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ส่วนที่ 2 ข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ และข้อผูกพัน

ช่ือบรษัิทจดัการ :  บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ�ากัด 

ทีอ่ยู่บรษิทัจดัการ :  เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26  

 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

 กรงุเทพมหานคร 10120

 โทรศพัท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

 1.1 ชื่อโครงการจัดการ :  กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ): Bualuang Infrastructure Open-end Fund   

 1.3 ชื่อย่อ : B-INFRA 

 1.4 ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

  การระดมทุน : ในประเทศ 

  ประเภทการขาย : ขายหลายครั้ง

 1.5  อายุโครงการ :      ไม่ก�าหนด 

  เงื่อนไขอื่นๆ :  ไม่มี 

 1.6  ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

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

 2.1 จ�านวนเงินทุนของโครงการ :  5,000 ล้านบาท 

  เงื่อนไข :  ไม่มี 

 2.2 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย :  10.0000 บาท 

 2.3 จ�านวนหน่วยลงทุน :  500 ล้านหน่วย 

 2.4 ประเภทหน่วยลงทุน : ระบุชื่อผู้ถือ 

 2.5 ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก :  10 บาท 

 2.6 มูลค่าขั้นต�่าของการสั่งซื้อครั้งแรก :  500 บาท 
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 2.7 มูลค่าขั้นต�่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :  500 บาท 

 2.8 มูลค่าขั้นต�่าของการสั่งขายคืน :  ไม่ก�าหนด 

  จ�านวนหน่วยลงทุนขั้นต�่าของการสั่งขายคืน :  ไม่ก�าหนด 

 2.9 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต�่า :  ไม่ก�าหนด 

  จ�านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต�่า :  ไม่ก�าหนด 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 

ลกัษณะพิเศษ การลงทนุในต่างประเทศ การลงทนุในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลงทนุใน

หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวิธอีืน่ทีจ่ะลงทนุ : 

 3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

  โครงการจะระดมเงินทุนท้ังจากภายในและภายนอกประเทศไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนท้ังท่ี 

จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมท้ังตราสารการเงินอื่นเฉพาะในบริษัทซึ่งท�าธุรกิจเก่ียวกับ

โครงสร้างพืน้ฐานของระบบเศรษฐกิจไทย เช่น บรษิทัในกลุม่วสัดุก่อสร้างและตกแต่ง กลุม่สนิค้าอตุสาหกรรม กลุม่พลงังาน  

กลุม่สือ่สาร กลุม่พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ และกลุ่มขนส่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงในระยะยาวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

 3.2 ชนิดกองทุนรวม : ลงทุนโดยตรง

  ประเภทกองทุนรวม : กองทุนรวมทั่วไป

  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :  ไม่มี

  ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

 3.3 นโยบายการลงทุน : ตราสารแห่งทุน  

  การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ไม่ลงทุน

  การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน

 3.4 ลักษณะพิเศษ : ไม่มี 

  รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน : 

  เน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาว ในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุน เฉพาะในบริษัทซึ่งท�าธุรกิจ 

เก่ียวกับโครงสร้างพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจไทย เช่น บริษัทในกลุ่มวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 

กลุ่มพลังงาน กลุ่มสื่อสาร กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มขนส่ง โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ย 

ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

  ส่วนท่ีเหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรอืหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอืน่หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ตาม
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ทีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนดหรอืให้ความเหน็ชอบ อนึ่ง หากตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงการจัดกลุ่มธุรกิจ 

ซึง่เก่ียวข้องกบัโครงสร้างพืน้ฐานของระบบเศรษฐกิจไทย บรษิทัจดัการจะพิจารณาลงทุนในกลุ่มธุรกิจนั้นๆ ด้วยโดยถือว่า 

ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

  อนึ่ง อาจมีบางขณะท่ีไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่ก�าหนดไว้ในโครงการด้วยเหตุภาวะ

สงคราม วกิฤตทางเศรษฐกจิท่ีมนียัส�าคญัต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และราคาตลาดลดลงอย่างรนุแรง 

ในรอบปีบญัช ีบรษิทัจดัการจะเปิดเผยรายงานการลงทนุในตราสารแห่งทุนให้ผูล้งทุนทราบผ่านช่องทางทีเ่หมาะสม

  ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขาย 

ล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

 3.5 การลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

 3.6 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน:

  บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

อย่างใดอย่างหนึง่หรอืหลายอย่างตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนด

ดงัต่อไปนี ้เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไข

หรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

  3.6.1 ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่ ตราสาร หรือสัญญาท่ีเสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญา

เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี้ 

    (1) หุ้น

    (2) หน่วยลงทุนหรือใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน หรือของ 

กองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน เช่น กองทุนรวมผสม เป็นต้น

    (3) ใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ หรอืใบแสดงสิทธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุท่ีโอนสิทธิได้ โดยต้องเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

     (ก) การลงทุนในตราสารดังกล่าวต้องเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient 

portfolio management) 

     (ข) บริษัทจัดการต้องด�าเนินการให้มีการกันหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนท่ีมีคุณภาพซึ่งมีสภาพ

คล่องในจ�านวนที่เพียงพอต่อมูลค่าการใช้สิทธิตามตราสารดังกล่าว (fully covered) ไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง

ตราสารนั้น  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานก�าหนด

    (4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ท่ีมีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือ           

ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
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    (5) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นหลักทรัพย์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ทั้งนี้  

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

  3.6.2 ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ ได้แก่  

    (1) ตราสารแห่งหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่  

     (1.1) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ        

จัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้าประกัน

     (1.2) ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใช้เงนิทีบ่รษิทัหลกัทรพัย์ทีป่ระกอบธรุกิจประเภทการให้สินเชือ่ เพือ่

ธรุกิจหลกัทรพัย์เป็นผูอ้อก ซึง่ก�าหนดวนัใช้เงนิตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ได้เหน็

     (1.3) ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใช้เงนิอายไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่มอีนัดับความน่าเชือ่ถอื

ดังต่อไปนี้

       (ก) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก 

         ทัง้นี ้ในกรณท่ีีเป็นอนัดับความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสาร ต้องเป็นอนัดับความน่าเชือ่ถอื

ทีไ่ด้มาจากการจดัอนัดับความน่าเชือ่ถอืระยะสัน้ (short-term rating) ด้วย หรอื

       (ข) อนัดับความน่าเชือ่ถอืของผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้ประกนั อยูใ่นอนัดับ 

ทีส่ามารถลงทนุได้ (investment grade) ทัง้นี ้ โดยการจดัอนัดับความน่าเชือ่ถอืของสถาบนัจดัอนัดับความน่าเชือ่ถอืภายใต้ชือ่ 

Standard & Poor’s หรอื Moody’s หรอื Fitch หรอืสถาบนัอืน่ทีส่�านกังานก�าหนดเพิม่เตมิ

    (2) ตราสารแห่งหนี้ทั่วไป ได้แก่

     (2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่  

       (ก) ตั๋วเงินคลัง

       (ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

       (ค) พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้         

ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือ         

ผู้ค�้าประกัน

     (2.2) ตราสารภาครฐัต่างประเทศ อนัได้แก่ ตราสารท่ีมรีปูแบบท�านองเดียวกบัตราสารภาครฐัไทย  

ที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การ

ระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค�้าประกัน  ทั้งนี้ ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะตามเงื่อนไขท้ายข้อ 3.6.2 ด้วย

     (2.3) ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่งหมายถึง พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ท่ีไม่

รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพันธ์ ท่ีส�านักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะท่ัวไปหรือในลักษณะจ�ากัด หรือที่ออก
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ภายใต้ข้อผูกพันท่ีก�าหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือท่ีนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก หรือที่

เป็นหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ซึ่งผู้ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่นั้นทั้งหมดต่อผู้ถือหุ้น โดยได้รับช�าระราคา

เต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื่อนไขท้ายข้อ 3.6.2 ด้วย  

     (2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็น

พันธบัตร หรือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์  

     (2.5) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นกู้ ท่ีเสนอขายใน 

ต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ท้ังนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู ้

อนพุนัธ์  

     (2.6) หน่วยลงทุนหรือใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ 

หรือของกองทุนรวมอื่นท่ีมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ส�านักงาน

ก�าหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น

     (2.7) ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

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

     (2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี้ตาม (1.1) (1.2) 

(1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6) ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด

     ในกรณท่ีีตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.6.2 เป็นตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใช้เงนิทีม่กีารจ่ายผลตอบแทน 

ผลตอบแทนนั้นต้องอยู่ในรูปอัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวเท่านั้น 

     การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค�้าประกันของบุคคลที่ก�าหนดไว้ในข้อ 3.6.2 ต้องเป็นการรับรอง

ตลอดไป รับอาวัลท้ังจ�านวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ยโดยไม่มีข้อก�าหนดลบล้างหรือจ�ากัดความรับผิดของ 

ผู้สลักหลัง หรือค�้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจ�านวนแบบไม่มีเงื่อนไข  

     เงื่อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที่เปลี่ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมี

ลักษณะดังต่อไปนี้

     (1) เป็นตราสารขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

     (2) มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยก�าหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลท่ัวไป

ว่าพร้อมจะเสนอราคาซือ้และรบัซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจ�านวนและวธิกีารทีส่มาคม

ตลาดตราสารหนี้ไทยก�าหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งส�าเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุของตราสารนั้น และ

     (3) เป็นตราสารที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
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      (ก)  ในกรณีที่เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารท่ีมีอันดับ 

ความน่าเชือ่ถอืของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดับท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) เว้นแต่ผูอ้อกตราสาร 

ดงักล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนั้นต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดบัที่สามารถ

ลงทนุได้ (investment grade) เท่านัน้

      (ข)  ในกรณท่ีีผูอ้อกตราสารเป็นนติบิคุคลต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมอีนัดับความน่าเชือ่ถอื

ของตราสารอยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทุนได้ (investment grade) 

      (ค)  ในกรณทีีก่องทนุลงทนุในตราสารอืน่นอกเหนอืจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้แรก 

หากตราสารดังกล่าวไม่มอีนัดับความน่าเชือ่ถอืของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได้ (investment 

grade) ตราสารนัน้ต้องมบีรษิทัจดัการไม่ต�า่กว่าสามรายเป็นผูซ้ือ้ตราสารดังกล่าวเพือ่เป็นทรพัย์สินของกองทุนภายใต้การจดัการ

  3.6.3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ได้แก่  

    (1) หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในประเทศซึ่งต้องมีลักษณะตามเงื่อนไขในท้ายข้อ 3.6.2 (1) และ (2) 

ทัง้นี ้ในกรณท่ีีกองทุนลงทนุในหุน้กูแ้ปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครัง้แรก หุน้กู้แปลงสภาพนัน้ต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ

ทีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) หรอืเป็นหุน้กู้แปลงสภาพทีม่บีรษิทัจดัการไม่ต�า่

กว่าสามรายเป็นผูซ้ือ้ตราสารดังกล่าวเพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทุนภายใต้การจดัการ 

     ในกรณทีีหุ่น้กู้แปลงสภาพตามวรรคหนึง่มกีารค�า้ประกัน การค�า้ประกนัดงักล่าวต้องเป็นการค�า้ประกัน

เงนิต้นและดอกเบีย้เตม็จ�านวนแบบไม่มเีงือ่นไข

    (2) หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย     

  3.6.4 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย 

  3.6.5 ใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 3.6.1 (3)

  3.6.6 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะท�านองเดียวกับ 3.6.1 – 3.6.5 โดยได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน

 3.7 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :

  บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของ 

กองทนุรวม ตามทีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนดดังต่อไปนี ้

ในกรณีที่ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็น 

ไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย 

  3.7.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมโดยไม่

จ�ากัดอัตราส่วน
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    (1) ตราสารภาครัฐไทย 

    (2) ตราสารภาครฐัต่างประเทศตามข้อ 3.6.2 (2.2) ทีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นสองอนัดับแรก หรือ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว

    ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน

ร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค�าส่ัง        

ล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)

  3.7.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.7.1 (2) หรือสัญญา 

ซื้อขายล่วงหน้าท่ีมีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าวเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อค�านวณเฉพาะ        

ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

    การค�านวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทุกประเภทท่ีผู้ออกหรือ        

ผู้เป็นคู่สัญญารายดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค�้าประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

ซึ่งทรัพย์สินเหล่านั้น รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย  

    ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 

ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค�าสั่งล่วงหน้าซึ่งระบุ

เวลาแน่นอน (auto redemption)

  3.7.3 บรษิทัจดัการอาจลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ตราสารดังต่อไปนี ้ทีธ่นาคารท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ 

หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค�้าประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สิน

ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อค�านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค�้าประกัน หรือ 

คู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

    (1) ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ

    (2) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

    (3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

    การค�านวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินตามข้อ 3.7.4 (1) (2) 

หรอื (5) และข้อ 3.7.5 (1) ท่ีธนาคารหรอืบรษิทัเงนิทนุดังกล่าวเป็นผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน  

หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์นั้นเป็นสาขาของ

ธนาคารต่างประเทศ ให้นับทรัพย์สินท่ีธนาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง  

ผู้ค�้าประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย ท้ังนี้ ไม่ว่าในกรณีใด มิให้

ค�านวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการด�าเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว 
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  3.7.4 บรษิทัจดัการอาจลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สนิดังต่อไปนี ้ ทีบ่คุคลใดเป็นผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวัล  

ผู้สลักหลัง ผู้ค�้าประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อค�านวณเฉพาะผู้ออก  

ผูส่ั้งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกนั หรอืคูส่ญัญารายนัน้ ไม่เกนิร้อยละ 15 ของมลูค่าทรพัย์สินสทุธิของกองทนุ  

    (1) ตราสารแห่งทุนในประเทศ ท่ีบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงตราสาร        

แห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างด�าเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป

    (2) หุ ้นท่ีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ส่ังรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  ์

แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการด�าเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

    (3) ตราสารแห่งหนี้ในประเทศตามข้อ 3.6.2 ทั้งนี้ เฉพาะท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ี

สามารถลงทุนได้ (investment grade)   

    (4) ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุนตามข้อ 3.6.3 ทั้งนี้ เฉพาะที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถ 

ลงทุนได้ (investment grade)   

    (5) ใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ท่ีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับท่ีสามารถ 

ลงทุนได้ (investment grade)   

    ตราสารแห่งทนุตาม (1) และตราสารแห่งหนีต้าม (3) มใิห้หมายความรวมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวม  

ที่ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งทุนตามข้อ 3.6.1 (2) หรือตราสารแห่งหนี้ตามข้อ 3.6.2 (2.6)

    การค�านวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินตามข้อ 3.7.5 (1) 

ที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค�้าประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย 

  3.7.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่ก�าหนดไว้ในข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3  

และข้อ 3.7.4  เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี้

    (1) การลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สนิดังกล่าวซึง่บคุคลใดเป็นผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั 

ผูค้�า้ประกัน หรือคู่สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันท้ังส้ินเมื่อค�านวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง 

ผู้ค�้าประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

    (2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) เมื่อค�านวณรวมทุกบุคคลที่เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง        

ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค�้าประกัน หรือคู่สัญญาแล้ว ต้องมีมูลค่ารวมกันท้ังส้ินไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ของกองทุน  
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  3.7.6 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล  

ผู้สลักหลัง ผู้ค�้าประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นของกลุ่มกิจการนั้นไม่เกิน

อัตราอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

    (1) รอ้ยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

    (2) อตัราทีค่�านวณได้จากน�า้หนกัของกลุม่กจิการดังกล่าวในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทุนนัน้รวมกับ 

ร้อยละ 10 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนนัน้ ท้ังนี ้ ตวัชีว้ดัดังกล่าวต้องเป็นดัชนหีรอืองค์ประกอบของดัชน ีที่มีกีารเผย

แพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทนุนัน้

  3.7.7 การลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สินทีบ่รษิทัในกลุม่กิจการใดเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรอืคูสั่ญญา เพือ่เป็นทรพัย์สนิ

ของกองทนุ หากทรพัย์สนิดังกล่าวเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการค�านวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ บรษิทัจดัการ 

อาจลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สินดังกล่าวโดยมมีลูค่ารวมกันท้ังส้ินเมือ่ค�านวณเฉพาะผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย หรอืคูสั่ญญารายนัน้ ไม่เกิน

อัตราที่ค�านวณได้จากน�้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี้วัดรวมกับร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ 

เฉพาะในกรณทีีอ่ตัราดังกล่าวสงูกว่าอตัราส่วนทีก่�าหนดไว้ในข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 ข้อ 3.7.5 แล้วแต่กรณ ี

  3.7.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน 

หรอืตัว๋สญัญาใช้เงนิ ทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ บรษิทัเงนิทนุ บรษิทัเครดิตฟองซเิอร์ บรรษทั 

ตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย สถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจ�านวนท่ีมีมูลค่ารวม 

โดยเฉลีย่ไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุรวม ในรอบระยะเวลาบญัช ีหรอืในรอบอายกุองทนุรวมส�าหรบั

กองทนุรวมทีม่อีายนุ้อยกว่า 1 ปี แล้วแต่กรณ ีทัง้นี ้ ไม่ว่าในกรณใีด มใิห้ค�านวณเงนิฝากในบญัชเีงนิฝากเพือ่การด�าเนนิงาน

ของกองทนุเข้าในอตัราส่วนดังกล่าว

    ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแห่งหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกิน

อัตราส่วนที่ก�าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ย 

ไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันส้ินรอบปีบัญชีนั้น ทั้งนี้ ให้ค�านวณ

อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยตั้งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั้นจนถึงวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่า

เป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว

    เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของ 

กองทุนรวมทราบภายในวันท�าการถัดจากวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทต้องด�าเนินการให ้

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้งให้ส�านกังานทราบภายในห้าวนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัรายงานจากบรษิทัด้วย 

    หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถปฏบิตัติามวรรคสามได้ ส�านกังานอาจส่ังให้บรษิทัเลกิกองทุนรวมนัน้
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  3.7.9 ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากปัญหา

ความผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผัน

ต่อส�านักงานเพื่อไม่ต้องน�าการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที่เกิด

ความผันผวนดังกล่าวมารวมค�านวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.7.8 ได้ส�าหรับรอบปีบัญชีนั้น

  3.7.10 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน 

เพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวมได้ไม่เกนิอตัราส่วนดังต่อไปนี ้ ทัง้นี ้ การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถงึหน่วยลงทุนของกองทนุรวม

อสังหาริมทรัพย์

    (1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวม 

ทีบ่รษิทัจดัการอืน่เป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนนิการ ไม่เกนิร้อยละ 10 ของมลูค่าทรพัย์สินสุทธขิองแต่ละกองทุนรวมท่ีบรษิทัจัดการ

เป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนนิการ 

    (2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวม 

ทีบ่รษิทัจดัการอืน่เป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนนิการ ไม่เกนิร้อยละ 20 ของมลูค่าทรพัย์สินสุทธขิองแต่ละกองทุนรวมท่ีบรษิทัจัดการ 

เป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินการ 

  3.7.11 บริษัทจัดการอาจท�าธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันท้ังส้ิน 

ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การค�านวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการค�านวณโดย

ใช้มูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที่พึงได้รับจนถึงวันที่ค�านวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว

    ในกรณท่ีีธรุกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์ในขณะทีก่องทนุเข้าท�าธรุกรรม มมีลูค่าไม่เกนิอตัราส่วนท่ีก�าหนด 

ในวรรคหนึง่ หากต่อมาธรุกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์นัน้มมีลูค่าเกินอตัราส่วนดังกล่าวโดยมไิด้เกดิจากการท�าธรุกรรมเพิม่เตมิ 

บรษิทัจดัการจะยงัคงมไีว้ซึง่ธรุกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้  

    ให้บริษัทจัดการจัดท�ารายงานโดยระบุวันท่ีทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่ก�าหนด 

พร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันท�าการนับแต่วันที่ธุรกรรม 

การให้ยืมหลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีก�าหนด พร้อมทั้งจัดท�าส�าเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้

ส�านกังานสามารถตรวจสอบได้  

  3.7.12 ให้บรษิทัจดัการค�านวณอตัราส่วนการลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ท่ีเกดิจากหลกัทรพัย์

อ้างอิงไทย ใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได้ ใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์

หรอืธรุกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์ ตามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี้

    (1) ในกรณขีองใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัย์อ้างองิไทย ให้นบัมลูค่าของหลกัทรพัย์

อ้างองิของใบแสดงสทิธดัิงกล่าว รวมในอตัราส่วนส�าหรบัหลกัทรพัย์อ้างองิดังกล่าวท่ีก�าหนดในโครงการนี ้โดยถอืเสมอืนหนึง่ว่า 
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กองทุนได้ลงทนุหรอืมไีว้ซึง่หลกัทรพัย์อ้างองินัน้โดยตรง ทัง้นี ้ บรษิทัจดัการอาจไม่นบัมลูค่าของใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ 

ทีเ่กดิจากหลกัทรพัย์อ้างองิไทยรวมในอตัราส่วนท่ีค�านวณตามผูอ้อกทรพัย์สนิหรอืคู่สัญญาท่ีก�าหนดตามข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 

ข้อ 3.7.4 และ ข้อ 3.7.5 ก็ได้

     มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงท่ีน�ามาค�านวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่า 

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

    (2) ในกรณีของใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได้              

ให้บริษัทจัดการค�านวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี้

     (ก) นับมูลค่าท่ีผู้ออกตราสารดังกล่าวมีหน้าที่ต้องช�าระตามตราสารนั้น รวมในอัตราส่วนท่ีผู้ออก

ตราสารดังกล่าว

     (ข) นับมูลค่าของหุ้นที่รองรับรวมในอัตราส่วนท่ีผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่า

กองทุนลงทุนในหุ้นที่รองรับนั้นโดยตรง ทั้งนี้ มูลค่าของหุ้นที่รองรับให้ใช้มูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นนั้นซึ่งคูณกับค่าเดลต้า

ของใบส�าคัญแสดงสิทธิหรือใบแสดงสิทธิดังกล่าว แล้วแต่กรณี  

    (3) ในกรณขีองใบส�าคญัแสดงสทิธอินพุนัธ์ ให้บรษิทัจดัการค�านวณอตัราส่วนการลงทนุดังต่อไปนี้

     (ก) นับมูลค่าท่ีผู้ออกตราสารดังกล่าวมีหน้าที่ต้องช�าระตามตราสารนั้นรวมในอัตราส่วนที่ผู้ออก

ตราสารดังกล่าว

     (ข) นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงรวมในอัตราส่วนท่ีผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่ง

ว่ากองทุนลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นโดยตรง ท้ังนี้ มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวให้ใช้มูลค่าตามราคาตลาดของ          

หลักทรัพย์อ้างอิงนั้นซึ่งคูณกับค่าเดลต้าของใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ แล้วแต่กรณี  

    (4) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะค�านวณอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้

ซึ่งการให้ยืมหลักทรัพย์โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สินท่ีให้ยืมรวมในอัตราส่วนส�าหรับหลักทรัพย์ที่ก�าหนดไว้ในข้อ 3.7.2 

ข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 และ ข้อ 3.7.5 โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนยังคงมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์นั้นอยู่ ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจ 

ไม่นับรวมในอัตราส่วนที่ค�านวณตามคู่สัญญาที่ก�าหนดตามข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 และ ข้อ 3.7.5 ก็ได้

  3.7.13 ในการค�านวณอัตราส่วนตามข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 และข้อ 3.7.5 (1) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไขตามข้อ 3.7.14 ด้วย 

    (1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้าประกัน บริษัทจัดการจะ

ค�านวณอัตราส่วนที่ผู้ออกทรัพย์สินหรือผู้ที่เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือค�านวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ 

ผู้ค�้าประกัน แล้วแต่กรณี ก็ได้ 

    (2) ในกรณีท่ีทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้าประกัน  
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บริษัทจัดการจะเลือกค�านวณอัตราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้าประกันรายใดรายหนึ่งก็ได้

  3.7.14 การค�านวณอัตราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้าประกันตามข้อ 3.7.13 จะท�าได้ต่อเมื่อ

บุคคลดังกล่าวได้ท�าการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจ�านวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ยโดยไม่มีข้อก�าหนดลบล้าง

หรือจ�ากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค�้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจ�านวนแบบไม่มีเงื่อนไข 

  3.7.15 ในกรณีที่กองทุนมีสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทใดตามสัดส่วนจ�านวนหุ้นท่ีกองทุนถืออยู่ (right 

issue) หากการใช้สทิธนิัน้จะเป็นเหตใุห้กองทุนลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สนิของบรษิทัดังกล่าวมมีลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีก�าหนด 

ในข้างต้นนี ้ บรษิทัจดัการอาจซือ้หุน้เพิม่ทนุนัน้โดยได้รบัยกเว้นไม่ต้องปฏบิตัใิห้เป็นไปตามอตัราส่วนทีเ่ก่ียวกบัเรือ่งดังกล่าว 

ทั้งนี้ เฉพาะภายในช่วงระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้นหมดสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั้น 

  3.7.16 ในกรณีที่ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มา

เป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนท่ีก�าหนดในข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ หรือ

ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนนั้น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยเหตุดังต่อไปนี้ ให้บริษัทด�าเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตาม

ที่ก�าหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นและสมควร โดยได้รับ

ผ่อนผันจากส�านักงาน 

    (1) ตราสารแห่งทุนนั้นในเวลาต่อมาเป็นตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ระหว่างแก้ไข 

การด�าเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป หรือถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  

    (2) ตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ  

  3.7.17 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วน         

ที่ก�าหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับช�าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้

ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้  

    ให้บรษิทัจดัการจดัท�ารายงานโดยระบชุือ่ จ�านวน อตัราส่วนการลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สินตามวรรคหนึง่ 

และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนท่ีก�าหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันท�าการนับแต่วันท่ีทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีก�าหนด พร้อมทั้งจัดท�าส�าเนา

รายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้ส�านักงานสามารถตรวจสอบได้  

  3.7.18 ในกรณีท่ีการรับช�าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที่บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื่อ

เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของ

จ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น บริษัทจัดการจะด�าเนินการตามประกาศที่ สน. 24/2552 เรื่อง การลงทุน

และการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ดังนี้คือ 
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    (1) ปฏบิตัใิห้เป็นไปตามประกาศท่ีก�าหนดให้บรษิทัจดัการสามารถรบัช�าระหนีด้้วยทรพัย์สินอืน่ได้

    (2) งดเว้นการใช้สิทธอิอกเสียงในหุน้จ�านวนท่ีเกนิอตัราส่วนการลงทนุดังกล่าว เว้นแต่กรณทีีม่เีหตจุ�าเป็น

และสมควรโดยได้รบัการผ่อนผนัจากส�านกังาน และ

    (3) กรณทีีเ่ป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการได้มาซึง่หุน้ของบรษิทัดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มา

หรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดท่ีต้องท�าค�าเสนอซื้อ บริษัทจัดการต้องด�าเนินการเพื่อให้ได้รับการยกเว้น

การท�าค�าเสนอซื้อโดยการลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอ�านาจควบคุม หรือยื่นค�าขอผ่อนผันการท�าค�าเสนอซื้อ 

ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือ 

หลกัทรพัย์เพือ่ครอบง�ากิจการ ทัง้นี ้การลดสดัส่วนการถอืหุน้ดังกล่าว ให้บรษิทัจดัการลดสดัส่วนตามสดัส่วนของหุน้ของบรษิทั

จดทะเบยีนทีแ่ต่ละกองทนุได้มาจากการรบัช�าระหนีด้้วยทรพัย์สินอืน่

  3.7.19 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วน

ท่ีก�าหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.7.8 ข้อ 3.7.11 ข้อ 3.7.15 

ข้อ 3.7.16 ข้อ 3.7.17 และ ข้อ 3.7.18 และการเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม 

บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้  

    ให้บรษิทัจดัการจดัท�ารายงานโดยระบชุือ่ จ�านวน อตัราส่วนการลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สินตามวรรคหนึง่ 

และวนัทีท่รพัย์สนินัน้มมีลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีก�าหนดพร้อมสาเหต ุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

ทราบภายในสามวันท�าการนับแต่วันท่ีทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ก�าหนด พร้อมทั้งจัดท�าส�าเนารายงานดังกล่าว 

ไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้ส�านักงานสามารถตรวจสอบได้

  3.7.20 ข้อจ�ากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่น�ามาบังคับใช้ในกรณีท่ีปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการ

กองทุนรวม” และบรษิทัจดัการต้องด�าเนนิการเพือ่เลกิกองทนุตามหวัข้อ “การด�าเนนิการของบรษิทัจดัการเมือ่เลกิกองทนุรวม”

  สรปุอตัราส่วนการลงทนุ :

  1. Total Non-Investment Grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 15

  2. Non-Investment Grade Company Limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 5

  3. Investment Grade Company Limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 15

  4. Financial Institution Company Limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20

  5. Individual Fund Limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 10

  6. Total Fund Limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย 

 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
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5. การรับช�าระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่น : 

 หากมีการผิดนัดช�าระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่

สามารถช�าระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับช�าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นท้ังท่ีเป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวม 

ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีท่ีผู้ออกตราสารแห่งหนี ้

หรอืลกูหนีต้ามสทิธเิรยีกร้องผดินดัช�าระหนี ้ดังนี้ 

 5.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์ :

  5.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีชื่ออยู่ใน

ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันท่ีบริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธ ิ

ในเงนิไดสุ้ทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช�าระหนี้ 

  5.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช�าระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่น�าทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจาก

ทรพัย์สนิทีไ่ด้จากการรบัช�าระหนี ้ มารวมค�านวณมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทุนรวม และจะจ�าหน่ายทรพัย์สนิทีไ่ด้จากการรบั

ช�าระหนีใ้นโอกาสแรกทีส่ามารถกระท�าได้โดยค�านงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส�าคญั เว้นแต่กรณท่ีีผูถ้อืหน่วยลงทนุ

ที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับช�าระหนี้ตกลงรับช�าระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ท้ังนี ้ ตามหลกั

เกณฑ์และวธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทนุก�าหนดโดยได้รบัความเหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

    ในระหว่างท่ีบริษัทจัดการยังไม่สามารถจ�าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช�าระหนี้ บริษัทจัดการอาจ

จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินส�ารอง

รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น 

  5.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช�าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะ

เฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับช�าระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธินั้นภายใน 45 วันนับ

ตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีมีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ภายใน 15 วนัท�าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการได้เฉลีย่เงนิคนื เว้นแต่ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนั

ระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น 

    ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจาก 

ทรัพย์สินที่ได้จากการรับช�าระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจน�า 

เงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่าย ในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หาก

ได้มีการจ�าหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับช�าระหนี้จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการ

เฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจน�าเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมค�านวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
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  5.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับ

ช�าระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนุโลม 

 5.2 กรณทีีบ่รษัิทจดัการไม่ได้บันทกึมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รอืสิทธเิรยีกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์ :

  5.2.1 ก่อนการรับช�าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็น

ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจ�านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ�านวนหน่วยลงทุนที่

จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความ

เห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั้นการรับช�าระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือ

มีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้น

    ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุ  

รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะได้จากการรับช�าระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่ายพร้อม

เหตุผลและความจ�าเป็นในการรับช�าระหนี้ 

  5.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช�าระหนี้ บริษัทจัดการจะน�าทรัพย์สินดังกล่าวมารวมค�านวณมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะก�าหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการค�านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่สามาคมบริษัทจัดการลงทุนก�าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และจะด�าเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้ 

    (1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่ง

ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้ 

    (2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจ�าหน่าย

ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกท่ีสามารถกระท�าได้โดยค�านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส�าคัญ และในระหว่างที่

บริษัทจัดการยังไม่สามารถจ�าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว 

    ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

 5.3 ในกรณทีีมี่พฤติการณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนีห้รอืลกูหนีต้ามสิทธเิรยีกร้องจะไม่สามารถช�าระหนีไ้ด้ :

  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะด�าเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่

มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช�าระหนี้ได้เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก

ทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการช�าระหนี้ก็ได้ ทั้งนี้ ในการด�าเนินการดังกล่าว บริษัทไม่ต้องน�าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้น

มารวมค�านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
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6. ช่ือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของ 

 กองทุนรวม : 

 6.1 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

  ชื่อ :  ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 

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

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

 6.2 เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

  บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ โดยได้รับอนุญาตจากส�านักงาน         

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

  (1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์โดย 

บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน 

  (2) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแล       

ผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็น

ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน 

  (3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลกัทรพัย์หรอืประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศของส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณอีืน่ใด 

และบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ท้ังสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับประกาศ

ค�าสั่ง ระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ท้ังนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าท่ีแก่ผู้ดูแล 

ผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแล 

ผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บรษิทัจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั 

  (4) ในกรณีที่ผู ้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจ�านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของ

จ�านวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ 

  (5) ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์น�าข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้องกับ

กองทนุไปเปิดเผย หรอืใช้ในทางทีก่่อหรอือาจก่อให้เกดิความเสยีหายต่อกองทนุหรอืก่อให้เกดิประโยชน์แก่ผูดู้แลผลประโยชน์เอง 

บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อย

กว่า 15 วัน 

  (6) ในกรณท่ีีผูดู้แลผลประโยชน์ขาดคณุสมบตัข้ิอหนึง่ข้อใดตามประกาศส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง 
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คุณสมบัติผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะด�าเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้อง 

ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการตรวจพบหรือปรากฏจากการตรวจสอบของส�านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และ ให้บรษิทัจดัการแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้ส�านกังานทราบภายใน 3 วนัท�าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีแก้ไขเสรจ็สิ้น 

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะด�าเนินการขออนุญาต

เปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีครบก�าหนดเวลา 

ให้แก้ไขเมื่อได้รับอนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนผู้ดูแล

ผลประโยชน์เดิมโดยพลัน 

 6.3 สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

  ชื่อ  : ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 

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

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

  ชื่อ  : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

  ที่อยู่ : เลขที ่62 อาคารตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

    ชัน้ 6 ถนนรชัดาภเิษก คลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 

7.  ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี : 

 ชื่อ : นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

 ชื่อ : นายเทอดทอง เทพมังกร

 ชื่อ : นางสาวชมภูนุช แซ่แต้

 ชื่อ : นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล

 ชื่อ : นายบรรจง พิชญประสาธน์

 ชื่อ : นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์

 ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ�ากัด 

  เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

  กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

 หรือบุคคลอื่นท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้

ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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8. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

 ชื่อ  : ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 

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

 หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง

ให้ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

9.  ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจ�าหน่าย :  

 บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู ้จัดจ�าหน่ายได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิก 

การแต่งตั้งผู้จัดจ�าหน่ายให้ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง 

10.  ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : 

 ชื่อ  : ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 

 ที่อยู่ : เลขที่ 333 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 1333

   และสาขาต่างๆ ทัว่ประเทศ 

 ชื่อ  : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) 

 ที่อยู่  : เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

  โทรศัพท์ 0-223-3777 และ 0-2618-1000  

 ชื่อ  :  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

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

  โทรศัพท์ 0-2777-8999

 ชื่อ  :  บริษัท บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ากัด (มหาชน)

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

  กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2638-5500

 บรษิทัจดัการอาจแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนเพิม่เตมิ หรอืยกเลกิการแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน 

ในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนให้ส�านักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ 

เพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีได้รับการแต่งตั้ง 

จะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว 
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11.  ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน : 

 ไม่มี

12.  ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน :  

 ไม่มี

 หมายเหตุ : บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั้งผู้ท่ีมีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาการลงทุนให้เป็นท่ีปรึกษา

ของบริษัทจัดการเพื่อให้ค�าแนะน�าด้านการลงทุนต่างๆ ตามนโยบายของกองทุนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ซื้อ 

หน่วยลงทุน ทั้งนี้ การแต่งตั้งที่ปรึกษาของบริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นขอบจากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก่อนบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าตอบแทนท่ีปรึกษาของบริษัทจัดการ โดยจะหักจากค่าธรรมเนียมการจัดการ 

ที่บริษัทจัดการจะได้รับจากกองทุน

13.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก : 

 ผูส้นใจสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ ตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2537 ถงึวนัท่ี 4 พฤศจกิายน พ.ศ. 2537 ในระหว่าง

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

ทีเ่สนอขายหน่วยละ 10 บาท 

 13.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน และค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุน :

  ผูส้นใจท่ีจะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของ “กองทุนเปิดบวัหลวงโครงสร้างพืน้ฐาน” สามารถขอรบัหนงัสือชีช้วนเสนอขาย

หน่วยลงทุนและค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

 13.2  วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน :

  ผู้สั่งซื้อจะต้องส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่ต�่ากว่า 2,000 บาท โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในค�าขอเปิดบัญชีกองทุน

และค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วน�าค�าขอเปิดบัญชีกองทุนและค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วย

ลงทุนเต็มจ�านวนไปที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

  ในกรณีท่ีผู้สั่งซื้อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนส่ังซื้อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผู้ถือ 

หน่วยลงทนุเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อในค�าขอเปิดบัญชีกองทุนคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่าตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้ 

เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน                                    

 13.3 การรับช�าระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน :

  ผู้สั่งซื้อสามารถช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายในระยะเวลาเสนอขาย 
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ครั้งแรก โดยช�าระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ ตั๋วแลกเงิน หรือค�าสั่งหักบัญชีธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี

เดียวกันกับส�านักงานที่รับการสั่งซื้อเท่านั้น โดยจะต้องลงวันท่ีท่ีส่ังซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อ 

หน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพ้ืนฐาน” หลังจากท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับช�าระเงินค่าซื้อ 

หน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะออกหลักฐานการรับค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ 

หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 

  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการส่ังซื้อพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบก�ากับภาษี 

ส�าหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันท�าการนับแต่วัน

สิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก 

  ผูส่ั้งซือ้ท่ีได้ช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแล้ว จะเพกิถอนการส่ังซือ้หน่วยลงทุนและขอคืนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้ 

  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะต้องน�าเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้ส่ังซื้อเข้า “บัญชีจองซื้อหน่วย

ลงทนุกองทนุเปิดบวัหลวงโครงสร้างพืน้ฐาน” ซึง่บรษิทัจดัการได้เปิดไว้กับ บมจ.ธนาคารกรงุเทพ ส�านกังานใหญ่ ภายในระยะ

เวลาเสนอขายครั้งแรก 

 13.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน :

  ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อหลังจากที่ได้ช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจ�านวน 

 13.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน :

  บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีท่ีบริษัทจัดการยุติโครงการ หากหลัง

จากสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกแล้ว ปรากฏว่าโครงการไม่สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 10 ราย 

หรือขายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 10 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้ท้ังหมดต�่ากว่า 50,000,000 บาท 

บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก เว้นแต่

บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ด�าเนินโครงการต่อไปได้ 

  ในการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะช�าระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามของผู้ส่ังซื้อ 

หน่วยลงทนุ และส่งโดยทางไปรษณย์ีลงทะเบยีนตามท่ีอยูท่ีร่ะบไุว้ในค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ

14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

 14.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบค�าขอเปิดบัญชีกองทุน : 

  ผู้สนใจท่ีจะส่ังซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส�าคัญ หนังสือชี้ชวน        

ส่วนข้อมูลโครงการ ค�าส่ังซื้อหน่วยลงทุน ใบค�าขอเปิดบัญชีกองทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ 

รับซื้อคืน ส�าหรับผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุนจะต้องเปิดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและ
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ข้อความต่างๆ ในใบค�าขอเปิดบัญชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชีกองทุน 

 14.2 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี :

  (1) กรณี บุคคลธรรมดา

   ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน

  (2) กรณี นิติบุคคล

   ก)  หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

   ข)  ส�าเนาหนังสือมอบอ�านาจ และตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอ�านาจลงนามแทนนิติบุคคล

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

   ง)  เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นใด (ถ้ามี) 

 14.3 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน : 

  โดยมีช่องทางสั่งซื้อดังนี้ 

   - ผ่านบริษัทจัดการ

   -   ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

   -   ผ่านระบบเอทีเอ็ม (ATM)

   -   ผ่านระบบโทรศัพท์ (Tele-bank)

   -   ผ่านไปรษณีย์

   -   ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)

   -   ผ่านวิธีหักบัญชีเงินฝาก

  ผูส้นใจลงทนุสามารถส่ังซือ้หน่วยลงทนุทีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน หรอืช่องทางอืน่ใด

ทีบ่รษิทัจดัการจดัให้ม ีหรอืประกาศแจ้งเพิม่เตมิในอนาคต ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก�าหนด โดยบรษิทัจดัการขอสงวนสิทธิ

ที่จะแก้ไขเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อ แก้ไขวิธีการส่ังซื้อ หรือแก้ไขเรื่องอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ 

ผูล้งทนุ โดยทีจ่ะไม่ยืน่แก้ไขเพิม่เตมิโครงการ โดยจะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่านทาง www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใด

ตามความเหมาะสม และแจ้งให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

  14.3.1 บริษัทจัดการ : 

    ผูส้นใจสามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วน ค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน หรอืใบค�าขอเปิดบญัชกีองทุนได้ทีบ่รษิทัจดัการ 

ได้ทุกวันท�าการของธนาคารพาณิชย์ และผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อไม่ต�่ากว่ามูลค่าขั้นต�่าของการส่ังซื้อ โดยกรอกรายละเอียด 

ต่างๆ ใบค�าขอเปิดบญัชกีองทนุ (ส�าหรบัการส่ังซือ้ครัง้แรก) และค�าส่ังซือ้หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชดัเจน และน�าค�าขอเปิดบญัชี

กองทุน (ถ้าม)ี และค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อมทัง้เงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุเตม็จ�านวนไปยืน่ทีบ่รษิทัจดัการ
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  14.3.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :

    ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน ค�าส่ังซื้อหน่วยลงทุน ใบค�าขอเปิดบัญชีกองทุนได้ท่ีผู้สนับสนุน 

การขายหรอืรบัซือ้คนื และผูส้ัง่ซือ้จะต้องส่ังซือ้ไม่ต�า่กว่ามลูค่าขัน้ต�า่ของการสัง่ซือ้ โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ใบค�าขอเปิด

บญัชกีองทนุ (ส�าหรบัการส่ังซือ้ครัง้แรก) และค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน และน�าค�าขอเปิดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) 

และค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจ�านวนไปยื่นที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

  14.3.3 ระบบเอทีเอ็ม (ATM) :

    อนึ่ง การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบ ATM สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขายหรือ

รับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น 

    บริษัทจัดการอาจรับค�าสั่งซื้อผ่านเครื่อง ATM ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วย

บัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนญุาตให้ใช้ซือ้ขายหน่วยลงทุนได้ 

โดยผ่านเครือ่ง ATM ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื ได้ทกุวนัตลอด 24 ชั่วโมง ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงค์จะใช้บรกิารนี้ 

สามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ณ สาขาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยท�าบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง 

Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นท่ีธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุนไว้ เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก “ค�าขอใช้

บริการกองทุนเปิดผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติและบริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องน�าบัตรบัวหลวง 

ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน และสมุดบัญช ี

แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ในวันท�าการซื้อขาย 

ถดัไป หลงัจากกรอกค�าขอใช้บรกิารแล้วโดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ 

    ในกรณีผู้สั่งซื้อประสงค์ส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ให้ผู้ส่ังซื้อปฏิบัติตามขั้นตอนการท�ารายการ

ซึ่งมีระบุบนหน้าจอเครื่อง ATM โดยผู้สั่งซื้อต้องเลือกรหัสบริการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏิบัติจนครบขั้นตอน 

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุบนจอ ATM 

    การสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ด้วยเครือ่ง ATM ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืจะต้องสัง่ซือ้ครัง้ละไม่ต�า่กว่า

มูลค่าขั้นต�่าของการสั่งซื้อ และสามารถสั่งซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครั้งต่อวัน ผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจ�านวนเงินท่ีสั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ให้ใช้บริการกับบัตร 

บัวหลวง ATM และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นท่ีธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุนได้

เท่านั้น หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะยกเลิกค�าส่ังซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หักเงินจาก

บัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้ออาจท�าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ 

    ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ไม่ได้ หากการท�ารายการ 

สั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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    การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผู้สนับสนุนการขายหรือ 

รับซื้อคืนจะด�าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดให้แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

    เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นเพียงเอกสาร

บันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการท�ารายการอย่างสมบูรณ์ หากใบบันทึกรายการของเครื่อง ATM นั้นหมด ผู้สั่งซื้อ

จะเลือกท�าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือไม่ก็ได้ 

    บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐาน ในการท�า

รายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ 

    ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือก�าหนดเวลารับค�าสั่ง

ซื้อผ่านระบบ ATM ให้สามารถท�าได้ และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ

รับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธี 

อื่นใดตามความเหมาะสม

  14.3.4 ระบบโทรศัพท์ (Tele-bank) :

    อนึ่ง การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น

    บริษัทจัดการอาจรับค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจ

เลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงค์จะใช้บรกิารนี ้ สามารถตดิต่อผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื ณ สาขาท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนเคยท�า

บัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นท่ีธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุนไว้ 

เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก “ค�าขอใช้บริการกองทุนเปิดผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติและบริการธนาคารทางโทรศัพท์” 

(ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องน�าบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้

ซื้อขายหน่วยลงทุน และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่าน

บริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันท�าการซื้อขายถัดไป หลังจากกรอกค�าขอใช้บริการ

แล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

    ในกรณีผู้สั่งซื้อประสงค์สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ให้ผู้สั่งซื้อปฏิบัติตามขั้นตอน

การท�ารายการซึ่งมีระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผู้ส่ังซื้อต้องเลือกรหัสบริการซื้อหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด และปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ 
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    การส่ังซื้อหน่วยลงทุน ด้วยบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะต้อง 

สั่งซื้อครั้งละไม่ต�่ากว่ามูลค่าขั้นต�่าของการสั่งซื้อ และสามารถสั่งซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยไม่จ�ากัดจ�านวน

ครั้งต่อวัน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจ�านวนเงินท่ีส่ังซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซื้อท่ีได้ระบุไว้

ให้ใช้บริการกับบัตรบัวหลวง ATM และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นท่ีธนาคารอนุญาตให้ใช ้

ซือ้ขายหน่วยลงทุนได้เท่านัน้

    หากเงนิในบญัชไีม่เพยีงพอ ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนจะยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่หกัเงนิ

จากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้นซึ่งผู้สั่งซื้ออาจท�าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ 

    ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ไม่ได้ หาก

การท�ารายการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

    การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงานผู้สนับสนุน 

การขายหรือรับซื้อคืนจะด�าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย

ก�าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

    เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้ส่ังซื้อเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น  

ไม่ใช่หลักฐานในการท�ารายการอย่างสมบูรณ์ 

    บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการท�า

รายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้

    ทัง้นี ้บรษิทัจัดการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าสัง่ซือ้

ผ่านระบบโทรศพัท์ ให้สามารถท�าได้ และหากอนาคตสามารถใช้บรกิารนีโ้ดยผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอื 

รบัซือ้คืนอืน่ได้ บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่ www.bblam.co.th หรอืแจ้งโดยวธิอีืน่ใด

ตามความเหมาะสม

  14.3.5 ไปรษณีย์ : 

    บรษิทัจดัการอาจรบัค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านไปรษณย์ีลงทะเบยีนได้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะต้องปฏบิตัิ

ตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัจดัการก�าหนด ค�าส่ังซือ้หน่วยลงทนุทีส่่งมายงับรษิทัจดัการผ่านไปรษณย์ีลงทะเบยีนนัน้จะสมบรูณ์ต่อเมือ่

บรษิทัจดัการได้รบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุและบรษิทัจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ โดยผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถ

ยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่ ได้รบัอนญุาตจากบรษิทัจดัการเป็นกรณพีเิศษ ทัง้นี ้ บรษิทัจัดการจะท�ารายการซือ้

หน่วยลงทุนตามค�าส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันท�าการถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการได้รับค�าสั่งซื้อ

หน่วยลงทนุและได้รบัเงนิค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเรยีบร้อยแล้ว
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    ทัง้นี ้ ก่อนทีบ่รษิทัจดัการจะเริม่รบัค�าส่ังซือ้หน่วยลงทุนทางไปรษณย์ีลงทะเบยีน บรษิทัจดัการจะแจ้งให้

ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม และแจ้งให้ส�านักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

  14.3.6 ระบบอินเตอร์เน็ต ( Internet) :

    อนึ่ง การส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการ

ขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น

    (1)  บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking)

     ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ด้วยบริการ บัวหลวง  

ไอแบงก์ก้ิง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเลขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุน และลงนามในค�าขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิงและ 

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

บริการดังกล่าว และเมื่อได้รับรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ส�าหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งซื้อ

หน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของธนาคารหรืออื่นๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ www.bangkokbank.com หรือเว็บไซต์อื่นที่อาจม ี

การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต

     ในกรณผีูส้ัง่ซือ้ประสงค์สัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง ไอแบงก์กิง้ 

ให้ผูส้ัง่ซือ้ปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการสัง่ซือ้ โดยผูส้ัง่ซือ้ต้องปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ

     การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง ผู้ถือหน่วยลงทุน

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

ที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคตซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครั้งต่อวัน 

     เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนท�ารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง 

ไอแบงก์กิ้ง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจ�านวนท่ีส่ังซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซื้อท่ีได้ระบุไว้ใน

ค�าขอใช้บริการ

     หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะยกเลิกค�าสั่งซื้อ 

หน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้ออาจท�าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

     อนึง่ ในการช�าระค่าหน่วยลงทุน หากมใิช่กรณท่ีีผูซ้ือ้หน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทนุเปิด

อื่น เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้ซื้อหน่วยลงทุนต้องช�าระด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได ้

ผูส้ัง่ซือ้ทีไ่ด้ช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแล้ว จะเพกิถอนค�าส่ังซือ้หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้

     ค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง จะสมบูรณ์ต่อเมื่อ 
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ผู้สั่งซื้อได้ท�ารายการสั่งซื้อ และบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน 

โดยผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่ได้รบัอนญุาตจากบรษิทัจดัการเป็นกรณพีเิศษ

     อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่

สามารถรับเงินค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวและไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการท�ารายการการส่ังซื้อ

หน่วยลงทนุผ่านอนิเตอร์เนต็นัน้

     บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ด้วยบรกิารบวัหลวง ไอแบงก์ก้ิง ยอมรบัและผกูพนัตามเงือ่นไขและวธิกีารท่ีก�าหนดไว้ในค�าขอใช้บรกิาร และหรอื ทีจ่ะแก้ไขเพิม่

เตมิเปลีย่นแปลงต่อไปในภายหน้า ซึง่รวมถงึการยอมรบัความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกิดขึน้อนัเนือ่งมาจากความขดัข้องของระบบ

    (2)  บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง (Bualuang mBanking)

     ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ด้วยบริการบัวหลวง  

เอ็มแบงกก้ิง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเลขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุน และลงนามในค�าขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิงและ

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

บริการดังกล่าว และเมื่อได้รับรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ส�าหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งซื้อ

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

WAP ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือระบบปฏิบัติการอื่นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต

     ในกรณผีูส้ัง่ซือ้ประสงค์สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์กิง้ 

ให้ผูส้ัง่ซือ้ปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการสัง่ซือ้ โดยผูส้ัง่ซือ้ต้องปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ

     การส่ังซื้อหน่วยลงทุน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง ผู้ถือหน่วย

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

มูลค่าอื่น ที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครั้งต่อวัน

     เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนท�ารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง 

เอ็มแบงก์ก้ิง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจ�านวนท่ีส่ังซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซื้อท่ีได้ระบุไว้ใน

ค�าขอใช้บริการ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะยกเลิกค�าส่ังซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หัก

เงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้ออาจท�าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

     อนึง่ ในการช�าระค่าหน่วยลงทนุ หากมใิช่กรณท่ีีผูซ้ือ้หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด

อื่น เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้ซื้อหน่วยลงทุนต้องช�าระด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได ้

ผูส้ัง่ซือ้ทีไ่ด้ช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุแล้ว จะเพกิถอนค�าส่ังซือ้หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้
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     ค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง จะสมบูรณ์ต่อเมื่อ

ผู้สั่งซื้อได้ท�ารายการสั่งซื้อ และบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน 

โดยผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลกิค�าส่ังซือ้หน่วยลงทุนนัน้ได้ เว้นแต่ได้รบัอนญุาตจากบรษิทัจดัการเป็นกรณพีิเศษ

     อย่างไรก็ตาม หากมข้ีอขดัข้องของระบบเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็จนเป็นเหตใุห้บรษิทัจดัการไม่สามารถ

รบัเงนิค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าวและไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถอืว่ายงัไม่มกีารท�ารายการการส่ังซือ้หน่วยลงทนุ

ผ่านอนิเตอร์เนต็นัน้

     บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ด้วยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง ยอมรบัและผกูพนัตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่�าหนดไว้ในค�าขอใช้บรกิาร และหรอืท่ีจะแก้ไข 

เพิม่เตมิเปลีย่นแปลงต่อไปในภายหน้า ซึง่รวมถงึการยอมรบัความเสีย่งใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้อนัเนือ่งมาจากความขดัข้องของระบบ

    ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือก�าหนดเวลารับ 

ค�าสั่งซื้อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ 

รบัซือ้คืนอืน่ได้ บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัท่ี www.bblam.co.th หรอืแจ้งโดยวธิอีืน่ใด

ตามความเหมาะสม   

  14.3.7 หักบัญชีเงินฝาก : 

    การสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจ�าโดยหักบัญชี มี 2 กรณี ดังนี้

    (1)  การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

     ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจ�า ตามวันที่ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนก�าหนดไว้ 

ด้วยการให้บริษัทจัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ระบุไว้ ใน“ค�าขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญช ี

เงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือค�าขออื่นในท�านองเดียวกัน ด้วยจ�านวนเงินที่เท่ากันในแต่ละครั้ง  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะใช้บรกิารนี ้ สามารถตดิต่อบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื เพือ่ขอใช้บรกิาร 

โดยกรอก “ค�าขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือค�าขออื่นในท�านอง

เดียวกัน (ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องน�าสมุดบัญชีเงินฝากบัญชีสะสมทรัพย์ และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) 

ซึ่งการให้บริษัทจัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับทันทีและให้คงมีผลใช้บังคับต่อไป

จนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเพกิถอนค�าสัง่ โดยกรอก “ค�าขอยกเลกิการใช้บรกิารหกับญัชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิด

แบบถัวเฉลี่ย” หรือค�าขออื่นในท�านองเดียวกัน และแจ้งให้บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี

     ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื่อกองทุน และจ�านวนเงินที่ต้องการสั่งซื้อซึ่งจะต้องไม่ต�่ากว่ามูลค่าขั้นต�่า
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ของการสั่งซื้อ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อและโอนเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุน

ตามเงื่อนไขท่ีได้ระบุไว้ใน “ค�าขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือ

ค�าขออืน่ในท�านองเดียวกัน ในราคาขายหน่วยลงทนุท่ีค�านวณได้ ณ สิน้วนัท�าการซือ้ขายซึง่จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุทีค่�านวณได้

เมือ่สิน้วนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทุนวนันัน้เป็นเกณฑ์ในการค�านวณ และราคาขายหน่วยลงทนุดังกล่าวเป็นราคาทีร่บัรองโดย 

ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

     การหักบัญชีเงินฝากดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

     1. กรณีวันท่ีก�าหนดหักเงินบัญชีเงินฝากตรงกับวันหยุดท�าการหรือวันหยุดท�าการซื้อขาย บริษัท

จดัการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันท�าการหรือวันท�าการซื้อขายถัดไป

     2. กรณีวันท่ีก�าหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝากไม่มีในเดือนนั้น เช่น วันท่ี 31 แต่ในเดือนนั้นมี 

30 วัน บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันท�าการหรือวันท�าการซื้อขายสุดท้ายของเดือนนั้น

     3. กรณีวันที่ก�าหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝากเป็นวันสุดท้ายของเดือน และตรงกับวันหยุด เช่น 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม บรษิทัจดัการจะหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัท�าการหรอืวนัท�าการซือ้ขายสดุท้ายของ

เดือนนัน้

     ทั้งนี้ รายการที่หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวจะปรากฎอยู่ในสมุดบัญชีเงินฝาก 

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนน�าสมุดบัญชีเงินฝากไปบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน

     กรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนน�าเช็ค ดราฟท์ ตั๋วแลกเงิน หรือค�าสั่งหักบัญชีธนาคารเพื่อฝากเข้าบัญชี

เงินฝากท่ียังไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่มีการหักบัญชี บริษัทจัดการจะไม่ด�าเนินการหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชี

เงินฝากของผู้สั่งซื้อในงวดใดมีไม่เพียงพอท่ีบริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่หักเงินในบัญชี

เงินฝากในงวดนั้นๆ และจะท�าการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในงวดถัดไป และจะไม่หักบัญชีเงินฝากย้อนหลัง

ส�าหรับงวดที่บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที่จะซื้อหน่วยลงทุน

     ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝาก 

มีไม่เพียงพอที่จะซื้อหน่วยลงทุนในล�าดับแรกให้ครบตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ บริษัทจัดการจะไม่หักบัญชีเพื่อซื้อหน่วย

ลงทุนในล�าดับนั้น และจะหักเงินในบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในล�าดับถัดไปจนครบตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ 

แต่ไม่ต�่ากว่าข้อก�าหนดในการซื้อหน่วยลงทุนขั้นต�่าของแต่ละกองทุน

     ในกรณท่ีีผูถ้อืหน่วยลงทนุต้องการแก้ไข “ค�าขอให้ธนาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุน

กองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือค�าขออื่นในท�านองเดียวกันให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกค�าขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก 
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“ค�าขอให้ธนาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทุนเปิด” หรอืค�าขออืน่ในท�านองเดียวกันฉบบัใหม่ ล่วงหน้า

ไม่น้้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี

     บริษัทจัดการจะถือหลักฐานท่ีปรากฎอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

เป็นหลักฐานในการท�ารายงานที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ 

     ผู้สั่งซื้อจะไม่สามารถเพิกถอน หรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากรายการสั่งซื้อท่ีบริษัทจัดการ

ได้ท�าการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

    (2)  กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

     ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจ�า โดยหักบัญชีเงินฝากได้ที่

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรายนั้น

ก�าหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูเงื่อนไขและวิธีการดังกล่าวได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.bblam.co.th หรือผ่าน

ช่องทางอื่นที่เหมาะสม

    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรืออื่นใดเก่ียวกับวิธีการหัก

บัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนได้ รวมถึงอนาคตบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นที่มีการแต่งตั้งเพิ่ม

เติม จะเปิดรับค�าสั่งซื้อผ่านการหักบัญชีเงินฝากให้สามารถท�าได้ อนึ่ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทาง

เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม

 14.4 การรับช�าระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน :

  14.4.1 กรณี สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ :

    (ก) ผูส้ัง่ซือ้สามารถช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงนิสด ค�าส่ังหกับญัชธีนาคาร เชค็ ดราฟท์ ตัว๋แลกเงนิ 

หรอืวธิอีืน่ใดที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับส�านักงานท่ีรับค�าสั่งซื้อเท่านั้น โดยจะต้องลงวันท่ีท่ีส่ังซื้อและ

ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามชื่อบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคาร

กรุงเทพ หรือบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่นใด (ถ้ามี) หรือบัญชีจองซื้ออื่นใดที่อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต 

ทั้งนี้ หากมีผลประโยชน์ใดเกิดขึ้นเนื่องจากบัญชีจองซื้อดังกล่าว บริษัทจัดการจะด�าเนินการให้เป็นประโยชน์ของกองทุน

     ในกรณทีีผู่ส้ัง่ซือ้ช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเชค็ ดราฟท์ หรอืตัว๋แลกเงนิภายหลงัก�าหนดเวลา 

รับฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของแต่ละส�านักงานสาขาที่สั่งซื้อ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อท�าการส่ังซื้อ

หน่วยลงทนุในวนัท�าการซือ้ขายถดัไปในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีค�านวณได้ ณ สิน้วนัท�าการซือ้ขายถดัไปนัน้ ส�าหรบักรณทีี่ 

เชค็ ดราฟท์ หรอืตัว๋แลกเงนิดังกล่าวไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิได้ในวนัทีส่ั่งซือ้ไม่ว่าด้วยเหตใุด บรษิทัจดัการอาจยกเลกิค�าส่ังซือ้

ดังกล่าว
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    (ข) ผู ้สั่งซื้อสามารถช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดของ 

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของสถาบันการเงินอื่นใดท่ีบริษัทจัดการก�าหนดอนุญาต โดยการตัดเงินจากบัตรเครดิต หรือ 

บตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด (ถ้าม)ี ในวนัท่ีทีส่ั่งซือ้ ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธท่ีิจะรบัช�าระค่าซือ้หน่วยลงทุนด้วยบตัรเครดิต

หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด ณ สถานท่ี หรอืช่วงระยะเวลาหรอืภายใต้เงือ่นไขอืน่ใด ตามท่ีบรษิทัจดัการจะก�าหนด โดยบริษัท

จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.bblam.co.th หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม

     อนึง่ การช�าระเงนิด้วยบตัรดังกล่าวข้างต้น ในกรณท่ีีบรษิทัจดัการมไิด้รบัเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุน

จากการช�าระด้วยบตัรดังกล่าว หรอืจากธนาคารทีผู่ส่ั้งซือ้ใช้บญัชบีตัรเครดิตหรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด ภายในวนัท�าการ

ถดัจากวนัทีท่ีส่ั่งซือ้หน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าว

     อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดให้บริการรับช�าระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต 

หรอืบตัรอืน่ใด บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืช่องทางอืน่ทีเ่หมาะสม การช�าระด้วย 

บตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด (ถ้าม)ี จะไม่มกีารสะสมคะแนน เว้นแต่ธนาคารจะก�าหนดอนญุาตเป็นอย่างอืน่

     ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลง วิธีการ วันเวลา ในการ

รับช�าระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่าน

ทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

     อย่างไรก็ตาม การรับช�าระเงินกรณีส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีเป็น 

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ นั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง

ให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บ ไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

  14.4.2 กรณ ีส่ังซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรษัิทจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่ :

    (ก) ผูส้ัง่ซือ้สามารถช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงนิสด ค�าส่ังหกับญัชธีนาคาร เชค็ ดราฟท์ ตัว๋แลกเงนิ 

หรอืวธิอีืน่ใดทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิได้ในเขตหกับญัชเีดียวกับส�านกังานทีร่บัค�าส่ังซือ้เท่านัน้ โดยจะต้องลงวนัทีท่ีส่ั่งซือ้และขดี

คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บัญชีจองซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ.บัวหลวง” ซึง่เป็นบญัชเีงนิฝากของ บมจ.ธนาคารกรงุเทพ 

หรอืบญัชเีงนิฝากของธนาคารอืน่ใด (ถ้าม)ี หรอืบญัชจีองซือ้อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงได้ในอนาคตท่ีบรษิทัจดัการ

และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้เปิดบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน เพื่อรับช�าระค่าซื้อหน่วยลงทุน ท้ังนี้ หากม ี

ผลประโยชน์ใดเกดิขึน้เนือ่งจากบญัชจีองซือ้ดังกล่าว บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการให้เป็นประโยชน์ของกองทุน

     กรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้เปิดบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนเพื่อรับช�าระค่าซื้อหน่วย

ลงทุน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะน�าเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการ

ก�าหนด 
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     บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีรับช�าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 

ดังกล่าว โดยไม่ขดักับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้รบัความเหน็ชอบจาก

ผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว ทัง้นี ้ บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใด

ตามความเหมาะสม

     ในกรณทีีผู่ส้ัง่ซือ้ช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเชค็ ดราฟท์ หรอืตัว๋แลกเงนิภายหลงัก�าหนดเวลา 

รับฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงิน ภายในวันเดียวกันของแต่ละส�านักงานสาขาที่สั่งซื้อ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อท�าการสั่งซื้อ

หน่วยลงทนุในวนัท�าการซือ้ขายถดัไปในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีค�านวณได้ ณ ส้ินวนัท�าการซือ้ขายถดัไปนัน้ หรอืส�าหรบัใน

กรณท่ีีเชค็ ดราฟท์ หรอืตัว๋แลกเงนิดังกล่าวไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิได้ในวนัทีส่ั่งซือ้ไม่ว่าด้วยเหตใุด บรษิทัจดัการจะยกเลกิค�า

สัง่ซือ้ดังกล่าว

    (ข) ผู้สั่งซื้อสามารถช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดของ  

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของสถาบันการเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการก�าหนดอนุญาต โดยการตัดเงินจากบัตรเครดิตหรือ 

บตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด (ถ้าม)ี ในวนัท่ีทีส่ั่งซือ้ ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธท่ีิจะรบัช�าระค่าซือ้หน่วยลงทุนด้วยบตัรเครดิต 

หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด ณ สถานท่ี หรอืช่วงระยะเวลาหรอืภายใต้เงือ่นไขอืน่ใด ตามท่ีบรษิทัจดัการจะก�าหนด โดยบรษิทั

จดัการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรอืช่องทางอืน่ทีเ่หมาะสม

     อนึ่ง การช�าระเงินด้วยบัตรดังกล่าวข้างต้น ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วย

ลงทุนจากการช�าระด้วยบัตรดังกล่าว หรือจากธนาคารที่ผู้สั่งซื้อใช้บัญชีบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ภายในวัน

ท�าการถัดจากวันที่ที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

     อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดให้บรกิารรบัช�าระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนด้วยบตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอื 

บตัรอืน่ใด บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืช่องทางอืน่ท่ีเหมาะสม การช�าระด้วย 

บตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด (ถ้าม)ี จะไม่มกีารสะสมคะแนน เว้นแต่ธนาคารจะก�าหนดอนญุาตเป็นอย่างอืน่

     ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วนัเวลา ในการรบั

ช�าระด้วยบตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด (ถ้าม)ี ดังกล่าวข้างต้น โดยบรษิทัจัดการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบผ่านทาง

เวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม

     อย่างไรก็ตาม การรบัช�าระเงนิกรณสีัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอื 

รบัซือ้คืนอืน่นัน้ บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธใินการแก้ไขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลงได้ โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทุน

ทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม
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  14.4.3 กรณี สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน ATM : 

    จะรับช�าระเงินค่าสั่งซื้อ โดยจะหักเงินตามจ�านวนเงินท่ีส่ังซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซื้อท่ีได้ระบุ

ไว้ให้ใช้บริการกับบัตรบัวหลวง ATM และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นท่ีธนาคารอนุญาตให้ใช ้

ซื้อขายหน่วยลงทุนได้เท่านั้น หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอจะยกเลิกค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝาก

ของผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้ออาจท�าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ 

  14.4.4 กรณี สั่งซื้อผ่านระบบ Tele-bank : 

    จะรับช�าระเงินค่าสั่งซื้อ โดยจะหักเงินตามจ�านวนเงินท่ีส่ังซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซื้อท่ีได้ระบุ

ไว้ให้ใช้บริการกับบัตรบัวหลวง ATM และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นท่ีธนาคารอนุญาตให้ใช ้

ซื้อขายหน่วยลงทุนได้เท่านั้น หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอจะยกเลิกค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝาก

ของผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้ออาจท�าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

  14.4.5 กรณี สั่งซื้อผ่านไปรษณีย์ : 

    ผูส่ั้งซือ้ต้องช�าระค่าซือ้หน่วยลงทนุเตม็จ�านวนทีร่ะบไุว้ในค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยช�าระเป็นเชค็ ดราฟท์ 

หรอืตัว๋แลกเงนิ หรอืค�าสัง่จ่ายเงนิหรอืวธิอีืน่ใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั

  14.4.6 กรณี สั่งซื้อผ่านระบบ Internet : 

    ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน จะถูกหักเงินตามจ�านวนที่ส่ังซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซื้อที่ได้

ระบุไว้ในค�าขอใช้บริการ

  14.4.7 กรณี สั่งซื้อโดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก : 

    ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน จะถูกหักเงินในบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ที่ได้เปิดไว้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนด้วยจ�านวนเงินที่เท่ากันในแต่ละครั้ง

  14.5 การจัดสรรหน่วยลงทุน : 

  ผูส่ั้งซือ้หน่วยลงทนุจะได้รบัจดัสรรหน่วยลงทนุตามทีส่ัง่ซือ้หลงัจากทีไ่ด้ช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุเตม็จ�านวน

  ทัง้นี ้หากการจดัสรรหน่วยลงทนุดังกล่าว จะท�าให้บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกันใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึง่

ในสามของจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้ทั้งหมดตามค�าสั่ง

จองซื้อ แต่จะจัดสรรให้เท่าท่ีไม่เกินสัดส่วนหนึ่งในสามของจ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด เว้นแต่เป็นกรณี

ยกเว้นตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ�ากดัการถอืหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียว

กับข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบรษิทัจดัการ
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  อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธใินการจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการได้พจิารณาแล้ว เหน็ว่า 

การจัดสรร ในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิด

ชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

 14.6 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน :

  ในกรณีที่ผู้ส่ังซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะด�าเนินการคืนเงินส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรร

พร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ส่ังซื้อ โดยการช�าระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนตามท่ีอยู่ท่ี 

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุไว้ในค�าขอเปิดบัญชี ภายใน 15 วันนับจากวันที่บริษัทไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุน 

 14.7 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน :

  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงับการส่ังซื้อหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วน ในกรณีใด          

กรณีหนึ่ง ดังนี้

  (1) กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่

ครบถ้วน

  (2) กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็น        

การฟอกเงิน เป็นต้น

  (3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

เช่น ในกรณีที่บริษัทจดัการเหน็ว่าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบรหิารกองทุนหรอืก่อให้เกดิผลเสยี

หายแก่กองทุน เป็นต้น

  ทัง้นี ้ เพือ่เป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุน และชือ่เสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมาย

ของบรษิทัจดัการเป็นหลกั บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดรบัค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุชัว่คราวตามท่ีบรษิทัจดัการเหน็สมควร 

ทัง้นี ้ บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบก่อนการใช้สทิธทิีจ่ะปิดรบัค�าส่ังซือ้หน่วยลงทนุโดยจะปิดประกาศ ณ ส�านกังานของ

บรษิทัจดัการ ส�านกังานใหญ่ และส�านกังานสาขาของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื

  อนึ่ง  ในบางกรณี บริษัทจัดการอาจปฏิเสธการส่ังซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากค�าส่ังซื้อดังกล่าวมีผลท�าให้ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้น ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

  ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีได้ช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการส่ังซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อ

หน่วยลงทุนไม่ได้ 

  การเพิ่มหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะท�าในวันท�าการถัดจากวันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุนจ�านวนนั้น 
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 14.8 วันและเวลาท�าการขายหน่วยลงทุน :

  ผู้สนใจลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตั้งแต่เวลา 

เริ่มท�าการถึงเวลา 15:30 น. ของทุกวันท�าการซื้อขาย หรือเวลาอื่นใดที่บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ 

รับซื้อคืนจะก�าหนดเวลาโดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ

  ส�าหรับการส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบเอทีเอ็ม ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ 

ระบบอินเตอร์เน็ต หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่อาจเพิ่มเติมในอนาคต สามารถส่งค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันตลอด  

24 ชั่วโมง

 � การส่ังซือ้หน่วยลงทุน ก่อนเวลา 16:00 น. ในวนัท�าการซือ้ขายให้ถอืว่าเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท�าการ

ซื้อขายนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีค�านวณได้ ณ สิ้นวันท�าการซื้อขายซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีค�านวณได้ เมื่อส้ินวัน

ท�าการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการค�านวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแล 

ผลประโยชน์แล้ว

 � การสั่งซื้อหน่วยลงทุน หลังเวลา 16:00 น. ในวันท�าการซื้อขายหรือการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันหยุดท�าการ

ซื้อขายให้ถือเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันท�าการซื้อขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค�านวณได้ ณ สิ้นวันท�าการซื้อ

ขายถัดไปซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีค�านวณได้เมื่อสิ้นวันท�าการซื้อขายถัดไปเป็นเกณฑ์ในการค�านวณและราคาขาย

หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

อนึ่ง บริษัทจัดการจะเริ่มเปิดรับค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในวันท�าการถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น 

กองทุนเปิดกับส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว

ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธใินการแก้ไขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วนัและเวลาท�าการขายหน่วยลงทุนได้ 

โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที ่

www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ท่ีเหมาะสม และแจ้งให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

15. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 15.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 � สมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ

 � อืน่ๆ

 15.2 เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

  บรษิทัจดัการจะจดแจ้งชือ่ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ และในสมดุบญัชี

แสดงสิทธใินหน่วยลงทนุ
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  ในกรณีท่ีผู้สั่งซื้อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนส่ังซื้อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผู้ถือ

หน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

หรือเอกสารแสดงสิทธิอื่นใด โดยจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อในค�าขอเปิดบัญชีกองทุนคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่าตามที่ผู้ถือหน่วย

ลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน

  บริษัทจัดการจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสารแสดงสิทธิอื่นใด ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ภายใน 7 วนัท�าการนบัแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก หรอืภายในวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ กรณทีีส่ั่งซือ้ภาย

หลงัปิดการเสนอขายครัง้แรก

  ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิอื่นใด จะต้องมารับ

สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิอื่นใด (ถ้ามี) ด้วยตนเอง ณ ส�านักงานใหญ่หรือส�านักงานสาขาของ

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชีกองทุน

  ส�าหรับเอกสารแสดงสิทธิท่ีเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีท่ีจะต้องน�าสมุด

บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถน�าสมุดบัญชีแสดงสิทธิ

ในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั้งแต่วันท�าการถัดจากวันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วย

ลงทุนไม่น�าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที่บันทึกโดยนายทะเบียน

หน่วยลงทุนเป็นรายการที่ถูกต้อง

  อนึง่ ส�าหรบักรณสีัง่ซือ้ผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ (Internet) ก�าหนดให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุใช้เอกสารหน้าทีแ่สดงรายการ

เคลือ่นไหวบญัชกีองทนุรวมเป็นหลกัฐานแสดงสิทธไิด้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายใดประสงค์จะให้ออกสมดุบญัชแีสดงสิทธเิพือ่ใช้เป็น

หลกัฐานแสดงสิทธ ิผูถ้อืหน่วยลงทนุยงัสามารถร้องขอได้ทีผู่ส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืท่ีออกหลกัฐานแสดงสทิธนิัน้ๆ ได้

  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้ส่ังซื้อหรือ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการท�ารายการซื้อขายหน่วยลงทุน รวมถึงเปลี่ยนแปลง และหรือเพิ่มเติมรูปแบบ

เอกสารแสดงสทิธแิละหรอืเงือ่นไข และระยะเวลาส่งมอบเอกสารแสดงสทิธใิห้กับผูถ้อืหน่วยลงทนุได้ โดยจะประกาศให้ผูถ้อื

หน่วยลงทนุทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

16. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือช่องทางอืน่ใดที่

บรษิทัจดัการจดัให้ม ีหรอืประกาศแจ้งเพิม่เตมิในอนาคต ตามวธิกีารท่ีบรษิทัจดัการก�าหนด โดยบรษิทัจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ

แก้ไขเพิ่มช่องทางการสั่งขาย หรือแก้ไขวิธีการสั่งขาย หรือแก้ไขอื่นใดท่ีเก่ียวข้องกับการส่ังขาย ท้ังนี้ เพือ่ประโยชน์ของ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยท่ีจะไม่ยืน่แก้ไขเพิม่เตมิโครงการ แต่จะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่านทาง www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทาง

อืน่ใดตามความเหมาะสม และแจ้งให้ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
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 16.1 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ได้โดยวิธีดังนี้ 

   -  ผ่านบริษัทจัดการ

   -  ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

   -  ผ่านระบบเอทีเอ็ม (ATM)

   -  ผ่านระบบโทรศัพท์ (Tele-bank)

   -  ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)

  16.1.1 บริษัทจัดการ :

    ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ในทุกวันท�าการของธนาคารพาณิชย์ 

โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอยีดในค�าส่ังขายคนืหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบจุ�านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนื

หรอืจ�านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนต้องการได้รบัจากการขายคืนหน่วยลงทนุ และบรษิทัจดัการจะส่งมอบหลกัฐานการรบัค�าสัง่

ขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผูส่้งขายคืนหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน

  16.1.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : 

    ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทนุได้ทีผู่ส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื โดยผูถ้อืหน่วยลงทุน

จะต้องกรอกรายละเอียดในค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจ�านวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจ�านวนเงิน 

ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุต้องการได้รบัจากการขายคืนหน่วยลงทนุ และผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืจะส่งมอบหลกัฐานการรบั 

ค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 

  16.1.3 ระบบเอทีเอ็ม (ATM) :

    อนึง่ การสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบ ATM สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้นบัสนนุการขาย

หรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น

    บริษัทจัดการอาจรับค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือก 

สั่งขายหน่วยลงทนุด้วยบตัรบวัหลวง ATM หรอืบตัรบวัหลวง Premier ผ่านเครือ่ง ATM ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน

ได้ทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง ผูถ้อืหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะใช้บรกิารนี ้สามารถตดิต่อผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื ณ สาขาที่ 

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

กองทุนเปิดผ่านเครื่องฝากถอนเงินระบบอัตโนมัติและบริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องน�าบัตรบัวหลวง 

ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถส่ังขาย

หน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันท�าการซื้อขายถัดไป หลังจากกรอกค�าขอใช้บริการ

แล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม



63

B-INFRA

    ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการท�า

รายการซึ่งมีระบุบนหน้าจอเครื่อง ATM โดยผู้สั่งขายต้องเลือกรหัสบริการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏิบัติจนครบขั้น

ตอนการสั่งขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุบนจอ ATM 

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

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

    ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ไม่ได้ หากการท�ารายการ         

สั่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

    การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผู้สนับสนุนการขายหรือ 

รบัซือ้คืนจะด�าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดให้แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

    เอกสารใบบันทึกรายการท่ีออกจากเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นเพยีงเอกสาร

บนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานในการท�ารายการอย่างสมบรูณ์ หากใบบนัทึกรายการของเครือ่ง ATM นัน้หมด ผู้สั่งขาย

จะเลือกท�าการสั่งขายหน่วยลงทุนหรือไม่ก็ได้

    บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการท�า

รายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ 

    บริษัทจัดการจะช�าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุ

ไว้ในค�าขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด

    ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าสัง่

ขายคนืผ่านระบบ ATM ให้สามารถท�าได้ ท้ังนี ้การเปลีย่นแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน และหาก

อนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้

ประชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่www.bblam.co.th หรอืแจ้งโดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม

  16.1.4 ระบบโทรศัพท์ (Tele-bank) :

    อนึ่ง การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุน 

การขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น 

    บริษัทจัดการอาจรับค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุน

อาจเลอืกส่ังขายหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนได้ทุกวนัตลอด 24 ชัว่โมง  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะใช้บรกิารนี ้ สามารถตดิต่อผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื ณ สาขาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเคยท�า
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บตัรบวัหลวง ATM หรอืบตัรบวัหลวง Premier ไว้ เพือ่ขอใช้บรกิาร โดยกรอก “ค�าขอใช้บรกิารกองทุนเปิดผ่านเครือ่งฝากถอนเงนิ

ระบบอตัโนมตัแิละบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์” (ผูถ้อืหน่วยลงทนุต้องน�าบตัรบวัหลวง ATM หรอืบตัรบวัหลวง Premier และ

สมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะสามารถส่ังขายหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์

ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัท�าการซือ้ขายถดัไป หลงัจากกรอกค�าขอใช้บรกิารแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ 

    ในกรณผีูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์ส่ังขายหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน

ปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการซึง่มรีะบอุยูใ่นเอกสารวธิกีารใช้บรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุต้องเลือก

รหัสบริการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ 

    การสัง่ขายหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์สามารถด�าเนนิการได้ครัง้ละไม่เกนิ 10,000,000 บาท 

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

    ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ไม่ได้ หาก

การท�ารายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

    การสัง่ขายหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ หากเกดิข้อผดิพลาดจากระบบงาน ผูส้นบัสนนุ

การขายหรอืรบัซือ้คืนจะด�าเนนิการตรวจสอบและแก้ไขข้อผดิพลาดให้เป็นไปตามแนวทางท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด

ให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ด้รบัแจ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

    เอกสารใบบันทึกรายการท่ีออกจากเครื่องโทรสารของผู้ส่ังขายเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น 

ไม่ใช่หลักฐานในการท�ารายการอย่างสมบูรณ์ 

    บริษัทจัดการจะถือหลักฐานท่ีปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักฐาน      

ในการท�ารายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ 

    บริษัทจัดการจะช�าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุ

ไว้ในค�าขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด

    ทัง้นี ้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าส่ัง

ขายคืนผ่านระบบโทรศัพท์ให้สามารถท�าได้ ทัง้นี ้การเปลีย่นแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุ และหาก

อนาคตสามารถใช้บรกิารนีโ้ดยผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่ได้ บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชน

ทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัท่ี www.bblam.co.th หรอืแจ้งโดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม

  16.1.5 ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) :

    อนึ่ง การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุน 

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

     ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง  

ไอแบงก์ก้ิง ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในค�าขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิงและบัวหลวง 

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

หรอือืน่ๆ ได้ตลอด 24 ชัว่โมง ท่ี www.bangkokbank.com หรอืเวบ็ไซต์อืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต

     ในกรณีผู ้สั่งขายประสงค์ส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง 

ไอแบงก์กิ้ง ให้ผู้สั่งขายปฏิบัติตามขั้นตอนการท�ารายการขายจนครบขั้นตอนการสั่งขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้

     การส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวงไอแบงก์ก้ิง สามารถด�าเนิน

การได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของ

บรษิทัจดัการ หรอืในกรณท่ีีสัง่ขายหน่วยลงทนุ โดยระบเุป็นจ�านวนหน่วย ได้ครัง้ละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย หรอืมลูค่าอืน่ 

ทีบ่รษิทัจดัการแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครัง้ต่อวนั

     สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ้นหลังจากท่ีนายทะเบียนได้บันทึก

ข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

     ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ�านวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจ�านวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุน 

หกัด้วยค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฎในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะถือว่าผู ้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าท่ีปรากฎอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดย 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้

     ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการ 

บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ไม่ได้ หากการท�ารายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

     อย่างไรก็ตาม หากมข้ีอขดัข้องของระบบเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็จนเป็นเหตใุห้บรษิทัจดัการไม่สามารถ

ค�าสัง่ขายหน่วยลงทนุได้ให้ถอืว่ายงัไม่มกีารท�ารายการการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านอนิเตอร์เนต็นัน้

     บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ด้วยบรกิารบวัหลวง ไอแบงก์กิง้ ยอมรบัและผกูพนัตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่�าหนดไว้ในค�าขอใช้บรกิารบวัหลวง ไอแบงก์ก้ิง 

และหรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก

ความขัดข้องของระบบ
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    (2)  บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง (Bualuang mBanking)

     ผู ้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง  

เอม็แบงกก้ิง โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะต้องระบเุลขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน และลงนามในค�าขอใช้บรกิารบวัหลวง ไอแบงก์กิง้ และ 

บวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง (“ค�าขอใช้บรกิาร”) หรอืค�าขออืน่ในท�านองเดียวกนั และปฏบิตัติามเงือ่นไขทีร่ะบไุว้ในการขอใช้บรกิาร

ดังกล่าว และเมือ่ได้รบัรหสัผูใ้ช้ (User Name) และรหสัผ่าน (Password) ส�าหรบัใช้บรกิารดังกล่าวแล้ว สามารถส่ังขายคืน

หน่วยลงทนุผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏบิตักิาร iOS ของ iPhone/ iPad หรอืระบบปฏบิตักิาร Android หรอื 

WAP ได้ตลอด 24 ชัว่โมง หรอืระบบปฏบิตักิารอืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต

     ในกรณผีูส้ัง่ขายประสงค์สัง่ขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง 

ให้ผูส้ัง่ขายปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการขายจนครบขัน้ตอนการสัง่ขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว้

     การสัง่ขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง สามารถด�าเนนิการ

ได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่นท่ีบริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของ 

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

ที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครั้งต่อวัน

     สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ้นหลังจากท่ีนายทะเบียนได้บันทึก

ข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

     ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ�านวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจ�านวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุน 

หกัด้วยค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฎในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะถือว่าผู ้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าท่ีปรากฎอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดย 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้

     ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการ 

บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ไม่ได้ หากการท�ารายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

     อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่

สามารถค�าสั่งขายหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการท�ารายการการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั้น

     บรษิทัจดัการถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนท่ีตกลงใช้บรกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วย

บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่ก�าหนดไว้ในค�าขอใช้บริการ และหรือท่ีจะแก้ไข 

เพิม่เตมิเปลีย่นแปลงต่อไปในภายหน้า ซึง่รวมถงึการยอมรบัความเส่ียงใดๆ ท่ีอาจเกดิขึน้อนัเนือ่งมาจากความขดัข้องของระบบ
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    ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือก�าหนดเวลารับค�าสั่ง

ขายคืนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ท้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และหากอนาคต

สามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ

ผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

 16.2 การช�าระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 

  บริษัทจัดการจะช�าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ใน 

ค�าขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 4 วันท�าการนับแต่วันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงิน

เข้าบัญชี เงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ปิดไว้กับ บมจ.ธนาคารกรงุเทพ หรอืธนาคารอืน่ซึง่อาจเปิดให้บรกิารต่อไป โดยไม่ถอื

เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือจ่ายเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นท่ีอาจเพิ่มเติมในอนาคตโดยไม่ถอื

เป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผูถ้อืหน่วยลงทนุและจดัส่งทางไปรษณย์ีลงทะเบยีน

 16.3 เงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

  ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุระบจุ�านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนื หรอืจ�านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุต้องการได้รบัจาก

การขายคืนหน่วยลงทุนในค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียม 

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ 

จะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ 

  อนึง่ กรณผีูถ้อืหน่วยลงทนุท�าค�าส่ังขายคนืเป็นจ�านวนเงนิ ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจได้รบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน        

ไม่เท่ากับจ�านวนเงินที่ระบุในค�าสั่งขายคืนก็ได้ 

  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากท่ีนายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื้อ

หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น 

  ในกรณท่ีีผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ยืน่ค�าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนต่อบรษิทัจดัการ และบรษิทัจดัการยงัไม่สามารถรบัซือ้

คืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการด�าเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 18. ข้อ 19. และข้อ 20.                

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกค�าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด

ท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกค�าสั่งขายคืน จะ

สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

  ผู้ส่ังขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนไม่ได้ หากการท�ารายการส่ังขายเสร็จสมบูรณ์แล้ว           

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

  การลดจ�านวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะท�าในวันท�าการถัดจากวันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุนจ�านวนนั้น 
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 16.4 วันและเวลาท�าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตั้งแต่

เวลาเริ่มท�าการถงึเวลา 15:30 น. ของทกุวนัท�าการซือ้ขาย หรอืเวลาอืน่ใดทีบ่รษิทัจดัการและหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบั 

ซือ้คนืจะก�าหนดเวลาโดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ

  ส�าหรับการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบเอทีเอ็ม หรือระบบบริการธนาคารทาง

โทรศัพท์ ระบบอินเตอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่อาจเพิ่มเติมในอนาคต สามารถส่งค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้

ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

 � การส่ังขายหน่วยลงทุน ก่อนเวลา 16:00 น. ในวันท�าการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการส่ังขายหน่วยลงทุนในวัน

ท�าการซื้อขายนั้นในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีค�านวณได้ ณ สิ้นวันท�าการซื้อขายซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีค�านวณได้ 

เมื่อสิ้นวันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการค�านวณ และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่

รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

 � การส่ังขายหน่วยลงทุน หลังเวลา 16:00 น. ในวันท�าการซื้อขายหรือการสั่งขายหน่วยลงทุนในวันหยุด

ท�าการซื้อขายให้ถือเป็นการสั่งขายหน่วยลงทุนในวันท�าการซื้อขายถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ค�านวณได้ ณ สิ้น

วันท�าการซื้อขายถัดไปซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีค�านวณได้เมื่อสิ้นวันท�าการซื้อขายถัดไปเป็นเกณฑ์ในการค�านวณและ

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

อนึง่ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดวนัเวลารบัค�าสัง่

ขายคืน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม และแจ้งให้ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

 ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิด ซึง่จดัตัง้และจดัการโดยบรษิทัจดัการเท่านั้น 

การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุน     

ของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่เพียงกองทุนเดียวต่อหนึ่งค�าขอสับเปลี่ยนกองทุน         

ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุว้ในรายละเอยีดโครงการกองทนุรวม โดยบรษิทัจดัการจะด�าเนนิการหกักลบลบหนีต้ามท่ีผูถ้อืหน่วยลงทุน

ได้ใช้สิทธิในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

 ทัง้นี ้การสับเปลีย่นหน่วยลงทนกองทุนเปิดดังกล่าว จะไม่รวมถงึกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี และกองทนุรวมหุน้ระยะยาว
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  17.1 วิธีการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

  ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี้

 � บริษัทจัดการ

 � ผู้สนับสนุนการหรือรับซื้อคืน

 � ระบบโทรศัพท์ (Tele-bank)

 � ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)

  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถท�าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดย

ตดิต่อบรษิทัจดัการและหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน หรอืท�าค�าส่ังสับเปลีย่นผ่านบรกิารทางโทรศัพท์ หรอืผ่านระบบ

อนิเตอร์เนต็ หรอืวธิอีืน่ๆ ท่ีบรษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงวธิกีารสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทีเ่ป็นการให้บรกิารโดย

บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนทีไ่ด้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลงัได้ ตามหลักเกณฑ์ เงือ่นไข 

และวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก�าหนดไว้ โดยไม่ถอืเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ และถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนรบัทราบแล้ว

  (1) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

    (ก)  ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะใช้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือ 

ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน

    (ข)  ให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุท่ีต้องการท�ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ให้กรอกรายละเอยีดในค�าขอสบัเปลีย่น

กองทุนให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จ�านวนหน่วยท่ีจะออกจากกองทุนต้นทาง และระบุชื่อกองทุนปลายทาง 

ที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และน�าไปยื่นกับบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ซึ่งบริษัทจัดการหรือ 

ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนจะส่งมอบหลกัฐานการรบัค�าขอสบัเปลีย่นกองทนุให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไว้เป็นหลกัฐาน

    (ค)  ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีท่�ารายการค�าขอสับเปลีย่นกองทนุเรยีบร้อยแล้ว จะเพกิถอนค�าขอสบัเปลีย่นกองทุน

ไม่ได้ ไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้

    (ง)  สิทธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการขายคืนหน่วยลงทุน

ของกองทนุต้นทาง และการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้นี ้บรษิทัจดัการจะถอืหลกั

ฐานทีป่รากฎอยูก่บับรษิทัจดัการและหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการท�ารายการทีส่มบรูณ์และใช้อ้างองิได้

    (จ)  ในกรณีท่ีจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบค�าขอสับเปลี่ยน

หน่วยลงทนุนัน้มากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฎอยูใ่นรายการ

ที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่

ปรากฎอยูใ่นรายการทีบ่นัทึกโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้
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    อย่างไรก็ตาม กรณ ีหากจ�านวนเงนิทีค่�านวณได้ของกองทนุต้นทาง มไีม่เพยีงพอทีจ่ะน�าไปซือ้หน่วยลงทนุ

ขั้นต�่าตามข้อก�าหนดของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่น�าเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะช�าระเป็นเงิน 

ค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในค�าขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 

4 วันท�าการนับตั้งแต่วันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเปิดไว้กับ 

บมจ.ธนาคารกรงุเทพ หรอืธนาคารอืน่ทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต โดยไม่ถอืเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ และขดีคร่อมเฉพาะ

สั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

   (2) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Tele-bank)

    (ก)  ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะใช้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท ์

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเลือกรหัสบริการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนกองทุน และปฎิบัติจนครบขั้นตอนการสับเปลี่ยนการถือ 

หน่วยลงทุนตามรายการซึ่งมีระบุอยู่ในวิธีการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ การท�ารายการผ่านบริการธนาคารทาง

โทรศพัท์จะท�ารายการได้ครัง้ละไม่ต�า่กว่า 100 หน่วย และไม่เกนิ 1,000,000 หน่วย โดยไม่จ�ากดัจ�านวนครัง้ต่อวนั

    (ข)  ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต้่องการท�ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ต้องท�ารายการให้ครบถ้วนตามทีก่�าหนด 

และเอกสารใบบนัทึกรายการท่ีออกจากเครือ่งโทรสารของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐาน

ในการท�ารายการอย่างสมบรูณ์

    (ค)  ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีท�ารายการค�าขอสับเปลี่ยนกองทุนเรียบร้อยแล้วจะเพิกถอนค�าขอสับเปลี่ยน

กองทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

    (ง)  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น 

    (จ)  ในกรณีท่ีจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบค�าขอสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนนั้นมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฎอยู่ใน 

รายการทีบ่นึทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงค์จะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทัง้หมด

เท่าท่ีปรากฎอยูใ่นรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้

    อย่างไรก็ตาม กรณ ีหากจ�านวนเงนิท่ีค�านวณได้ของกองทนุต้นทางมไีม่เพยีงพอท่ีจะน�าไปซือ้หน่วยลงทุนขัน้

ต�่าตามข้อก�าหนดของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่น�าเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว้ โดยจะช�าระเป็นเงิน 

ค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุได้ระบไุว้ในค�าขอเปิดบญัชกีองทุน ภายใน 4 วนั

ท�าการนบัตัง้แต่วนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงนิเข้าบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนท่ีเปิดไว้กับ บมจ.ธนาคาร

กรุงเทพ หรือธนาคารอื่นซึ่งอาจเปิดให้บริการต่อไป โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือเป็นเช็ค บมจ.ธนาคาร
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กรงุเทพ หรอืธนาคารอืน่ทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต โดยไม่ถอืเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม

ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและจดัส่งทางไปรษณย์ีลงทะเบยีน

  (3) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)

   อนึ่ง การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุน 

การขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ. ธนาคารกรงุเทพ เท่านัน้และหากอนาคตสามารถใช้บรกิารนีโ้ดยผ่านผูส้นบัสนนุการขายหรอื

รบัซือ้คนือืน่ได้ บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัที ่ www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ 

ทีเ่หมาะสม และแจ้งให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

   (ก)   ผูถ้อืหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะใช้บรกิารสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุ โดยผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วย

บรกิารบวัหลวง ไอแบงก์ก้ิง ท่ี www.bangkokbank.com หรอืเวบ็ไซด์อืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต ทัง้นี้ 

การท�ารายการผ่านระบบอนิเตอร์เนต็จะท�ารายการได้ครัง้ละไม่ต�า่กว่า 100 หน่วย และไม่เกิน 1,000,000 หน่วย โดยไม่จ�ากัด

จ�านวนครัง้ต่อวนั 

   (ข)  ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต้่องการท�ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุต้องปฎิบตัจินครบขัน้ตอนตามทีก่�าหนด

และเอกสารใบบนัทึกรายการทีอ่อกจากเครือ่งพมิพ์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นเพยีงเอกสารบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐาน

ในการท�ารายการอย่างสมบรูณ์

   (ค)   ผู้ถือหน่วยลงทุนทีท่�ารายการค�าขอสับเปลีย่นกองทนุเรยีบร้อยแล้ว จะเพกิถอนค�าขอสบัเปลีย่นกองทุน

ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

   (ง)   สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

   (จ)   ในกรณีที่จ�านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบค�าขอสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนนั้นมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฎอยู่ใน

รายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงค์จะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทัง้หมด

เท่าท่ีปรากฎอยูใ่นรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้

   อย่างไรก็ตาม กรณีหากจ�านวนเงินที่ค�านวณได้ของกองทุนต้นทางมีไม่เพียงพอที่จะน�าไปซื้อหน่วยลงทุน

ขั้นต�่าตามข้อก�าหนดของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่น�าเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะช�าระเป็นเงิน 

ค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามวธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุได้ระบไุว้ในค�าขอเปิดบญัชกีองทุนภายใน 4 วนั

ท�าการนบัตัง้แต่วนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงนิเข้าบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนท่ีเปิดไว้กับ บมจ.ธนาคาร

กรุงเทพ หรือธนาคารอื่นซึ่งอาจเปิดให้บริการต่อไป โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือเป็นเช็ค บมจ.ธนาคาร
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กรุงเทพ หรือธนาคารอื่นท่ีอาจเพิ่มเติมในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่าย 

ในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

 17.2 การก�าหนดเวลา และราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

  (1) การก�าหนดเวลาในการรับค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

   (ก)  กรณี ท�าค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

สามารถท�ารายการได้ทุกวันท�าการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดท�าการถึงเวลา 15:30 น.

   (ข)    กรณ ีท�าค�าสัง่สบัเปลีย่นผ่านบรกิารทางโทรศพัท์ และระบบอนิเตอร์เนต็ และผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์

อื่นใด (ถ้ามี) สามารถท�ารายการได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

   ทั้งนี้ การท�ารายการขอสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน โดยบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หรือผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด (ถ้ามี) ก่อนเวลา 16:00 น. ในวันท�าการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสับเปลี่ยน

การถือหน่วยลงทุนในวันท�าการซื้อขายนั้น ในราคารับซื้อคืนและราคาขายหน่วยลงทุนที่ค�านวณได้ ณ สิ้นวันท�าการซื้อขาย 

ส่วนกรณีท�ารายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หลังเวลา 16:00 น. ในวันท�าการซื้อขายหรือในวันหยุดท�าการ 

ซื้อขาย ให้ถือเป็นการท�ารายการขอสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนในวันท�าการซื้อขายถัดไป โดยใช้ราคารับซื้อคืนและราคา

ขายหน่วยลงทุน ที่ค�านวณได้ ณ สิ้นวันท�าการซื้อขายถัดไป ทั้งนี้ ราคารับซื้อคืนและราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคา

ที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

  (2) การก�าหนดราคาขาย และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

   (ก) กรณี กองทุนต้นทาง ใช้ราคารับซื้อคืน ณ สิ้นวันท�าการซื้อขาย

   (ข) กรณี กองทุนปลายทาง ใช้ราคาขาย ณ สิ้นวันท�าการซื้อขาย

   อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงก�าหนดเวลาและราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณี สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีเ่ปลีย่นแปลงเงือ่นไขตามท่ีระบไุว้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ ทัง้นี้ ืบรษิทัจดัการจะแจ้ง

ให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุและผูล้งทุนท่ัวไปทราบถงึการเปลีย่นแปลงดังกล่าวล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั www.bblam.co.th

 17.3 เงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ว่าค�าสั่งดังกล่าวจะส่งผ่านช่องทางใด 

ช่องทางหนึง่ หรอืหลายช่องทางรวมกันเป็นการชัว่คราว รวมถงึขอสงวนสิทธท่ีิจะปฏเิสธค�าส่ังสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุใดๆ ในกรณท่ีี 

บรษิทัจดัการพจิารณาแล้วเหน็ว่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุดังกล่าวมผีลกระทบต่อการบรหิารกองทุนอย่างมปีระสทิธภิาพ หรอื 

ต่อการลงทุนของกองทุนหรอืต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืต่อชือ่เสยีงหรอืต่อความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ

  ในบางกรณ ีบรษิทัจดัการอาจปฏเิสธค�าขอสับเปลีย่นหน่วยลงทุน หากค�าขอดังกล่าวจะมผีลให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุนั้น 
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ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการ และหรือก�าหนดเวลารับค�าสั่งสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนให้สามารถท�าได้ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตท่ีบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

ทีม่กีารแต่งตัง้เพิม่เตมิ จะเปิดรบัค�าส่ังสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ให้สามารถท�าได้ โดยแการแก้ไขเพิม่เตมิ 

ดังกล่าวข้างต้นจะไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทราบ 

ล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั www.bblam.co.th หรอืแจ้งโดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม

18. การเลื่อนก�าหนดการช�าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : 

 18.1  บริษัทจัดการอาจเลื่อนก�าหนดการช�าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีค�าส่ังขายคืน 

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

  (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ 

โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

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

สมเหตุสมผล หรือ

   (ข) มีเหตุที่ท�าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช�าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามก�าหนดเวลา

ปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

  (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืน

หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 

0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง

และรายงานการชดเชยราคา

 18.2  ในการเลื่อนก�าหนดการช�าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 18.1 บริษัทจัดการจะด�าเนินการดังต่อไปนี้

  (1)  เลือ่นก�าหนดช�าระค่าขายคนืได้ไม่เกิน 10 วนัท�าการนบัแต่วนัท่ีผูถ้อืหน่วยลงทนุมคี�าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ

นัน้ เว้นแต่ได้รบัการผ่อนผันจากส�านักงาน

  (2)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก�าหนดการช�าระค่าขายคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน 

เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น

  (3) แจ้งการเลื่อนก�าหนดช�าระค่าขายคืน พร้อมท้ังจัดส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐาน 

การได้รบัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามข้อ 18.1 (1) หรอืการรบัรองข้อมลูของผูดู้แลผลประโยชน์ตามข้อ 18.1 (2) 
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ต่อส�านกังานโดยพลนั ท้ังนี ้บรษิทัจดัการจะมอบหมายให้ผูดู้แลผลประโยชน์ด�าเนนิการแทนก็ได้

  (4) ในระหว่างการเลือ่นก�าหนดช�าระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนส่ังขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดังกล่าว 

ให้บรษิทัจดัการจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยจะช�าระค่าขายคืนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล�าดับวนัทีส่่งค�าส่ังขายคืนก่อนหลงั

19. การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค�าสั่งซื้อหรือค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน : 

 1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค�าส่ังซื้อ ค�าส่ังขายคืน หรือค�าส่ัง 

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับค�าสั่งซื้อ ค�าส่ังขายคืน หรือค�าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่

ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้

  (1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดท�าการซื้อขายได้ตามปกติ

  (2)  บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดย 

ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

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

สมเหตุสมผล

    (ข)  ไม่สามารถค�านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ

    (ค)  มีเหตุจ�าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

    ทัง้นี ้ การไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรอืไม่รบัสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค�าสัง่ทีร่บัไว้แล้ว หรอืการหยดุรบัค�าสัง่ซือ้  

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

การผ่อนผันจากส�านักงาน

  (3)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค�าส่ังซื้อหน่วยลงทุน 

แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

    (ก)  บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�าดังต่อไปนี้

     1.  การกระท�าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

     2.  การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ

     3.  การกระท�าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค�าสัง่เก่ียวกับการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิโดยบคุคลผูม้อี�านาจตามกฎหมาย

    (ข) บรษิทัจดัการไม่สามารถด�าเนนิการรูจั้กลกูค้า และตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเท็จจรงิเก่ียวกับลกูค้าได้ในสาระส�าคัญ

 2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม 
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ค�าสัง่ซือ้ ค�าส่ังขายคืนหรอืค�าส่ังสับเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ด้รบัมาแล้ว บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดัิงต่อไปนี้

  (1)  แจ้งผู ้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีค�าส่ังซื้อ ค�าส่ังขายคืน หรือค�าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึง 

การไม่ขายไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1 (1) (2) หรือ (3) จะเปิดเผยต่อ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น และผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับค�าสั่งซื้อ ค�าส่ังขายคืน หรือค�าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีการใดๆ โดยพลันด้วย เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น

  (2)   รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือการหยุดรับค�าสั่งซื้อ ค�าสั่งขายคืน 

หรือค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการด�าเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้ส�านักงาน

ทราบโดยพลัน

  (3)   ในกรณทีีบ่รษิทัจัดการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุหรอืหยดุรบัค�าสัง่ซือ้ ค�าส่ังขายคืน

หรือค�าสั่ง สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามข้อ 1 (1) (2) หรือ (3) เกินหนึ่งวันท�าการ บริษัทจัดการจะด�าเนินการดังต่อไปนี้ 

ก่อนการเปิดรับค�าสั่งซื้อ ค�าสั่งขายคืน หรือค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

    (ก) รายงานการเปิดรบัค�าสัง่ซือ้ ค�าสัง่ขายคนื หรอืค�าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ 

กองทุนรวมเปิด ณ วนัท�าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส�านกังานทราบภายในวนัท�าการก่อนวนัเปิดรบัค�าส่ังซือ้ ค�าส่ังขายคนื 

หรอืค�าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทุน

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

การเปิดขาย รบัซือ้คนื หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุทัว่ไปให้ทราบถงึ 

การเปิดรบัค�าสัง่ซือ้ ค�าสัง่ขายคืน หรอืค�าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุด้วยวธิกีารใดๆ โดยพลนั เช่น การประกาศทางเวบ็ไซต์ เป็นต้น

 3.  บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า

ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน

การชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป

และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค�าสั่งซื้อ 

หน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงหยุดการขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไป 

ให้ทราบถึงการหยุดรับค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น

20. การหยุดขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 

 เพือ่คุ้มครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืในกรณทีีม่คีวามจ�าเป็นเพือ่รกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกิจและการเงนิ

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

หยดุรบัค�าสัง่ซือ้ ค�าสัง่ขายคนืหรอืค�าส่ังสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเหน็สมควร 
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แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันท�าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลา

หยุดรับค�าสั่งซื้อ ค�าสั่งขายคืน หรือค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

21. การช�าระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน : 

 กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถช�าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช�าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์

หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานก่อน 

และไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขัน้ตอนท่ีก�าหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏบิตัไิด้จรงิ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

22. สิทธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษัิทจดัการ ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถ้ามี) 

 ตัวแทน (ถ้ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ามี) : 

 22.1 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ : 

  ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการด�าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

  (1) การบริหารกองทุน 

   (ก) ยื่นค�าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวม 

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

   (ข) จดัการกองทุนให้เป็นไปตามทีร่ะบไุว้ในโครงการทีไ่ด้รบัอนมุตั ิ ตลอดจนข้อผกูพนัระหว่างบรษิทัจดัการ

และผูถ้อืหน่วยลงทนุอย่างเคร่งครดั 

   (ค) น�าเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ และซื้อขาย จ�าหน่าย ส่ังโอน เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม 

หลักทรัพย์ท่ีลงทุนไว้นั้นตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและตาม

วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการท่ีได้รบัอนมุตั ิทัง้นี ้โดยค�านงึถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลกั 

   (ง) ด�าเนนิการเพิม่จ�านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด 

   (จ) ด�าเนินการเพิ่มจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วหรือยกเลิกจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีรับซื้อคืนในวันท�าการ

ถัดจากวันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุนจ�านวนนั้นแล้วแต่กรณี 

   (ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิม่เตมิ จ�านวน และมลูค่าหน่วยลงทนุทีข่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุน ณ วนัท�าการสุดท้าย

ของทกุเดือนให้แก่ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามท่ีประกาศก�าหนด ท้ังท่ีมอียูใ่นปัจจบุนัและทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิในอนาคต

   (ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ 
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   (ซ) เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกิจการทีก่องทนุถอืหุน้หรอืหลกัทรพัย์อยูเ่ท่าทีจ่�าเป็น เพือ่รกัษา

ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

   (ฌ) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีจัดการกองทุนตาม “ข้อ 28. วิธีการ

แก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ” 

  (2) การรับและจ่ายเงินของกองทุน 

   (ก) จัดให้มีการรับและจ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

และกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่ก�าหนดไว้ใน “ข้อ 23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม” 

   (ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามอัตราท่ีก�าหนดไว้ใน “ข้อ 23. 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม” 

  (3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุน 

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

เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั้ง 

ผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ในข้อ 6. ทั้งนี้ โดยได้รับอนุญาตจาก

ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

   (ข) แต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน ภายใต้หลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีารท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก�าหนด 

   (ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์แห่ง

ประกาศส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ 

   (ง) แต่งตั้งผู้ช�าระบัญชีกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของส�านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ก่อน 

   (จ) แต่งตั้งนายทะเบียนของกองทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

  (4)  การด�าเนินการเพื่อมิให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถือ

หน่วยลงทนุ

   (4.1) จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่เกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน และ

ดูแลให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินข้อจ�ากัดดังกล่าวด้วย
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   (4.2) ในกรณีที่มีบุคคลอื่นเป็นนายทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้นายทะเบียน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน และดูแลให้นายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน 

หากมีการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน

   (4.3) ตรวจสอบสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพื่อให้เป็นไปตามข้อ

จ�ากัดการถือหน่วยลงทุน และด�าเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตรวจสอบและรายงานต่อบริษัทจัดการ เมื่อพบ

การถือหน่วยลงทุนที่ไม่เป็นไปตามข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน

   (4.4) เมื่อปรากฎข้อเท็จจริงว่าบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถือ

หน่วยลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการถือหน่วยลงทุนเองโดยตรงหรือผ่านบุคคลอื่น บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน

      (1) กรณีการเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุนที่เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการ

จะด�าเนินการดังต่อไปนี้

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

เท็จจริงดังกล่าว ทั้งนี้ การรายงานดังกล่าว ให้แสดงแนวทางการแก้ไขเพื่อให้การถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามข้อจ�ากัดการถือ

หน่วยลงทุนด้วย

       (ข) เปิดเผยข้อมูล เมื่อมีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือ

กลุม่บคุคลเดียวกันใดให้ผูล้งทนุทราบในช่องทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ ภายใน 5 วนัท�าการนบัแต่วนัทีม่กีารถอืหน่วยลงทุน

เกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุนครั้งแรกของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน 

ทกุเดอืน ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงเพื่อให้นายทะเบียนแจ้งให้บริษัทจัดการทราบ หากมีการถือหน่วยลงทุนเกิน

ข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วย

       (ค) แก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดให้เป็นไปตามข้อ

จ�ากัดการถือหน่วยลงทุน (เช่น เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม) ภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ปรากฎข้อเท็จจริงว่าบุคคลใดหรือ

กลุ่มบุคคลเดียวกันใดนั้นถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามข้อจ�ากัดดังกล่าว เว้นแต่เป็นกองทุนรวมท่ีก�าหนดเวลาซื้อขายหน่วย

ลงทุนแต่ละครัง้ห่างกันนานกว่าสองเดือน ให้ด�าเนนิการแก้ไขภายในวนัสดุท้ายของก�าหนดเวลาซือ้ขายหน่วยลงทุนครัง้ถดัไป

      (2) กรณีการเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุนโดยไม่ได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม หรือ

เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 

ข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ใน (1)(ข)

   (4.5) ในกรณีท่ีมีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเพื่อบุคคลอื่นผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อตกลงเพื่อให้บุคคลท่ีมีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีนั้นด�าเนินการตามข้อก�าหนดในข้อผูกพันในส่วนที่
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เก่ียวกับการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน และหลักเกณฑ์เก่ียวกับการด�าเนินการ 

เมื่อมีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดตามข้อ (4.1) ข้อ (4.3) ข้อ (4.4)(1)(ก) และ (ค) โดยอนุโลม ทั้งนี้ การรายงานเกี่ยวกับ

การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ (4.4)(1)(ก) ให้บุคคลที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีดังกล่าวรายงาน 

ต่อบริษัทจัดการแทนการรายงานต่อส�านักงาน ก.ล.ต.

  (5) การด�าเนินการอื่นๆ 

   (ก) ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

   (ข) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ 

   (ค) จดัให้มแีละเกบ็รกัษาไว้ ซึง่ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่�านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด 

   (ง) จดัท�ารายงานทกุรอบปีบญัชเีพือ่แสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุ ณ วนัสิน้ปีบญัช ี และส่งรายงานดังกล่าว         

ให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุและส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัสิน้ปี

บญัชนีัน้                   

   (จ) จัดท�าหนังสือชี้ชวนใหม่ เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนที่เป็นปัจจุบัน ตามที่ประกาศก�าหนด ทั้งที่มี

อยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 

   (ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจ�านวนเงินทุนจดทะเบียนและการ 

แก้ไขเพิ่มเติมจ�านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนให้แก่ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ภายใน 5 วันท�าการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้น

   (ช) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อส�านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนด ในกรณีที่หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือ 

ถูกท�าลาย 

   (ซ) จัดท�ารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวันและจัดส่ง 

ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันท�าการนั้น 

   (ฌ) จัดท�ารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกส้ินวัน

ท�าการนั้น 

   (ญ) จดัท�ารายงานอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์ท่ีมมีลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก�าหนด ในกรณีท่ีมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส�านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ก�าหนด และจดัส่งให้ผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท�าการถดัจากวนัท่ีหลกัทรพัย์นัน้มมีลูค่าเกินอตัราส่วนทีก่�าหนด 
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   (ฎ) จัดท�ารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน 

ของรอบระยะเวลาหกเดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและ

ส�านักงานภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว เว้นแต่ บริษัทเลือกท�ารายงานตามรอบ

ปีบัญชีบริษัทได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดท�ารายงานในรอบระยะหกเดือนหลังส�าหรับปีบัญชีนั้น 

   (ฏ) จดัท�าและจดัส่งรายงานอืน่ๆ ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืส�านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ก�าหนด 

 22.2 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

  สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

  (1) ได้รับค่าตอบแทนจากการท�าหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่ก�าหนดไว้ใน “ข้อ 23. ค่าธรรมเนียม

และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

  (2) บอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบ

จากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

  (1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ซึ่งได้ระบุไว้ใน “ข้อ 22.1 สิทธิ หน้าที่ และ         

ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนกับบริษัทจัดการ 

  (2) รับฝากทรัพย์สินของกองทุน โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอื่น พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สิน

ของกองทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน 

  (3) จัดท�าบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน 

  (4) จัดท�ารายงานโดยละเอียดเสนอต่อส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกระท�าการหรือ 

งดเว้นกระท�าการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ใน ข้อ 22.1 สิทธิ 

หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และส่งให้แก่ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแล      

ผลประโยชน์ของกองทุนรู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว 

  (5) ด�าเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน

ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังปวงหรือเมื่อได้รับค�าสั่งจากส�านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน 

  (6) ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วย  

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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  (7) ให้ความเห็นชอบในการด�าเนินการของบริษัทจัดการตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส�านักงานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 22.3 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : 

  สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

  (1) ได้รับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในอัตราที่ระบุ

ไว้ใน “ข้อ 23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

  (2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

  (1) แจกจ่ายหนงัสือชีช้วนของกองทนุ ค�าขอเปิดบญัชกีองทนุ รวมตลอดถงึค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและค�าส่ังขายคืน

หน่วยลงทุน 

  (2) รับค�าสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนและรับช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ส่ังซื้อ และช�าระเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทนุให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุในโครงการ 

  (3) ส่งมอบและรับมอบสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

  (4) คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการ 

  (5) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน 

  (6)  กรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยรายชื่อ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนมีหน้าที่ปฏิบัติ ดังนี้

   (ก) มีระบบในการปฏิบัติงานที่ท�าให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับการปฏิบัติอย่างสุจริต และเป็นธรรมเกี่ยวกับ

การจัดท�าการบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งไม่เปิดเผยรายชื่อ

   (ข) ในกรณีท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนประสงค์จะปฏิบัติต่อลูกค้าในเรื่องใด ซึ่งมีผลท�าให้ลูกค้า 

ได้รับเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ท่ีไม่เท่าเทียมกับการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนับสนุน 

การขายและรับซื้อคืนต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบและจัดให้มีหลักฐานท่ีแสดงว่าผู้ลงทุนได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขและสิทธิ 

ประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียมกันนั้นแล้ว ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งและไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์การจัดตั้งและ 

จัดการกองทนุรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ กฎ หรือค�าสั่งที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว
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   (ค) ไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจนเป็นเหตุให้มีการถือหน่วยลงทุน 

เกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน

   (ง) ตรวจสอบ หรือด�าเนินการให้มีการตรวจสอบว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดในบัญชีดังกล่าว

ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าอัตราที่ก�าหนด

   (จ) รายงานต่อบริษัทจัดการ ภายใน 5 วัน เมื่อพบว่าบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดในบัญชีนั้น 

ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าอัตราท่ีก�าหนด การรายงานดังกล่าว ให้แสดงแนวทางการแก้ไขเพื่อให้การถือหน่วย

ลงทุนเป็นไปตามข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุนด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้น

ให้ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราดังกล่าว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนต้องระบุด้วยว่าเป็นบุคคลท่ีได้รับ

ยกเว้นตามกรณใีด

   (ฉ) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบ เมื่อบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่า

อัตราที่ก�าหนดมีการลดสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนจนเป็นไปตามอัตราที่ก�าหนดแล้ว

   (ช) ไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนท่ีต้องห้ามมิให้นับรวมในจ�านวนเสียง

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในบัญชีดังกล่าว

   (ซ) ไม่จ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ให้กับบุคคลหรือกลุ ่มบุคคลเดียวกันนั้นจนเป็นเหตุให้ขัดกับประกาศ 

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ�ากดัการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ

  (7) ท�าการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น 

 22.4 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนจ�าหน่าย : 

  ไม่มี 

 22.5 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทุน : 

  ไม่มี 

 22.6 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทุน/ที่ปรึกษาอื่นๆ : 

  ไม่มี 

22.7 สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบและการแต่งต้ังคณะผู้สนับสนุนผู้ถือหน่วยลงทุนของที่ปรึกษากองทุน 

(เฉพาะกอง Country Fund) : 

  ไม่มี 
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23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม : 

 23.1 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

  23.1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : 

    ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกค่าธรรมเนียมการขาย

หน่วยลงทุนจากผู้ซื้อหน่วยลงทุนภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 หลักจากระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจัดการ 

สงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ 

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ ส�านักงานของบริษัทจัดการ ส�านักงานใหญ่ และส�านักงานสาขาของ 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

  23.1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : 

    ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีรับซื้อคืน (โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต�่า 50 บาท) 

โดยบริษัทจัดการจะหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวออกจากมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการจะต้องจ่ายให้กับ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว 

โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ ส�านักงานของบริษัทจัดการ ส�านักงานใหญ่ 

และส�านักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

  23.1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

    ไม่มี 

  23.1.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : 

    ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วยหรือเศษของ 1,000 หน่วย โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

จากผู้โอนในวันที่ยื่นขอค�าโอนหน่วยลงทุน

  23.1.5 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

    ไม่มี 

  23.1.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่ก�าหนดในโครงการ (Exit Fee) :

    ไม่มี

  23.1.7 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ระบุ : 

    อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
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 23.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

  23.2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี : 

    ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 1.5 ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทนุ บรษิทัจดัการสงวนสิทธทิีจ่ะเรยีกเก็บ

ค่าธรรมเนียมดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 

โดยจะปิดประกาศ ณ ส�านักงานของบริษัทจัดการ ส�านักงานใหญ่และส�านักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

หน่วยลงทนุและประกาศในหนงัสอืพมิพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั

  23.2.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี : 

    ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.04 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

  23.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี : 

    ในอัตราร้อยละ 0.12 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

  23.2.4 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : 

    ไม่มี 

  23.2.5 ค่าธรรมเนียมการจัดจ�าหน่าย : 

    ไม่มี 

  23.2.6 อื่นๆ ระบุ : 

    (1) ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง 

    (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์กองทุน ตามที่จ่ายจริง 

    (3) ค่าจดัท�ารายงานหนงัสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถงึการลงประกาศในหนงัสอืพมิพ์

รายวัน และหรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการมีหน้าที่จัดท�าขึ้นตามท่ีส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนด 

ตามที่จ่ายจริง 

    (4) ค่าจัดท�าหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริง 

    (5) ค่าจัดท�าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบค�าส่ังซื้อและขายหน่วยลงทุน และใบยืนยันการซื้อ

และขายหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริง 

    (6) ค่าอากรแสตมป์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง 

    (7) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและผู้ช�าระบัญชี ตามที่จ่ายจริง 

    (8) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริง 
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    (9) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการด�าเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม

หน้าท่ีหรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับค�าสั่ง 

จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง หรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการด�าเนินคดีในทางศาลเพื่อรักษาสิทธิ

ของกองทุน ตามที่จ่ายจริง  

    (10) ค่าไปรษณียากรส�าหรับการส่งเอกสารต่างๆ หรือหนังสือติดต่อกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริง

    (11) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรือการด�าเนินคดีเพื่อการรับช�าระหนี้ใดๆ ของกองทุน 

ตามที่จ่ายจริง 

    (12) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ตามที่จ่ายจริง 

    ภาษมีลูค่าเพิม่อนัเนือ่งมาจากค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนท้ังหมดจะเป็นภาระของ 

กองทนุ 

    ส�าหรบัค่าใช้จ่ายตาม (2) ถงึ (12) รวมกนัในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.511 ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิอง 

กองทุน และจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชท่ีีก�าหนดโดยสมาคมนกับญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตแห่งประเทศไทย โดยจะ

พจิารณาตดัจ่ายท้ังจ�านวนหรอืทยอยตดัจ่ายในทางบญัชขีองกองทนุตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ 

    ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่มิได้ระบุไว้ในข้อ 23.1 และ 23.2 (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะทดรองจ่ายให้กองทุนก่อนและ

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บเงินทดรองจ่ายจากกองทุนเดือนละครั้ง 

    ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าใช้

จ่ายเกี่ยวกับโฆษณา เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถประมาณการได้ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี 

ค่าจัดท�าเอกสารต่างๆ ของกองทุน เช่น หนังสือชี้ชวน หนังสือบอกกล่าวต่อผู้ถือหน่วย ประกาศ รวมถึงค่าจัดส่งเอกสาร 

ดังกล่าว เมื่อรวมกันแล้วประมาณค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ไม่เกินร้อยละ 2.171 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

    อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการประมาณการ อาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บั

ปัจจยัต่างๆ เช่น ขนาดของกองทนุ จ�านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุ เป็นต้น แต่ทัง้นีจ้ะไม่เกินกว่าอตัราขัน้สงูของยอดรวมค่าธรรมเนยีม

เงนิตอบแทน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีได้ระบไุว้อย่างชดัแจ้งในโครงการ

    หมายเหตุ : การค�านวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ 

ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะค�านวณทุกวนัโดยใช้มลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนในแต่ละวนัในการค�านวณ และจะ

เรยีกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน 

 23.3 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

  บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 23.1 และ 23.2 โดยไม่ถือว่า



86

B-INFRA

เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจะด�าเนินการดังต่อไปนี้ 

  (1)  กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือจาก

กองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศท่ีส�านักงานของ 

บริษัทจัดการและส�านักงานใหญ่และส�านักงานสาขาของตัวแทน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ 

เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ท้ังนี้ การเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตรา 

ค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี เว้นแต่บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ด้วยมติเกินกึ่งหนึ่งของจ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด

  (2)  กรณีที่บริษัทจัดการจะลดอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที่ส�านักงาน

ของบริษัทจัดการ และส�านักงานใหญ่และส�านักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

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

ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง

24. วิธีการค�านวณ ก�าหนดเวลาในการค�านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคา

หน่วยลงทุนหลักเกณฑ์และวิธีการด�าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

24.1 วิธีการค�านวณ ก�าหนดเวลาในการค�านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน

และราคาหน่วยลงทุน : ในประเทศ

  1. บริษัทจัดการจะค�านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส�านักงาน              

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก�าหนด 

  2.  บริษัทจัดการจะค�านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 

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

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

   (2.1)  ค�านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันท�าการ และค�านวณราคาขายหน่วย

ลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้น

วันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการค�านวณราคาดังกล่าว

   (2.2)  ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะ

ประกาศภายในวันท�าการถัดไป   

   (2.3)  ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุของวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุด 

โดยจะประกาศภายในวนัท�าการถดัไป
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   มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 

เมื่อสิ้นวันท�าการที่ค�านวณนั้น

   มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนข้างต้น 

บริษัทจัดการจะใช้ตัวเลขทศนิยมตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ 3 และได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

   (2.4)  ในกรณีที่การประกาศตาม (2.2) และ (2.3) ได้กระท�าผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่

จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือช่องทางอื่นที่ส�านักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า

หน่วยลงทุนภายใน 2 วันท�าการถัดไปก็ได้

   การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับและปิดประกาศไว้

ในที่เปิดเผย ณ ที่ท�าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

   (2.5)  ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จ�านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะด�าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส�านักงานคณะ 

กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด   

  3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

หรือจ�านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะด�าเนินการดังต่อไปนี้ 

   (3.1) ค�านวณและประกาศมลูค่าทรพัย์สินสทุธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนยิม 2 ต�าแหน่ง โดยใช้วธิกีารปัดเศษ

ทศนยิมตามหลกัสากล 

   (3.2) ค�านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ต�าแหน่ง โดยใช้วิธี การปัดเศษทศนิยม 

ตามหลักสากล ส�าหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค�านวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต�าแหน่งท่ี 4 ขึ้น 

ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค�านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมต�าแหน่งที่ 5 ทิ้ง 

   (3.3) ประกาศมลูค่าหน่วยลงทนุตามทีค่�านวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนยิม 4 ต�าแหน่ง โดยตดั

ทศนยิมต�าแหน่งท่ี 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตามทีค่�านวณได้ใน (3.2) 

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

ตามหลกัสากล แต่จะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมทีศนยิมเพยีง 4 ต�าแหน่ง โดยตดัทศนยิมต�าแหน่งที ่5 ทิง้ 

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

รวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด
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  4.  ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม ข้อ 2.

   (1)  เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค�าสั่งซื้อหรือค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

   (2)  เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว

 24.2 หลักเกณฑ์และวิธีการด�าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :

  1. ในกรณท่ีีราคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูต้องน้อยกว่าหนึง่สตางค์ หรอืต่างจาก

ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึง่สตางค์ขึน้ไป แต่ไม่ถงึร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูต้อง บรษิทัจดัการจะจดัท�า

และส่งรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 วนัท�าการนบัแต่วนัท่ีพบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 

และจดัให้มสี�าเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ท่ีท�าการของบรษิทัจัดการเพือ่ให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 

โดยรายงานดังกล่าวจะมรีายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

   (1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง 

   (2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

   (3) สาเหตุที่ท�าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

   (4) มาตรการป้องกันเพือ่มใิห้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง ทัง้นี ้ เว้นแต่ในกรณทีีร่าคาหน่วยลงทนุไม่ถูกต้อง 

มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์           

แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง 

   ในกรณีท่ีเหตุของความผิดพลาดซึ่งท�าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการ

ค�านวณราคาหน่วยลงทนุครัง้ต่อไป เช่น การก�าหนดอตัราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นต้น บรษิทัจดัการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุน   

ให้ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย 

  2. ในกรณทีีร่าคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึง่สตางค์ขึน้ไป และคดิเป็น

อตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูต้อง บรษิทัจดัการจะค�านวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลงันบัแต่วนัท่ีพบราคา

หน่วยลงทุนไม่ถกูต้องจนถงึวนัท่ีราคาหน่วยลงทุนถกูต้อง และด�าเนนิการดังต่อไปนีเ้ฉพาะวนัทีร่าคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้อง

ต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราส่วนตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูต้อง 

   (1) จัดท�ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันท�าการถัดจาก

วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันท�าการถัดจากวันท่ี

ค�านวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันท�าการถัดจากวันที่

บรษิทัจดัการส่งรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดังกล่าวจะมรีายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
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     (ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง 

     (ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

     (ค) สาเหตุที่ท�าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

     (ง)  การด�าเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

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

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 

   (2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถุกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์

รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

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

ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว 

   (4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้ซื้อหรือ

ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา 

ภายใน 5 วันท�าการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว 

   (5) จัดท�ารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้ง

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

ภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย

ราคานั้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บรษิทัจดัการจะไม่ส่ง

รายงานมาตรการป้องกันให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส�าเนาเอกสารท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคา

หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน 

  3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

   (1) กรณรีาคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูต้องต�า่กว่าราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัิ

ดงันี้ 

     (ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจ�านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็น

จ�านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

       หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่า

จ�านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะต้องลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู ่หรอื 

ลดจ�านวนหน่วยลงทนุท่ีเหลอือยูน่ัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู ่แล้วแต่กรณี 
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เพือ่ชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมสีาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ 

เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง 

และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว 

     (ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจ�านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืน

หน่วยลงทุนเป็นจ�านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่าย

เงินของกองทุนเปิดเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขาย

คืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อ

ชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน 

   (2) กรณรีาคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องสงูกว่าราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้อง (overstate) บรษิทัจดัการจะปฏิบัติ

ดังนี้ 

     (ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจ�านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุน

เป็นจ�านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกอง

ทุนเปิดเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน 

     (ข) กรณีท่ีเป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจ�านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วย

ลงทุนเป็นจ�านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

       หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อย

กว่าจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจะต้องลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ�านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ 

หรือลดจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ 

แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก 

ที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขาย

หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว 

   ในกรณีท่ีบริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใด 

มีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจน�าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันท�าการนับแต่

วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 

   การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุน

ตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้ 
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  4. บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กิดขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ

ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนงัสอืพมิพ์ ค่าออกเชค็ ค่าใช้จ่ายในการจดัส่งเงนิชดเชยราคาให้แก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุ

และผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ เป็นต้น เว้นแต่ในกรณทีีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้องมสีาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ 

25. รอบระยะเวลาบัญชีประจ�าปีของกองทุนรวม : 

 วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน 

 วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรกวันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 

26. ก�าหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะน�าผลก�าไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 27.1 สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

  เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 16. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

 27.2 สิทธิในการรับเงินปันผล : 

  ไม่มี 

 27.3 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 

  (1) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตรและคู่สมรสของผู้ถือหน่วย 

  (2) การโอนหน่วยลงทุนตามค�าสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย 

  (3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้ 

  วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน

  ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นค�าขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในกรณีที่

ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในค�าขอเปิดบัญชีกองทุนและ 

ยื่นต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนพร้อมกับค�าขอโอนหน่วยลงทุน 

  ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบ 

หลักฐานการรับค�าขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน 
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  การโอนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตาม (1) (2) และ (3) ตามที่กล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูล

การโอนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการจะออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนและผู้รับโอนหน่วยลงทุน

ภายใน 6 วันท�าการนับแต่วันที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับค�าขอโอนหน่วยลงทุน สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน

ของผู้รับโอนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนแล้ว 

  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของ

บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกันใดเกินข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์

เกี่ยวกับข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

 27.4 สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

  ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธลิงมตเิพือ่ให้ท�าการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการหรอืแก้ไขวธิกีารจดัการ โดยบรษิทัจดัการ

จะท�าการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการต่อเมือ่ได้รบัมตเิสยีงข้างมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ซึง่คดิตามจ�านวนหน่วยลงทนุรวมกันเกนิ 

ก่ึงหนึง่ของจ�านวนหน่วยลงทุนทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุน แต่หากปรากฏว่ามตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกนิ

ร้อยละ 55 ของจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะส่งเอกสารหลักฐาน 

เก่ียวกับการขอมตแิละการนบัมตไิปยงัผูดู้แลผลประโยชน์ เพือ่ให้ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองผลการนบัมตนิัน้

  ในกรณท่ีีบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถอืหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึง่ในสามของจ�านวนหน่วยลงทนุท่ีจ�าหน่าย

ได้แล้วท้ังหมด บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นเจ้าของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ (omnibus account) 

จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่าย 

ได้แล้วทัง้หมด ทัง้นี ้เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนดเป็นอย่างอืน่ หรอือนมุตัิ

เหน็ชอบ ยกเว้น หรอืผ่อนผนัให้ด�าเนนิการเป็นอย่างอืน่ได้ 

 27.5 สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ : 

  เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 30. การด�าเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม

 27.6 สิทธิประโยชน์อื่นๆ : 

  ไม่มี 

28. วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

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

กฎหมายอื่นใดท่ีเก่ียวข้อง จะก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ 

จะด�าเนินการดังนี้
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 (1)  จะด�าเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ�านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของ

จ�านวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม หรือจะด�าเนินการตามความเห็นชอบจากส�านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

 (2)  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากไม่สามารถกระท�าตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือ

หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ�านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วท้ังหมดของโครงการ

จัดการกองทุน อันเนื่องมาจากข้อจ�ากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก�ากับ 

ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการ

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

 (3)  ในกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องต่อไปนี้ ให้ถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

  (ก) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลซึ่งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น

  (ข) การแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ 

กฎ และค�าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ�านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

  (ค) การแก้ไขชื่อและรายละเอียดอื่นใดของบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

 (4)  บรษิทัจดัการอาจจะด�าเนนิการเพิม่เงนิทุนจดทะเบยีนของกองทนุโดยถอืว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุน

แล้ว ทัง้นี ้ภายใต้หลกัเกณฑ์ทีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนด

29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม : 

 บริษัทจัดการจะด�าเนินการเลิกกองทุนรวมเมื่อปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 (1)  เมื่อจ�านวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันท�าการใดๆ

 (2)  มลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายได้แล้วทัง้หมดโดยค�านวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลอืน้อยกว่า 50 ล้านบาท 

ในวันท�าการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้น

 (3)  มีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด

 (4)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจ�านวน

เกินกว่าสองในสามของจ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด

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

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

  (6.1) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

กองทุนรวมที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค�าส่ังท่ีออกโดย

อาศัยอ�านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

  (6.2) มีการจ�าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

เก่ียวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไปตามที่ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน

  (6.3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของ 

กองทุนรวมเป็นบุคคลอื่นใดที่มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

  (6.4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถด�าเนินการตามค�าส่ังของส�านักงานตามหลักเกณฑ์ที่

ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ

หน้าที่ของบริษัทจัดการ

 (7)  บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธใินการพจิารณาเลกิโครงการในกรณทีีบ่รษิทัจัดการไม่สามารถน�าเงนิไปลงทนุในหลกัทรพัย์

หรอืทรพัย์สนิอืน่เพือ่ประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว้ในโครงการ และหรอืกรณกีองทุนมขีนาดกองทุนลดลง

เหลอืน้อยจนไม่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบรหิารกองทนุต่อไป และบรษิทัจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุเปิดนัน้

30. การด�าเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม : 

 บริษัทจัดการจะด�าเนินการดังต่อไปนี้ เพื่อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว

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

 (ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมท้ังแจ้งเป็น

หนังสือให้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบด้วย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันท�าการนับแต่วัน

ท�าการที่ปรากฏกรณีตามข้อ 29 (1) ถึง (4)

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

ตามข้อ 29 (1) ถึง (4) เพื่อรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระท�าได้เพื่อช�าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย

อัตโนมัติ

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

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

เลิกกองทุนนั้น



95

B-INFRA

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

บริษัทจัดการจะด�าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ

วิธีการช�าระบัญชีของกองทุนรวม

 ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วท้ังหมด โดยค�านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนของกองทุนใด 

ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันท�าการใด หากบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนนั้น บริษัทจัดการจะด�าเนินการ

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

ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการช�าระบัญชีของ 

กองทนุรวม

31. การช�าระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ : 

 บริษัทจัดการจะจัดให้มีการช�าระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ช�าระบัญชีที่ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 

เพื่อท�าหน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินท่ีคงเหลือจากการช�าระหนี้สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนรวม 

ทัง้ท�าการอย่างอืน่ตามแต่จ�าเป็นเพือ่ช�าระบญัชกีองทนุให้เสรจ็สิน้ ทัง้นี ้ ตามหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ 

ก.ล.ต.ประกาศก�าหนด

 ส�าหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการช�าระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและ 

ผู้ช�าระบัญชีจะด�าเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าท่ีคงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจ�านวน

หน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ 

 เมือ่ได้ช�าระบญัชเีสรจ็เรยีบร้อยแล้ว ผูช้�าระบญัชจีะท�าการจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมกบัส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ช�าระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สิน 

ดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

32. ข้อก�าหนดอื่นๆ : 

 32.1 การกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพัน 

  ในการจดัการกองทนุเปิด บรษิทัจดัการอาจกู้ยมืเงนิหรอืท�าธรุกรรมการขาย โดยมสัีญญาซือ้คืนในนามกองทุนเปิด

ได้ตามหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข วธิกีารดังนี ้ทัง้นี ้เว้นแต่ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะก�าหนดเป็นอย่างอืน่ 

  32.1.1  กู้ยมืเงนิหรอืท�าธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คืนได้เฉพาะเพือ่บรหิารสภาพคล่องของกองทนุเปิด 

  32.1.2  เงินที่ได้จากการกู้ยืมเงินหรือท�าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ต้องน�ามาช�าระให้แก่ผู้ถือหน่วย

ลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
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  32.1.3  จ�านวนเงินกู้ยืมเมื่อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ต้องไม่เกินร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สิน

สุทธิของกองทุนเปิด เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นและสมควรเพื่อคุ้มครองประโยชน์ผู ้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากปัญหา 

ความผันผวน (Fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง ส�านักงานอาจผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกิน

ร้อยละสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิด 

  32.1.4  คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินหรือท�าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็น             

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดนั้น ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคู่สัญญาเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมนั้นต้องไม่อยู่ภายใต้การจัดการ

ของบริษัทจัดการเอง 

  32.1.5  จัดท�ารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือท�าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนและส่งให ้

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดนัน้ภายในสามวนัท�าการนบัแต่วนัท�าสญัญากูย้มืเงนิหรอืท�าธรุกรรมการขาย โดยมสัีญญา

ซือ้คนื 

  การกู้ยืมเงิน บริษัทจัดการอาจท�าค�าขอวงเงินสินเชื่อไว้ล่วงหน้า (Credit Line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั้ง         

ต้องมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกินเก้าสิบวัน 

 32.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถด�ารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการด�ารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุและการท�าประกันภยัความรบัผดิของบรษิทัจดัการ 

ให้บรษิทัจดัการด�าเนนิการดังนี ้ รายงานต่อส�านกังานภายในวนัท�าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจัดการรูห้รอือาจรูถ้งึการไม่สามารถ

ด�ารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าวและบริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน 

ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากส�านักงานหรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ�านวนหน่วยลงทุน

รวมกันเกินกึง่หนึง่ของจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจ�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมภายในสบิห้าวนันบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการ 

รู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถด�ารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว

  ทั้งนี้ หากมีเหตุจ�าเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้ส�านักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการ

คัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะค�านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส�าคัญ และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการ

เปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

  หากบรษิทัจดัการไม่สามารถด�าเนนิการภายในระยะเวลาทีก่�าหนด บรษิทัจัดการจะด�าเนนิการเลกิกองทุนรวมต่อไป

 32.3 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft commission)

  บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการ

ของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
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  (1) ผลประโยชน์ตอบแทนทีร่บัไว้นัน้ต้องเป็นทรพัย์สนิท่ีมมีลูค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกีย่วกับบทบาทโดยตรง

ของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/และ

  (2) ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจ�าเป็นเพื่อให้

กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

  ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัท

ต้องกระท�าด้วยความเป็นธรรมและค�านึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

 32.4  ข้อก�าหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

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

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

ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของ

บุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/ นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่น

ที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ ยังปรากฎ

ด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศก�าลังด�าเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อก�าหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะท่ี

คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”) 

  กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก�าหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ 

หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติ

อเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ท่ี FATCA ก�าหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์

ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก�าหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดท�าเอกสารยืนยันตนตาม 

หลักเกณฑ์ของFATCA เป็นต้น

  ภายใต้ข้อก�าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA  

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

ส�าคัญในสองกรณี คือ

  (1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย

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

และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุน

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

สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผูกพันตนตามข้อก�าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและ
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สถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ด�าเนินการหักเงิน 

ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนช�าระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI

  (2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน 

และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน ท่ีเข้าร่วมผูกพันตามข้อก�าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการท�าธุรกรรม

ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจท�าให้กองทุนรวมไม่สามารถด�าเนินการ

ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด�าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท�าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถท�ารายการ

ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

  เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการด�าเนินงานรวมท้ังเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ

ข้อก�าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน

ภายใต้ข้อก�าหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมท้ังผู้ที่

เก่ียวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน

หน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการด�าเนินการ ดังนี้

  (1)  ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมาย

ต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องก�าหนด) ให้ค�ายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการน�าส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่  

เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ�านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จ�านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือ

เงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและ

ต่างประเทศ ตามข้อก�าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

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

ความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่

ก�าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้

มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน�าส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง  

(ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก�าหนดของกฎหมายดังกล่าว

  (3)  ด�าเนนิการอืน่ใดเพือ่ให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

  เพือ่เป็นการป้องกนัและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือ

ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมกีารด�าเนนิการทีส่อดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วข้องข้างต้น 

ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการด�าเนนิการ หรอืไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาท่ีบรษิทัจดัการก�าหนด บรษิทัจดัการ

ขอสงวนสิทธิในการด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ ตามความจ�าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า 
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ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการด�าเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ด�าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุ

ไว้ในค�าขอเปิดบัญชี

  (1)  ไม่รับค�าสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

  (2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และด�าเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

  (3) ด�าเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีช�าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก�าหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัด

กับกฎหมายของประเทศไทย

  (4)  ด�าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท�าให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ

ประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการด�าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

  การด�าเนินการดังกล่าวถือเป็นความจ�าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ

กระท�าเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการด�าเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมาย 

ต่างประเทศที่เก่ียวข้องอันจะท�าให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งใน

ทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกด�าเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือ

เป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องก�าหนด) เท่านั้น

  ทั้งนี้ ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก�าหนดเพื่อรองรับการด�าเนินการตามท่ีบริษัทจัดการ 

ได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ท่ีเก่ียวข้อง) จะด�าเนินการตามข้อก�าหนดของกฎหมายภายในประเทศ 

โดยอาจน�าส่งข้อมลูของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืด�าเนนิการอืน่ใดท่ีราชการก�าหนด โดยไม่จ�าเป็นต้องร้องขอต่อ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน

33. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

 บริษัทจัดการตกลงให้มีการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการปฎิบัติไม่เป็นไป

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

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้องอันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุน

ของกองทนุรวมสามารถน�าข้อพพิาทเข้าสู ่การพจิารณาตามกระบวนการอนญุาโตตลุาการของส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

วันที่รวบรวมข้อมูล 30 พฤศจิกายน 2558



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

www.bblam.co.th


