งขายคืน หรือคำาส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ 

เป็นต้น

 3.  บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำาส่ังซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการ

พบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ

รายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์

ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมี

คำาสั่งซื้อ หน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงหยุดการขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุน

ทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำาสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น

20. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 

 เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจำาเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการ

เงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัท

จัดการหยุดรับคำาสั่งซื้อ คำาสั่งขายคืนหรือคำาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่

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

ระยะเวลา หยุดรับคำาสั่งซื้อ คำาสั่งขายคืน หรือคำาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
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21. การชำาระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน : 

 กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์

หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกำาหนดขั้นตอนการดำาเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสำานักงานก่อน 

และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั้นตอนท่ีกำาหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

22. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน       

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

 22.1 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ : 

  (1) การบริหารกองทุน 

   (ก) ยื่นคำาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุน

รวมต่อสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำาการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก 

   (ข) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการท่ีได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัท

จัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเคร่งครัด 

   (ค) นำาเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ และซ้ือขาย จำาหน่าย ส่ังโอน เปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม 

หลักทรัพย์ท่ีลงทุนไว้นั้นตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมายและตาม

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก 

   (ง) ดำาเนินการเพิ่มจำานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กำาหนด 

   (จ) ดำาเนินการเพิ่มจำานวนหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วหรือยกเลิกจำานวนหน่วยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในวัน

ทำาการถัดจากวันทำาการซื้อขายหน่วยลงทุนจำานวนนั้นแล้วแต่กรณี 

   (ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติม จำานวน และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ณ วันทำาการ

สุดท้ายของทุกเดือนให้แก่สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่ประกาศกำาหนด ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมใน

อนาคต

   (ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ 

   (ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที่จำาเป็น

เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

   (ฌ) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีจัดการกองทุนตาม “ข้อ 28. วิธีการ

แก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ” 
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  (2) การรับและจ่ายเงินของกองทุน 

   (ก) จัดให้มีการรับและจ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วย

ลงทุนและกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่กำาหนดไว้ใน “ข้อ 23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้

จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

   (ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามอัตราท่ีกำาหนดไว้ใน “ข้อ 23.       

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

  (3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุน 

   (ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั้งผู้

ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีกำาหนดไว้ใน ข้อ 6. ท้ังนี้ โดยได้รับอนุญาตจาก

สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

   (ข) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำาหนด 

   (ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความ

เห็นชอบผู้สอบบัญชี 

   (ง) แต่งตั้งผู้ชำาระบัญชีกองทุน เมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ท้ังนี้ โดยความเห็นชอบของสำานักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

   (จ) แต่งตั้งนายทะเบียนของกองทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

  (4) การดำาเนินการเพื่อมิให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำากัดการ

ถือหน่วยลงทุน

   (4.1) จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่เกินข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุน 

และดูแลให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินข้อจำากัดดังกล่าวด้วย

   (4.2) ในกรณีท่ีมีบุคคลอื่นเป็นนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้นายทะเบียน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุน และดูแลให้นายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน 

หากมีการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุน

   (4.3) ตรวจสอบสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพื่อให้เป็นไปตาม 

ข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุน และดำาเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตรวจสอบและรายงานต่อบริษัทจัดการ  

เมื่อพบการถือหน่วยลงทุนที่ไม่เป็นไปตามข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุน
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   (4.4) เมื่อปรากฎข้อเท็จจริงว่าบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำากัดการ 

ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการถือหน่วยลงทุนเองโดยตรงหรือผ่านบุคคลอื่น บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 

ดังต่อไปนี้

    (1)  กรณีการเกินข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนที่เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม บริษัท

จัดการจะดำาเนินการดังต่อไปนี้

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

ข้อเท็จจริงดังกล่าว ทั้งนี้ การรายงานดังกล่าว ให้แสดงแนวทางการแก้ไขเพื่อให้การถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามข้อจำากัดการ

ถือหน่วยลงทุนด้วย

      (ข) เปิดเผยข้อมูล เมื่อมีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือ

กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ให้ผู้ลงทุนทราบในช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใน 5 วันทำาการนับแต่วันท่ีมีการถือหน่วย

ลงทุนเกินข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนครั้งแรกของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด และต้องปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้

เป็นปัจจุบันทุกเดือน

       ท้ังนี้ บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงเพื่อให้นายทะเบียนแจ้งให้บริษัทจัดการทราบ 

หากมีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วย

      (ค) แก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดให้เป็นไปตาม 

ข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุน (เช่น เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม) ภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ปรากฎข้อเท็จจริงว่าบุคคลใด

หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดนั้นถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามข้อจำากัดดังกล่าว เว้นแต่เป็นกองทุนรวมที่กำาหนดเวลาซื้อขาย

หน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันนานกว่าสองเดือน ให้ดำาเนินการแก้ไขภายในวันสุดท้ายของกำาหนดเวลาซื้อขายหน่วยลงทุน

ครั้งถัดไป

    (2) กรณีการเกินข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนโดยไม่ได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม หรือ

เป็นกรณีท่ีได้รับยกเว้น ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 

ข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ใน (1)(ข)

   (4.5) ในกรณีที่มีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเพื่อบุคคลอื่นผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อตกลงเพื่อให้บุคคลที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีนั้นดำาเนินการตามข้อกำาหนดในข้อผูกพันในส่วนท่ี

เก่ียวกับการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน และหลักเกณฑ์เก่ียวกับการดำาเนินการเมื่อ

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

หน่วยลงทุนเกินข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 4.4(1)(ก) ให้บุคคลที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีดังกล่าวรายงานต่อบริษัท

จัดการแทนการรายงานต่อสำานักงาน ก.ล.ต.
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  (5) การดำาเนินการอื่นๆ 

   (ก) ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิหรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

   (ข) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ 

   (ค) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ ซึ่งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำานักงานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำาหนด 

   (ง) จัดทำารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุน ณ วันสิ้นปีบัญชี และส่งรายงาน 

ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับ

แต่วันสิ้นปีบัญชีนั้น                 

   (จ) จัดทำาหนังสือชี้ชวนใหม่ เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนที่เป็นปัจจุบัน ตามที่ประกาศกำาหนด ทั้งที่

มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 

   (ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจำานวนเงินทุนจดทะเบียนและ 

การแก้ไขเพิ่มเติมจำานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนให้แก่สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ภายใน 5 วันทำาการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้น 

   (ช) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อสำานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำาหนด ในกรณีท่ีหลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือ     

ถูกทำาลาย 

   (ซ) จัดทำารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวันและจัด

ส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในทุกสิ้นวันทำาการนั้น 

   (ฌ) จัดทำารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในทุก

สิ้นวันทำาการนั้น 

   (ญ) จัดทำารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่สำานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. กำาหนด ในกรณีท่ีมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำานักงานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. กำาหนด และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำาการถัดจากวันท่ีหลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกิน

อัตราส่วนที่กำาหนด 

   (ฎ) จัดทำารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเก่ียวกับ

กองทุนของรอบระยะเวลาหกเดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและ

สำานักงานภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว เว้นแต่ บริษัทเลือกทำารายงานตามรอบ

ปีบัญชี บริษัทได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทำารายงานในรอบระยะหกเดือนหลังสำาหรับปีบัญชีนั้น         
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   (ฏ) จัดทำาและจัดส่งรายงานอื่นๆ ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสำานักงานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. กำาหนด 

   (ฐ) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือ

หน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และหรือสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 22.2 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

  สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

  (1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำาหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กำาหนดไว้ใน “ข้อ 23. ค่า

ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

  (2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขท่ีกำาหนดไว้ในสัญญา ท้ังนี้ โดยได้รับความเห็น

ชอบจากสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

  (1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 

2535 และตามที่ระบุในโครงการจัดการกองทุนโดยเคร่งครัด 

  (2) รับฝาก ดูแล และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของ      

ผู้ดูแลผลประโยชน์ และทรัพย์สินของลูกค้าอื่นๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์พร้อมท้ังดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุน

เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน 

  (3) ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนเพื่อผลประโยชน์ในการเข้า

ประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล การรับดอกเบี้ย การรับสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และหรือหน่วยลงทุน และสิทธิ

ประโยชน์อื่นใดท่ีกองทุนพึงจะได้รับ หากผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ทราบถึงการนั้น ผู้ดูแลผลประโยชน์จะแจ้งและรายงานให้

บริษัทจัดการทราบทันทีท่ีได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

รวมทั้งดำาเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั้นๆ ตามคำาส่ังของบริษัทจัดการ ท้ังนี้ สิทธิในการประชุมต่างๆ เป็นของบริษัท

จัดการ 

  (4) ดำาเนินการรับมอบ ส่งมอบ จำาหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สิน

ของกองทุน ตลอดจนรับชำาระหรือชำาระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าวตามคำาส่ังของบริษัทจัดการเม่ือเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว 

  (5) จัดทำาบัญชีทรัพย์สินและรับรองความถูกต้องของบัญชีทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้และทำาบัญชี

แสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน 
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  (6) รับรองการคำานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืน

หน่วยลงทุนของกองทุน ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในโครงการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ

สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำาหนด 

  (7)  จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนตามที่ระบุไว้โครงการตามคำา

สั่งของบริษัทจัดการ

  (8)  จัดทำารายงานดังต่อไปนี้เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ

   (8.1) รายละเอียดการรับจ่ายเงินจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคารพร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน และ

คำานวณดอกเบี้ยค้างรับ (ถ้ามี)

   (8.2) รายงานเป็นรายวันเก่ียวกับเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลักทรัพย์ และตาม

สถานภาพของหลักทรัพย์พร้อมทั้งคำานวณดอกเบี้ยค้างรับ (ถ้ามี)

   (8.3) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์ และลูกหนี้ค่าขายหลักทรัพย์

   (8.4) รายงานอื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ตกลงกัน

  (9)  จัดทำารายงานเสนอต่อสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกระทำาการหรืองดเว้น

กระทำาการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

  (10) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบ หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราช

บัญญัติดังกล่าว หรือข้อบังคับอื่นใดที่ออกตามกฎหมาย ก.ล.ต.

  (11)  ดำาเนินการสอดส่องดูแล และตรวจสอบบัญชีเงินฝากและเอกสารหลักฐานที่เก่ียวกับการซื้อขาย 

หลักทรัพย์ของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม

  (12)  ดำาเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าท่ีของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม

ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับคำาส่ังจากสำานักงานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้หักหรือเรียกร้องจากทรัพย์สิน

ของกองทุนได้

  (13)  แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์เก่ียวกับการดำาเนินงานของกองทุนในรอบระยะเวลาหนึ่งปี 

ที่ผ่านมาในรายงานประจำาปีและรายงานอื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำาหนด

  (14)  ให้ความเห็นชอบในการดำาเนินงานของบริษัทจัดการตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำานักงานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำาหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์
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  (15)  ดูแลรับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าสิ้นสุดสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์หรือจนกว่าจะดำาเนิน

การชำาระบัญชีเสร็จสิ้น

  (16)  ดูแล และตรวจสอบให้ผู้ชำาระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีท่ีผู้ชำาระบัญชีงดเว้นกระทำาการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

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

  (17)  ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำาหนดให้

เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์

 22.3 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : 

  สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

  (1) ได้รับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในอัตราท่ี

ระบุไว้ใน “ข้อ 23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

  (2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขท่ีกำาหนดไว้ในสัญญา 

แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

  (1) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน คู่มือภาษีอากร ส่วนสรุปสาระสำาคัญท่ีผู้ลงทุนควรทราบ 

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการเมื่อมีผู้ร้องขอของกองทุน และหรือเอกสารอื่นใด (ถ้ามี) ตามที่ได้รับจากบริษัทจัดการให้แก่

ประชาชนผู้สนใจหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

  (2) แจกจ่ายเอกสารคำาขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด คำาสั่งซื้อหน่วยลงทุน คำาสั่งขายหน่วยลงทุน คำาขอโอน

หน่วยลงทุน คำาขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และคำาขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือเอกสารอื่นใด (ถ้ามี) ตามที่ได้รับ

จากบริษัทจัดการให้แก่ประชาชนผู้สนใจหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนรับเอกสารดังกล่าวเพื่อส่งมอบให้กับบริษัทจัดการ 

  (3) จัดวางเอกสารเผยแพร่เก่ียวกับกองทุน ณ สำานักงานใหญ่และสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือ 

รับซื้อคืน (ถ้ามี) รวมท้ัง ดำาเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย

ลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งข้อมูลและเอกสารอันจำาเป็นตามที่กฎหมายกำาหนด 

  (4) บันทึกข้อมูล และทำารายการรับคำาสั่งซื้อหรือคำาสั่งขายหน่วยลงทุน หรือคำาสั่งโอนหน่วยลงทุน คำาสั่งสับ

เปลี่ยนกองทุน หรือคำาสั่งแก้ไขข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อส่งผ่านให้กับบริษัทจัดการ 

  (5) รับชำาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือชำาระเงินค่าขายคืน

หน่วยลงทุนตามที่ได้รับจากบริษัทจัดการให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
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  (6) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

  (7) รับมอบสมุดบัญชีแสดงสิทธิหรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและส่งมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

  (8) คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามที่ได้รับจากบริษัทจัดการ ให้แก่ผู้สั่งซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 

  (9) กรณีที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผย 

รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนมีหน้าที่ปฏิบัติ ดังนี้

   (ก) มีระบบในการปฏิบัติงานท่ีทำาให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับการปฏิบัติอย่างสุจริต และเป็นธรรมเก่ียว

กับการจัดทำาการบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งไม่เปิดเผยรายชื่อ

   (ข) ในกรณีท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนประสงค์จะปฏิบัติต่อลูกค้าในเรื่องใด ซึ่งมีผลทำาให้ลูกค้า

ได้รับเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียมกับการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยรายชื่อ ผู้สนับสนุนการขายและรับ

ซื้อคืนหน่วยลงทุนต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบและจัดให้มีหลักฐานที่แสดงว่าผู้ลงทุนได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขและสิทธิ

ประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียมกันนั้นแล้ว โดยเงื่อนไขต้องไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

   (ค) ไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจนเป็นเหตุให้มีการถือหน่วยลงทุน

เกินข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุน

   (ง) ตรวจสอบ หรือดำาเนินการให้มีการตรวจสอบว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดในบัญชีดัง

กล่าวถือหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าอัตราที่กำาหนด

   (จ) รายงานต่อบริษัทจัดการ ภายใน 5 วัน เมื่อพบว่าบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดในบัญชีนั้นถือ

หน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าอัตราท่ีกำาหนด การรายงานดังกล่าว ให้แสดงแนวทางการแก้ไขเพื่อให้การถือหน่วยลงทุน

เป็นไปตามข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนด้วย ท้ังนี้ ในกรณีท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลท่ีได้รับการยกเว้นให้ได้

รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราดังกล่าว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนต้องระบุด้วยว่าเป็นบุคคลท่ีได้รับยกเว้น

ตามกรณีใด

   (ฉ) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบ เมื่อบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเกิน

กว่าอัตราที่กำาหนด มีการลดสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนจนเป็นไปตามอัตราที่กำาหนดแล้ว

   (ช) ไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนท่ีต้องห้ามมิให้นับรวมในจำานวน

เสียงในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในบัญชีดังกล่าว

   (ซ) ไม่จ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นจนเป็นเหตุให้ขัดกับประกาศ 

คณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัท

จัดการ

  (10) ปฏิบัติงานอื่นใดซึ่งเก่ียวข้องหรือเป็นหน้าที่ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่

กฎหมายกำาหนด 
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 22.4 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนจำาหน่าย : 

  ไม่มี 

 22.5 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทุน : 

  ไม่มี 

 22.6 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทุน/ที่ปรึกษาอื่นๆ : 

  ไม่มี 

 22.7 สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบและการแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุนของที่ปรึกษากองทุน 

  (เฉพาะกอง Country Fund) : 

  ไม่มี 

23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม : 

 23.1 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

  23.1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : 

    บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และหากจะเรียกเก็บบริษัท

จัดการสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการ

จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศไว้ท่ีสำานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

  23.1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 

    50 บาทต่อรายการ สำาหรับหน่วยลงทุนที่ถือมากกว่า 1 ปี และสำาหรับหน่วยลงทุนที่ถือน้อยกว่าหรือ

เท่ากับ 1 ปี จะคิดในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน (ขั้นต่ำา 50 บาท)

  23.1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

    (1) กรณีกองทุนเป็นกองทุนต้นทาง 

     บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในจำานวนเงิน 200 บาทต่อ

รายการ 

    (2) กรณีที่กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง 

     ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในขณะนั้น 

    ท้ังนี้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของบริษัท 

บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในระยะแรก ทั้งในกรณีเป็นกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทาง  
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โดยบริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้โดยไม่ถือเป็นการ

แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

  23.1.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : 

    ไม่มี 

  23.1.5 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

    ไม่มี 

  23.1.6.  ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำาหนดในโครงการ (Exit Fee) :

    ไม่มี

  23.1.7 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : 

    ไม่มี 

 23.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

  23.2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี : 

    ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

  23.2.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี : 

    ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.055 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

  23.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี : 

    ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.12 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

  23.2.4 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : 

    ไม่มี 

  23.2.5 ค่าธรรมเนียมการจัดจำาหน่าย : 

    ไม่มี 

  23.2.6 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : 

    1. ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื้อหลักทรัพย์เมื่อมีการ 

ซื้อหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่ 

ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์ 
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    2. ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกที่เรียกเก็บจากกองทุนตาม

จำานวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันเป็นระยะเวลา 5 ปี ได้แก่  ค่าใช้จ่าย

หรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. 

    3. ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำาเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจำานวนที่จ่ายจริง บริษัทจะพิจารณา 

ตัดจ่าย ทั้งจำานวนหรือทยอยตัดจ่ายในทางบัญชีของกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่ายนั้น 

     (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำาโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม

เผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนสัมมนาแนะนำากองทุน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดัง

กล่าวรวมกันจะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

     (2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

ปฏิบัติตามคำาสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ตามที่จ่ายจริง 

     (3) ค่าจัดทำารายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศ 

ในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่าใช้จ่ายในการจัดทำาและจัดพิมพ์ ใบคำาขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิ ใบคำาสั่งซื้อ

หน่วยลงทุน ใบคำาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และหรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจัดทำา

ขึ้นตามที่สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำาหนด 

     (4) ค่าจัดทำา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 

     (5) ค่าจัดทำา ค่าพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลา 

หกเดือน รายงานประจำาปี และรายงานอื่นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน 

     (6) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดำาเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการ

ปฏิบัติตามหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้

รับคำาสั่งจากสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้

ของกองทุน 

     (7) ค่าใช้จ่ายในการรับชำาระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่น แทนการชำาระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสาร

แห่งหนี้  ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจำานอง ค่าปลดจำานอง  

ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดท่ีเก่ียวข้องกับทางราชการค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการได้มาซึ่งหลักประกัน

ของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับชำาระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น 

     (8) ค่าใช้จ่ายในการรับชำาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำาระเงินค่ารับซื้อคืน

หน่วยลงทุน 

     (9) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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     (10) ค่าอากรแสตมป์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ 

     (11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชำาระบัญชีและเลิกกองทุน 

     (12) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตามทวงถาม หรือการดำาเนินคดีเพื่อการรับชำาระหนี้ใดๆ 

     ภาษีมูลค่าเพิ่มอันเนื่องมาจากค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนทั้งหมด จะเป็นภาระ

ของกองทุน

     สำาหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนที่มิได้ระบุไว้ใน 23.1 และ 23.2 (ถ้ามี) บริษัท

จัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ การคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

     ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย

ลงทุน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโฆษณาเมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีสามารถประมาณการได้ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใน

การสอบบัญชี ค่าจัดทำาเอกสารต่างๆ ของกองทุน เช่น หนังสือชี้ชวน หนังสือบอกกล่าวต่อผู้ถือหน่วย ประกาศ รวมถึง 

ค่าจัดส่งเอกสารดังกล่าว เมื่อรวมกันแล้วประมาณค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน ไม่เกินร้อยละ 2.75 ต่อปีของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิ

     อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการประมาณการ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จำานวนผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น แต่ทั้งนี้จะไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของยอดรวม 

ค่าธรรมเนียมเงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในโครงการ 

  หมายเหตุ : 

  บริษัทจัดการจะคำานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม 

นายทะเบียนทุกวันที่มีการคำานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันท่ีคำานวณนั้น 

เป็นฐานในการคำานวณค่าธรรมเนียม และเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน 

 23.3 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

  บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 23.1 และ 23.2 โดยไม่ถือว่า

เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดำาเนินการดังต่อไปนี้

  (1)  กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือจาก

กองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศที่สำานักงานของบริษัท

จัดการและสำานักงานใหญ่และสำานักงานสาขาของตัวแทน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 

3 วันติดต่อกัน ทั้งนี้ การเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียม

หรืออัตราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี เว้นแต่บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินก่ึง

หนึ่งของจำานวนหน่วยลงทุนที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด  
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  (2) กรณีท่ีบริษัทจัดการจะลดอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ท่ี

สำานักงานของบริษัทจัดการ และสำานักงานใหญ่และสำานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

  ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ (1) และ (2) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง 

24. วิธีการคำานวณ กำาหนดเวลาในการคำานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ

ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำาเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

24.1 วิธีการคำานวณ กำาหนดเวลาในการคำานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 

และราคาหน่วยลงทุน : ในประเทศ

  1. บริษัทจัดการจะคำานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำานักงานคณะ

กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำาหนด

  2.  บริษัทจัดการจะคำานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสำานักงานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

   (2.1)  คำานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกส้ินวันทำาการ และคำานวณราคาขายหน่วย

ลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกส้ินวันทำาการซื้อขายหน่วยลงทุน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของส้ิน

วันทำาการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำานวณราคาดังกล่าว

   (2.2)  ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำาการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะ

ประกาศภายในวันทำาการถัดไป

   (2.3)  ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำาการซื้อขายหน่วยลงทุน

ล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทำาการถัดไป

    มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำานวนหน่วยลงทุนท่ีจำาหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด เมื่อสิ้นวันทำาการที่คำานวณนั้น

    มลูค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนข้างต้น 

บริษัทจัดการจะใช้ตัวเลขทศนิยมตามที่กำาหนดไว้ในข้อ 3 และได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

   (2.4)  ในกรณีท่ีการประกาศตาม (2.2) และ (2.3) ได้กระทำาผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน

ที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือช่องทางอื่นที่สำานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและ 

มูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทำาการถัดไปก็ได้
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    การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับและ 

ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของ 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

   (2.5)  ในกรณีท่ีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จำานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำานักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำาหนด

  3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วย

ลงทุน หรือจำานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำาเนินการดังต่อไปนี้ 

   (3.1) คำานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำาแหน่ง โดยใช้วิธีการ

ปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล 

   (3.2) คำานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตาม

หลักสากล สำาหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำาแหน่งท่ี 4 ขึ้น ส่วน

มูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำาแหน่งที่ 5 ทิ้ง 

   (3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำาแหน่ง โดยตัด

ทศนิยมตำาแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่คำานวณได้ใน (3.2) 

   (3.4) คำานวณจำานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม    

ตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำาแหน่งที่ 5 ทิ้ง 

   ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนำาผลประโยชน์นั้น    

รวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด

  4.  ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม ข้อ 2.

   (1)  เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำาสั่งซื้อหรือคำาสั่งขายคืนหน่วย

ลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

   (2)  เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว

 24.2 หลักเกณฑ์และวิธีการดำาเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :

  1. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่าง

จากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะ

จัดทำาและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทำาการนับแต่วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่
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ถูกต้อง และจัดให้มีสำาเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำาการของบริษัทจัดการเพื่อให้สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ

ตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

   (1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง 

   (2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

   (3) สาเหตุที่ทำาให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

   (4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ท้ังนี้ เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก

ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง 

   ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทำาให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการ

คำานวณราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การกำาหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุน     

ให้ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย 

  2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิด

เป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคำานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที่พบ

ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันท่ีราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดำาเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่

ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วย

ลงทุนที่ถูกต้อง 

   (1) จัดทำารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันทำาการถัด

จากวันท่ีพบว่าราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำาการถัดจากวันท่ี

คำานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำาการถัดจากวันท่ี

บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

    (ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง 

    (ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

    (ค) สาเหตุที่ทำาให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

    (ง) การดำาเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

    ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีสำาเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทำาการของบริษัทจัดการ เพื่อให้

สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 

   (2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถุกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์

รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
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   (3) ประกาศชื่อกองทุนรวมท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2)            

ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับภายใน 3 วันทำาการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว 

   (4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้ซื้อ

หรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา 

ภายใน 5 วันทำาการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว 

   (5) จัดทำารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อม

ทั้งสำาเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จัดทำาตาม (1) ให้สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ภายใน 7 วันทำาการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย

ราคานั้น เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่

ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสำาเนาเอกสารท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการท่ี

ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน 

  3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

   (1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ำากว่าราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง (Understate) บริษัทจัดการจะ

ปฏิบัติดังนี้ 

    (ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุน

เป็นจำานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

     หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่า

จำานวนหน่วยลงทุนท่ีจะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือ

ลดจำานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ แล้ว

แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่

อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลัก

ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว 

    (ข) กรณีท่ีเป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืน

หน่วยลงทุนเป็นจำานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง หรือ 

จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่า

ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา 

เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน 

   (2) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (Overstate) บริษัทจัดการจะ

ปฏิบัติดังนี้ 



101

B-LTF

    (ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุน

เป็นจำานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของ 

กองทุนเปิดเป็นจำานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน 

    (ข)  กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืน 

หน่วยลงทุนเป็นจำานวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง หากปรากฏว่า

ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำานวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัท

จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจำานวนหน่วยลงทุนที่เหลือ

อยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้

แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ 

ตามราคาตลาดคร้ังสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์

รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว 

   ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใด        

มีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนำาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน     

แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำาการนับ

แต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 

   การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุน

ตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้ 

  4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายใน

การประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วย

ลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจ

ควบคุมได้ 

25. รอบระยะเวลาบัญชีประจำาปีของกองทุนรวม : 

 วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี วันที่ 30  เดือน พฤศจิกายน 

 วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรกวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2548 

26. กำาหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 ไม่มี
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27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 27.1 สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

  บริษัทจัดการมีข้อผูกพันท่ีจะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขที่ระบุในหัวข้อวิธี

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

 27.2 สิทธิในการรับเงินปันผล : 

  ไม่มี

 27.3 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

  ไม่มี

 27.4 สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทำาการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ

ทำาการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการต่อเมื่อได้รับมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกิน

ก่ึงหนึ่งของจำานวนหน่วยลงทุนท่ีจำาหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุน แต่หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

ไม่เกินร้อยละ 55 ของจำานวนหน่วยลงทุนท่ีจำาหน่ายได้แล้วท้ังหมดของโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะส่งเอกสาร 

หลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น

  ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำานวนหน่วยลงทุน 

ท่ีจำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ท่ีเป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน  

(omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจำานวน

หน่วยลงทุนท่ีจำาหน่ายได้แล้วท้ังหมด ท้ังนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กำาหนดเป็นอย่างอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบ ยกเว้น หรือผ่อนผันให้ดำาเนินการเป็นอย่างอื่นได้ 

 27.5 สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ : 

  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อโครงการสิ้นสุดลง โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชำาระบัญชีที่

สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ชำาระบัญชี โดยจะได้ดำาเนินการให้มีการจำาหน่ายทรัพย์สินของโครงการ 

ชำาระภาระหนี้สินและแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “การชำาระบัญชีกองทุนรวมและ

วิธีการเฉลี่ยเงินคืน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ” 

 27.6 สิทธิประโยชน์อื่นๆ : 

  ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีซ้ือหน่วยลงทุนภายในปีภาษี 2559 สามารถนำาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ 



103

B-LTF

28. วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

 ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุนหรือสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

กฎหมายอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง จะกำาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ 

จะดำาเนินการ ดังนี้

 (1) จะดำาเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง

ของจำานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วท้ังหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม หรือจะดำาเนินการตามความเห็นชอบจาก

สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

 (2)  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากไม่สามารถกระทำาตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือ

หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจำานวนหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วท้ังหมดของโครงการ

จัดการกองทุน อันเนื่องมาจากข้อจำากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาด

ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจ

ดำาเนินการขอรับความเห็นชอบจากสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที่สำานักงานกำาหนดได้

 (3)  ในกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องต่อไปนี้ ให้ถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

  (ก) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลซึ่งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น

  (ข) การแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน

ประกาศ กฎ และคำาสั่งที่ออกโดยอาศัยอำานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

  (ค) การแก้ไขชื่อและรายละเอียดอื่นใดของบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

 (4)  บริษัทจัดการอาจจะดำาเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย

ลงทุนแล้ว ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำาหนด อนึ่ง การแก้ไขรายละเอียดโครงการของ 

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว หลังปีภาษี 2559 เนื่องจากแปลงสภาพจากประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเป็นประเภท

กองทุนรวมตราสารแห่งทุนทั่วไปในเรื่องต่างๆ และแก้ไขชื่อกองทุน โดยให้ถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม : 

 เว้นแต่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกำาหนดเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการ

จะดำาเนินการเลิกกองทุนรวมเมื่อปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 (1)  เมื่อจำานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำาการใดๆ

 (2)  เมื่อสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังให้บริษัทจัดการเลิกกองทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำาการหรืองด

เว้นกระทำาการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน
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 (3)  สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี้

  (3.1) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

กองทุนรวมที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำาสั่งที่ออกโดย

อาศัยอำานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

  (3.2) มีการจำาหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตาม 

หลักเกณฑ์เก่ียวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไปตามท่ีกำาหนดในประกาศคณะกรรมการ

กำากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน

  (3.3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของ 

กองทุนรวมเป็นบุคคลอื่นใดที่มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

  (3.4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถดำาเนินการตามคำาสั่งของสำานักงานตามหลักเกณฑ์ท่ี

กำาหนดในประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ

หน้าที่ของบริษัทจัดการ

 (4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถนำาเงินไปลงทุนใน 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ และหรือกรณีกองทุนมีขนาด

กองทุนลดลงเหลือน้อยจนไม่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนต่อไป และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดน้ัน

30. การดำาเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม : 

 บริษัทจัดการจะดำาเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว

 (ก) ยุติการรับคำาสั่งซื้อและคำาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทำาการที่ปรากฏกรณีตามข้อ 29 (1)

 (ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็น

หนังสือให้สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำาการนับแต่วันทำาการที่ปรากฏกรณีตามข้อ 29 (1)

 (ค) จำาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำาการนับแต่วันทำาการท่ี

ปรากฏกรณีตามข้อ 29 (1) เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำาได้และชำาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่

มิได้แสดงเจตนาโอนย้ายการลงทุนไปกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นโดยอัตโนมัติ

 (ง) ชำาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มิได้แสดงเจตนาโอนย้ายการลงทุนไปกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาวอื่นตามสัดส่วนจำานวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 10 วันทำาการนับแต่วันทำาการที่ปรากฏกรณี

ตามข้อ 29 (1) และเมื่อได้ดำาเนินการชำาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็นการเลิกกองทุนนั้น
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 เมื่อได้ดำาเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำาเนินการตาม (ค) บริษัท

จัดการจะดำาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธี

การชำาระบัญชีของกองทุนรวม

31. การชำาระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ : 

 บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำาระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำาระบัญชีที่สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ

เพื่อทำาหน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินท่ีคงเหลือจากการชำาระหนี้สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวม

ทั้งทำาการอย่างอื่นตามแต่จำาเป็นเพื่อชำาระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกำาหนด สำาหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำาระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สิน

ของกองทุนรวมและผู้ชำาระบัญชีจะดำาเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลือ

อยู่ตามสัดส่วนจำานวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิก

โครงการ 

 เมื่อได้ชำาระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำาระบัญชีจะทำาการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชำาระบัญชีจัดการโอน

ทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

32. ข้อกำาหนดอื่นๆ : 

 32.1 การกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพัน 

  ในการจัดการกองทุนเปิด บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนาม

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

  1. กู้ยืมเงินหรือทำาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนได้เฉพาะเพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิด 

  2. เงินที่ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทำาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ต้องนำามาชำาระให้แก่ผู้ถือหน่วย

ลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

  3. จำานวนเงินกู้ยืมเมื่อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ต้องไม่เกินร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สิน

สุทธิของกองทุนเปิด เว้นแต่ในกรณีจำาเป็นและสมควรเพื่อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากปัญหาความ

ผันผวน (Fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง สำานักงานอาจผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ

สิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิด 

  4. คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินหรือทำาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็น 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดนั้น ทั้งนี้ ในกรณีท่ีคู่สัญญาเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมนั้นต้องไม่อยู่ภายใต้การจัดการ

ของบริษัทจัดการเอง 
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  5. จัดทำารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือทำาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และส่งให้ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดนั้นภายในสามวันทำาการนับแต่วันทำาสัญญากู้ยืมเงินหรือทำาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา

ซื้อคืน 

  การกู้ยืมเงิน บริษัทจัดการอาจทำาคำาขอวงเงินสินเชื่อไว้ล่วงหน้า (Credit Line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั้ง

ต้องมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกินเก้าสิบวัน 

 32.2 เรื่องอื่นๆ 

  32.2.1 การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน 

    การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันท่ีลงทุนและเมื่อผู้ถือ

หน่วยลงทุนขายคืนหรือโอนย้ายหน่วยลงทุนให้สมาชิกคำานวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธี

การ “เข้าก่อน ออกก่อน” (First In First Out - FIFO) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำาหนด 

  32.2.2 การออกหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 

    บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทำาการออกหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนใน

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว โดยมีรายการอย่างน้อยตามประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำาหนด โดยความ

เห็นชอบของสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีรายการซื้อหรือขายคืน

หน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป 

  32.2.3 การออกหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 

    บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทำาการออกหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน

ของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาวท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน เพื่อไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น 

โดยมีรายการอย่างน้อยตามประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำาหนดโดยความเห็นชอบของสำานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือดังกล่าวพร้อมเช็คค่าขายคืนหรือเงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือวิธีอื่นใดในการชำาระค่าขาย

คืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาวไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในรายละเอียด

โครงการจัดการกองทุนรวม แต่ต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาที่ประกาศสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำาหนด 

 32.3 ข้อจำากัดการโอนหน่วยลงทุน 

  หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาวจะนำาไปจำาหน่าย จ่าย โอน จำานำา หรือนำาไปเป็นหลัก

ประกันมิได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือจำานำาหน่วยลงทุนหรือการนำาไปเป็น

หลักประกันไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ
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 32.4 ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับการดำารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทำาประกันภัยความรับผิดของ

บริษัทจัดการ ให้บริษัทจัดการดำาเนินการดังนี้ รายงานต่อสำานักงานภายในวันทำาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้

ถึงการไม่สามารถดำารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าวและบริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการ

กองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสำานักงานหรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตาม

จำานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจำานวนหน่วยลงทุนที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับ

แต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดำารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว

  ทั้งนี้ หากมีเหตุจำาเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดย

การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคำานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำาคัญ และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจาก

การเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

  หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำาเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำาหนด บริษัทจัดการจะดำาเนินการเลิกกองทุนรวม

ต่อไป

 32.5 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

  บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้

บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  (1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกับบทบาท

โดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ

  (2) ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำาเป็นเพื่อ

ให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning) 

  ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัท

ต้องกระทำาด้วยความเป็นธรรมและคำานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

 32.6  ข้อกำาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

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

ไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำาหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่

สญัชาตอิเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มลูเกีย่วกบับญัชขีองบคุคลทีอ่ยู่

ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/ นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรใน 

สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ ยังปรากฎด้วยว่าใน 



108

B-LTF

ปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำาลังดำาเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อกำาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ 

FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)

  กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำาหนดให้ต้องเข้าผูกพันตน

กับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติ

อเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำาหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์

ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการกำาหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำาเอกสารยืนยันตนตาม

หลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

  ภายใต้ข้อกำาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA 

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

สำาคัญในสองกรณี คือ

  (1)   ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย

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

และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุน

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

การเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำาหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบัน 

การเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน) มีหน้าที่ดำาเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่าย 

ดังกล่าวก่อนชำาระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI

 (2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝาก

ทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำา

ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำาให้กองทุนรวมไม่สามารถ

ดำาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำาเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำาให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถ

ทำารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้อีกต่อไป

  เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำาเนินงานรวมท้ังเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์

ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลัก

เกณฑ์และข้อกำาหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง และเพ่ือให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระ

ผูกพันภายใต้ข้อกำาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมท้ัง

ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน)  

จึงขอสงวนสิทธิในการดำาเนินการ ดังนี้
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  (1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมาย

ต่างประเทศที่เก่ียวข้องกำาหนด) ให้คำายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำาส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่  

เลขประจำาตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือ

เงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและ

ต่างประเทศ ตามข้อกำาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

  (2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำาส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบ

ความเก่ียวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อท่ี

กำาหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้

ไว้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นต้น รวมถึงนำาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง  

(ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำาหนดของกฎหมายดังกล่าว

  (3)  ดำาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

  เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมท้ังเพื่อให้กองทุน 

หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำาเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง

ข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำาเนินการ หรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำาหนด 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำาเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังต่อไปน้ี ตามความจำาเป็นและความเหมาะสม 

โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำาเนินการตามท่ีบริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำาเนินการตาม 

ข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำาขอเปิดบัญชี

  (1)  ไม่รับคำาสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

  (2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

  (3)  ดำาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชำาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่

ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย

  (4)  ดำาเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำาให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้

รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำาเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

  การดำาเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำาเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะ

เป็นการกระทำาเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำาเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และ

กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำาให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น 

ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำาเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา

(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำาหนด) เท่านั้น
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  ทั้งนี้ ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำาหนดเพื่อรองรับการดำาเนินการตามที่บริษัทจัดการได้

สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ท่ีเก่ียวข้อง) จะดำาเนินการตามข้อกำาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจ

นำาส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำาเนินการอื่นใดที่ราชการกำาหนด โดยไม่จำาเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือ

หน่วยลงทุน

33. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

 บริษัทจัดการตกลงให้มีการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการปฎิบัติไม่เป็นไป 

ตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำานักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนของ 

กองทุนรวมสามารถนำาข้อพิพาทเข้าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

วันที่รวบรวมข้อมูล 30 พฤศจิกายน 2558



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำากัด

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
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