B-INFRA

ส่วนที่ 2 ข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ และข้อผูกพัน
ชือ่ บริษทั จัดการ :

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จ�ำกัด

ทีอ่ ยูบ่ ริษทั จัดการ :

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตที้ าวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 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�ำหนด
		 เงื่อนไขอื่นๆ :
ไม่มี
1.6 ลักษณะโครงการ :
กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
2. จ�ำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ ราไว้ จ�ำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขาย :
2.1 จ�ำนวนเงินทุนของโครงการ :
5,000 ล้านบาท
		 เงื่อนไข :
ไม่มี
2.2 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย :
10.0000 บาท
2.3 จ�ำนวนหน่วยลงทุน :
500 ล้านหน่วย
2.4 ประเภทหน่วยลงทุน :
ระบุชื่อผู้ถือ
2.5 ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10 บาท
2.6 มูลค่าขั้นต�่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก :
500 บาท
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2.7
2.8
		
2.9
		

มูลค่าขั้นต�่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :
มูลค่าขั้นต�่ำของการสั่งขายคืน :
จ�ำนวนหน่วยลงทุนขั้นต�่ำของการสั่งขายคืน :
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต�่ำ :
จ�ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต�่ำ :

500 บาท
ไม่ก�ำหนด
ไม่ก�ำหนด
ไม่ก�ำหนด
ไม่ก�ำหนด

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อืน่ หรือการหาดอกผลโดยวิธอี นื่ ทีจ่ ะลงทุน :
3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ :
		
โครงการจะระดมเงินทุนทั้งจากภายในและภายนอกประเทศไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนทั้งที่
จดทะเบี ย นและไม่ ไ ด้ จ ดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพย์ รวมทั้ ง ตราสารการเงิ นอื่ นเฉพาะในบริ ษั ท ซึ่ ง ท� ำ ธุ รกิ จเกี่ ย วกั บ
โครงสร้างพืน้ ฐานของระบบเศรษฐกิจไทย เช่น บริษทั ในกลุม่ วัสดุกอ่ สร้างและตกแต่ง กลุม่ สินค้าอุตสาหกรรม กลุม่ พลังงาน
กลุม่ สือ่ สาร กลุม่ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 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�ำธุรกิจ
เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจไทย เช่น บริษัทในกลุ่มวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
กลุ่มพลังงาน กลุ่มสื่อสาร กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มขนส่ง โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ย
ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
		
ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อืน่ หรือการหาดอกผลโดยวิธอี นื่ ตาม
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ทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�ำหนดหรือให้ความเห็นชอบ อนึ่ง หากตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงการจัดกลุ่มธุรกิจ
ซึง่ เกีย่ วข้องกับโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบเศรษฐกิจไทย บริษทั จัดการจะพิจารณาลงทุนในกลุ่มธุรกิจนั้นๆ ด้วยโดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
		
อนึ่ง อาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่ก�ำหนดไว้ในโครงการด้วยเหตุภาวะ
สงคราม วิกฤตทางเศรษฐกิจทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และราคาตลาดลดลงอย่างรุนแรง
ในรอบปีบญ
ั ชี บริษทั จัดการจะเปิดเผยรายงานการลงทุนในตราสารแห่งทุนให้ผลู้ งทุนทราบผ่านช่องทางทีเ่ หมาะสม
		
ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
3.5 การลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
3.6 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน:
		
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น
อย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�ำหนด
ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไข
หรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
		
3.6.1 ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่ ตราสาร หรือสัญญาที่เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญา
เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี้
				 (1) หุ้น
				 (2) หน่วยลงทุนหรือใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน หรือของ
กองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน เช่น กองทุนรวมผสม เป็นต้น
				 (3) ใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ หรือใบแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้ โดยต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
					 (ก) การลงทุนในตราสารดังกล่าวต้องเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient
portfolio management)
					 (ข) บริษัทจัดการต้องด�ำเนินการให้มีการกันหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพซึ่งมีสภาพ
คล่องในจ�ำนวนที่เพียงพอต่อมูลค่าการใช้สิทธิตามตราสารดังกล่าว (fully covered) ไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง
ตราสารนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงานก�ำหนด
				 (4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือ
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
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				 (5) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นหลักทรัพย์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�ำหนด
		
3.6.2 ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ ได้แก่
				 (1) ตราสารแห่งหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่
					 (1.1) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้ำประกัน
					 (1.2) ตัว๋ แลกเงินหรือตัว๋ สัญญาใช้เงินทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์ทปี่ ระกอบธุรกิจประเภทการให้สนิ เชือ่ เพือ่
ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผูอ้ อก ซึง่ ก�ำหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัว๋ และเป็นตัว๋ เมือ่ ทวงถามหรือเมือ่ ได้เห็น
					 (1.3) ตัว๋ แลกเงินหรือตัว๋ สัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ทีอ่ อก ซึง่ มีอนั ดับความน่าเชือ่ ถือ
ดังต่อไปนี้
							 (ก) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก
									 ทัง้ นี้ ในกรณีทเี่ ป็นอันดับความน่าเชือ่ ถือของผูอ้ อกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเชือ่ ถือ
ทีไ่ ด้มาจากการจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือระยะสัน้ (short-term rating) ด้วย หรือ
							 (ข) อันดับความน่าเชือ่ ถือของผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ ำ�้ ประกัน อยูใ่ นอันดับ
ทีส่ ามารถลงทุนได้ (investment grade) ทัง้ นี้ โดยการจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือภายใต้ชอื่
Standard & Poor’s หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอืน่ ทีส่ ำ� นักงานก�ำหนดเพิม่ เติม
				 (2) ตราสารแห่งหนี้ทั่วไป ได้แก่
					 (2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่
							 (ก) ตั๋วเงินคลัง
							 (ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
							 (ค) พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือ
ผู้ค�้ำประกัน
					 (2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารทีม่ รี ปู แบบท�ำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย
ที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การ
ระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค�้ำประกัน ทั้งนี้ ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะตามเงื่อนไขท้ายข้อ 3.6.2 ด้วย
					 (2.3) ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่งหมายถึง พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที่ไม่
รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพันธ์ ที่ส�ำนักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั่วไปหรือในลักษณะจ�ำกัด หรือที่ออก
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ภายใต้ข้อผูกพันที่ก�ำหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที่นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก หรือที่
เป็นหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ซึ่งผู้ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่นั้นทั้งหมดต่อผู้ถือหุ้น โดยได้รับช�ำระราคา
เต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื่อนไขท้ายข้อ 3.6.2 ด้วย
					 (2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็น
พันธบัตร หรือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์
					 (2.5) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ที่เสนอขายใน
ต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้
อนุพนั ธ์
					 (2.6) หน่วยลงทุนหรือใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้
หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ส�ำนักงาน
ก�ำหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น
					 (2.7) ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�ำหนด
					 (2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี้ตาม (1.1) (1.2)
(1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6) ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศก�ำหนด
					 ในกรณีทตี่ ราสารแห่งหนีต้ ามข้อ 3.6.2 เป็นตัว๋ แลกเงินหรือตัว๋ สัญญาใช้เงินทีม่ กี ารจ่ายผลตอบแทน
ผลตอบแทนนั้นต้องอยู่ในรูปอัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวเท่านั้น
					 การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค�้ำประกันของบุคคลที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 3.6.2 ต้องเป็นการรับรอง
ตลอดไป รับอาวัลทั้งจ�ำนวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ยโดยไม่มีข้อก�ำหนดลบล้างหรือจ�ำกัดความรับผิดของ
ผู้สลักหลัง หรือค�้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจ�ำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข
					 เงื่อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที่เปลี่ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมี
ลักษณะดังต่อไปนี้
					 (1) เป็นตราสารขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
					 (2) มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยก�ำหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั่วไป
ว่าพร้อมจะเสนอราคาซือ้ และรับซือ้ ตราสารนัน้ ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจ�ำนวนและวิธกี ารทีส่ มาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทยก�ำหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งส�ำเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุของตราสารนั้น และ
					 (3) เป็นตราสารที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
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						 (ก)		 ในกรณีที่เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที่มีอันดับ
ความน่าเชือ่ ถือของตราสารหรือของผูอ้ อกตราสารอยูใ่ นอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (investment grade) เว้นแต่ผอู้ อกตราสาร
ดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนั้นต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้ (investment grade) เท่านัน้
						 (ข)		 ในกรณีทผี่ อู้ อกตราสารเป็นนิตบิ คุ คลต่างประเทศ ตราสารนัน้ ต้องมีอนั ดับความน่าเชือ่ ถือ
ของตราสารอยูใ่ นอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (investment grade)
						 (ค)		 ในกรณีทกี่ องทุนลงทุนในตราสารอืน่ นอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้ แรก
หากตราสารดังกล่าวไม่มอี นั ดับความน่าเชือ่ ถือของตราสารหรือของผูอ้ อกตราสารอยูใ่ นอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (investment
grade) ตราสารนัน้ ต้องมีบริษทั จัดการไม่ตำ�่ กว่าสามรายเป็นผูซ้ อื้ ตราสารดังกล่าวเพือ่ เป็นทรัพย์สนิ ของกองทุนภายใต้การจัดการ
		
3.6.3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ได้แก่
				 (1) หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในประเทศซึ่งต้องมีลักษณะตามเงื่อนไขในท้ายข้อ 3.6.2 (1) และ (2)
ทัง้ นี้ ในกรณีทกี่ องทุนลงทุนในหุน้ กูแ้ ปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครัง้ แรก หุน้ กูแ้ ปลงสภาพนัน้ ต้องเป็นหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ทีม่ อี นั ดับความน่าเชือ่ ถืออยูใ่ นอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือเป็นหุน้ กูแ้ ปลงสภาพทีม่ บี ริษทั จัดการไม่ตำ่�
กว่าสามรายเป็นผูซ้ อื้ ตราสารดังกล่าวเพือ่ เป็นทรัพย์สนิ ของกองทุนภายใต้การจัดการ
					 ในกรณีทหี่ นุ้ กูแ้ ปลงสภาพตามวรรคหนึง่ มีการค�ำ้ ประกัน การค�ำ้ ประกันดังกล่าวต้องเป็นการค�ำ้ ประกัน
เงินต้นและดอกเบีย้ เต็มจ�ำนวนแบบไม่มเี งือ่ นไข
				 (2) หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
		
3.6.4 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย
		
3.6.5 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 3.6.1 (3)
		
3.6.6 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะท�ำนองเดียวกับ 3.6.1 – 3.6.5 โดยได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงาน
3.7 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
		
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม ตามทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�ำหนดดังต่อไปนี้
ในกรณีที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็น
ไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย
		
3.7.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมโดยไม่
จ�ำกัดอัตราส่วน
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				 (1) ตราสารภาครัฐไทย
				 (2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.6.2 (2.2) ทีม่ อี นั ดับความน่าเชือ่ ถืออยูใ่ นสองอันดับแรก หรือ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว
				 ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค�ำสั่ง
ล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)
		
3.7.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.7.1 (2) หรือสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าวเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อค�ำนวณเฉพาะ
ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
				 การค�ำนวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทุกประเภทที่ผู้ออกหรือ
ผู้เป็นคู่สัญญารายดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค�้ำประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้
ซึ่งทรัพย์สินเหล่านั้น รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย
				 ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20
ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค�ำสั่งล่วงหน้าซึ่งระบุ
เวลาแน่นอน (auto redemption)
		
3.7.3 บริษทั จัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซงึ่ ตราสารดังต่อไปนี้ ทีธ่ นาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค�้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อค�ำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค�้ำประกัน หรือ
คู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
				 (1) ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ
				 (2) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
				 (3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย
				 การค�ำนวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินตามข้อ 3.7.4 (1) (2)
หรือ (5) และข้อ 3.7.5 (1) ทีธ่ นาคารหรือบริษทั เงินทุนดังกล่าวเป็นผูอ้ อก ผูส้ งั่ จ่าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง ผูค้ ำ�้ ประกัน
หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์นั้นเป็นสาขาของ
ธนาคารต่างประเทศ ให้นับทรัพย์สินที่ธนาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค�้ำประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด มิให้
ค�ำนวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการด�ำเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว
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3.7.4 บริษทั จัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี้ ทีบ่ คุ คลใดเป็นผูอ้ อก ผูส้ งั่ จ่าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล
ผู้สลักหลัง ผู้ค�้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อค�ำนวณเฉพาะผู้ออก
ผูส้ งั่ จ่าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง ผูค้ ำ�้ ประกัน หรือคูส่ ญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
				 (1) ตราสารแห่งทุนในประเทศ ที่บริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา ทั้งนี้ ไม่รวมถึงตราสาร
แห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป
				 (2) หุ ้ น ที่ ค ณะกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย์ สั่ ง รั บ เป็ น หลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการด�ำเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
				 (3) ตราสารแห่งหนี้ในประเทศตามข้อ 3.6.2 ทั้งนี้ เฉพาะที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (investment grade)
				 (4) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตามข้อ 3.6.3 ทั้งนี้ เฉพาะที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้ (investment grade)
				 (5) ใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้ (investment grade)
				 ตราสารแห่งทุนตาม (1) และตราสารแห่งหนีต้ าม (3) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ที่ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งทุนตามข้อ 3.6.1 (2) หรือตราสารแห่งหนี้ตามข้อ 3.6.2 (2.6)
				 การค�ำนวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินตามข้อ 3.7.5 (1)
ที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค�้ำประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้
รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย
		
3.7.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3
และข้อ 3.7.4 เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี้
				 (1) การลงทุนหรือมีไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวซึง่ บุคคลใดเป็นผูอ้ อก ผูส้ งั่ จ่าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง
ผูค้ ำ�้ ประกัน หรือคู่สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อค�ำนวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค�้ำประกัน หรือคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
				 (2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) เมื่อค�ำนวณรวมทุกบุคคลที่เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง
ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค�้ำประกัน หรือคู่สัญญาแล้ว ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
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3.7.6 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล
ผู้สลักหลัง ผู้ค�้ำประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นของกลุ่มกิจการนั้นไม่เกิน
อัตราอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
				 (1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
				 (2) อัตราทีค่ ำ� นวณได้จากน�ำ้ หนักของกลุม่ กิจการดังกล่าวในตัวชีว้ ดั (benchmark) ของกองทุนนัน้ รวมกับ
ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนนัน้ ทัง้ นี้ ตัวชีว้ ดั ดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ทีม่ี กี ารเผย
แพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้
		
3.7.7 การลงทุนหรือมีไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ ทีบ่ ริษทั ในกลุม่ กิจการใดเป็นผูอ้ อก ผูส้ งั่ จ่าย หรือคูส่ ญ
ั ญา เพือ่ เป็นทรัพย์สนิ
ของกองทุน หากทรัพย์สนิ ดังกล่าวเป็นองค์ประกอบทีใ่ ช้ในการค�ำนวณตัวชีว้ ดั (benchmark) ของกองทุนนัน้ บริษทั จัดการ
อาจลงทุนหรือมีไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวโดยมีมลู ค่ารวมกันทัง้ สิน้ เมือ่ ค�ำนวณเฉพาะผูอ้ อก ผูส้ งั่ จ่าย หรือคูส่ ญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกิน
อัตราที่ค�ำนวณได้จากน�้ำหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี้วัดรวมกับร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้
เฉพาะในกรณีทอี่ ตั ราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 ข้อ 3.7.5 แล้วแต่กรณี
		
3.7.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน
หรือตัว๋ สัญญาใช้เงิน ทีธ่ นาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ บรรษัท
ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจ�ำนวนที่มีมูลค่ารวม
โดยเฉลีย่ ไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุกองทุนรวมส�ำหรับ
กองทุนรวมทีม่ อี ายุนอ้ ยกว่า 1 ปี แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ ไม่วา่ ในกรณีใด มิให้คำ� นวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพือ่ การด�ำเนินงาน
ของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว
				 ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกิน
อัตราส่วนที่ก�ำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ย
ไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีน้ัน ทั้งนี้ ให้ค�ำนวณ
อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยตั้งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีน้ันจนถึงวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่า
เป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
				 เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมทราบภายในวันท�ำการถัดจากวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทต้องด�ำเนินการให้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้งให้สำ� นักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายงานจากบริษทั ด้วย
				 หากบริษทั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบตั ติ ามวรรคสามได้ ส�ำนักงานอาจสัง่ ให้บริษทั เลิกกองทุนรวมนัน้
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3.7.9 ในกรณีที่มีเหตุจ�ำเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากปัญหา
ความผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผัน
ต่อส�ำนักงานเพื่อไม่ต้องน�ำการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที่เกิด
ความผันผวนดังกล่าวมารวมค�ำนวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.7.8 ได้ส�ำหรับรอบปีบัญชีนั้น
		
3.7.10 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน
เพือ่ เป็นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี้ ทัง้ นี้ การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
				 (1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวม
ทีบ่ ริษทั จัดการอืน่ เป็นผูร้ บั ผิดชอบด�ำเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของแต่ละกองทุนรวมทีบ่ ริษทั จัดการ
เป็นผูร้ บั ผิดชอบด�ำเนินการ
				 (2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวม
ทีบ่ ริษทั จัดการอืน่ เป็นผูร้ บั ผิดชอบด�ำเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของแต่ละกองทุนรวมทีบ่ ริษทั จัดการ
เป็นผู้รับผิดชอบด�ำเนินการ
		
3.7.11 บริษัทจัดการอาจท�ำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั้งสิ้น
ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การค�ำนวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการค�ำนวณโดย
ใช้มูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที่พึงได้รับจนถึงวันที่ค�ำนวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว
				 ในกรณีทธี่ รุ กรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ในขณะทีก่ องทุนเข้าท�ำธุรกรรม มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วนทีก่ ำ� หนด
ในวรรคหนึง่ หากต่อมาธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์นนั้ มีมลู ค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการท�ำธุรกรรมเพิม่ เติม
บริษทั จัดการจะยังคงมีไว้ซงึ่ ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ดงั กล่าวต่อไปก็ได้
				 ให้บริษัทจัดการจัดท�ำรายงานโดยระบุวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่ก�ำหนด
พร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันท�ำการนับแต่วันที่ธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ก�ำหนด พร้อมทั้งจัดท�ำส�ำเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้
ส�ำนักงานสามารถตรวจสอบได้
		
3.7.12 ให้บริษทั จัดการค�ำนวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซงึ่ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทเี่ กิดจากหลักทรัพย์
อ้างอิงไทย ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
หรือธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
				 (1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทเี่ กิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย ให้นบั มูลค่าของหลักทรัพย์
อ้างอิงของใบแสดงสิทธิดงั กล่าว รวมในอัตราส่วนส�ำหรับหลักทรัพย์อา้ งอิงดังกล่าวทีก่ ำ� หนดในโครงการนี้ โดยถือเสมือนหนึง่ ว่า
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กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซงึ่ หลักทรัพย์อา้ งอิงนัน้ โดยตรง ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจไม่นบั มูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ทีเ่ กิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทยรวมในอัตราส่วนทีค่ ำ� นวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคูส่ ญ
ั ญาทีก่ ำ� หนดตามข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3
ข้อ 3.7.4 และ ข้อ 3.7.5 ก็ได้
					 มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที่น�ำมาค�ำนวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่า
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้
				 (2) ในกรณีของใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
ให้บริษัทจัดการค�ำนวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี้
					 (ก) นับมูลค่าที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวมีหน้าที่ต้องช�ำระตามตราสารนั้น รวมในอัตราส่วนที่ผู้ออก
ตราสารดังกล่าว
					 (ข) นับมูลค่าของหุ้นที่รองรับรวมในอัตราส่วนที่ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่า
กองทุนลงทุนในหุ้นที่รองรับนั้นโดยตรง ทั้งนี้ มูลค่าของหุ้นที่รองรับให้ใช้มูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นนั้นซึ่งคูณกับค่าเดลต้า
ของใบส�ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแสดงสิทธิดังกล่าว แล้วแต่กรณี
				 (3) ในกรณีของใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ ให้บริษทั จัดการค�ำนวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี้
					 (ก) นับมูลค่าที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวมีหน้าที่ต้องช�ำระตามตราสารนั้นรวมในอัตราส่วนที่ผู้ออก
ตราสารดังกล่าว
					 (ข) นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงรวมในอัตราส่วนที่ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่ง
ว่ากองทุนลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นโดยตรง ทั้งนี้ มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวให้ใช้มูลค่าตามราคาตลาดของ
หลักทรัพย์อ้างอิงนั้นซึ่งคูณกับค่าเดลต้าของใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ แล้วแต่กรณี
				 (4) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะค�ำนวณอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้
ซึ่งการให้ยืมหลักทรัพย์โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สินที่ให้ยืมรวมในอัตราส่วนส�ำหรับหลักทรัพย์ที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 3.7.2
ข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 และ ข้อ 3.7.5 โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนยังคงมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์นั้นอยู่ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจ
ไม่นับรวมในอัตราส่วนที่ค�ำนวณตามคู่สัญญาที่ก�ำหนดตามข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 และ ข้อ 3.7.5 ก็ได้
		
3.7.13 ในการค�ำนวณอัตราส่วนตามข้อ 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 หรือผู้ค้�ำประกัน บริษัทจัดการจะ
ค�ำนวณอัตราส่วนที่ผู้ออกทรัพย์สินหรือผู้ที่เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือค�ำนวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ
ผู้ค�้ำประกัน แล้วแต่กรณี ก็ได้
				 (2) ในกรณีที่ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้ำประกัน
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บริษัทจัดการจะเลือกค�ำนวณอัตราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้ำประกันรายใดรายหนึ่งก็ได้
		
3.7.14 การค�ำนวณอัตราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้ำประกันตามข้อ 3.7.13 จะท�ำได้ต่อเมื่อ
บุคคลดังกล่าวได้ท�ำการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจ�ำนวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ยโดยไม่มีข้อก�ำหนดลบล้าง
หรือจ�ำกัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค�้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจ�ำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข
		
3.7.15 ในกรณีที่กองทุนมีสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทใดตามสัดส่วนจ�ำนวนหุ้นที่กองทุนถืออยู่ (right
issue) หากการใช้สทิ ธินนั้ จะเป็นเหตุให้กองทุนลงทุนหรือมีไว้ซง่ึ ทรัพย์สนิ ของบริษทั ดังกล่าวมีมลู ค่าเกินอัตราส่วนทีก่ ำ� หนด
ในข้างต้นนี้ บริษทั จัดการอาจซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนนัน้ โดยได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามอัตราส่วนทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าว
ทั้งนี้ เฉพาะภายในช่วงระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้นหมดสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั้น
		
3.7.16 ในกรณีที่ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มา
เป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่ก�ำหนดในข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ หรือ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนนั้น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยเหตุดังต่อไปนี้ ให้บริษัทด�ำเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตาม
ที่ก�ำหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ�ำเป็นและสมควร โดยได้รับ
ผ่อนผันจากส�ำนักงาน
				 (1) ตราสารแห่งทุนนั้นในเวลาต่อมาเป็นตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างแก้ไข
การด�ำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป หรือถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
				 (2) ตราสารแห่งหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ
		
3.7.17 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วน
ที่ก�ำหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับช�ำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้
				 ให้บริษทั จัดการจัดท�ำรายงานโดยระบุชอื่ จ�ำนวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ ตามวรรคหนึง่
และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่ก�ำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันท�ำการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ก�ำหนด พร้อมทั้งจัดท�ำส�ำเนา
รายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้ส�ำนักงานสามารถตรวจสอบได้
		
3.7.18 ในกรณีที่การรับช�ำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที่บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื่อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบด�ำเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของ
จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น บริษัทจัดการจะด�ำเนินการตามประกาศที่ สน. 24/2552 เรื่อง การลงทุน
และการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ดังนี้คือ
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				 (1) ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามประกาศทีก่ ำ� หนดให้บริษทั จัดการสามารถรับช�ำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สนิ อืน่ ได้
				 (2) งดเว้นการใช้สทิ ธิออกเสียงในหุน้ จ�ำนวนทีเ่ กินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีทมี่ เี หตุจำ� เป็น
และสมควรโดยได้รบั การผ่อนผันจากส�ำนักงาน และ
				 (3) กรณีทเี่ ป็นหุน้ ของบริษทั จดทะเบียน และการได้มาซึง่ หุน้ ของบริษทั ดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มา
หรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องท�ำค�ำเสนอซื้อ บริษัทจัดการต้องด�ำเนินการเพื่อให้ได้รับการยกเว้น
การท�ำค�ำเสนอซื้อโดยการลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอ�ำนาจควบคุม หรือยื่นค�ำขอผ่อนผันการท�ำค�ำเสนอซื้อ
ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพือ่ ครอบง�ำกิจการ ทัง้ นี้ การลดสัดส่วนการถือหุน้ ดังกล่าว ให้บริษทั จัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุน้ ของบริษทั
จดทะเบียนทีแ่ ต่ละกองทุนได้มาจากการรับช�ำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สนิ อืน่
		
3.7.19 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วน
ที่ก�ำหนดในข้างต้น 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
				 ให้บริษทั จัดการจัดท�ำรายงานโดยระบุชอื่ จ�ำนวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ ตามวรรคหนึง่
และวันทีท่ รัพย์สนิ นัน้ มีมลู ค่าเกินอัตราส่วนทีก่ ำ� หนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ทราบภายในสามวันท�ำการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ก�ำหนด พร้อมทั้งจัดท�ำส�ำเนารายงานดังกล่าว
ไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้ส�ำนักงานสามารถตรวจสอบได้
		
3.7.20 ข้อจ�ำกัดการลงทุนข้างต้นจะไม่น�ำมาบังคับใช้ในกรณีที่ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการ
กองทุนรวม” และบริษทั จัดการต้องด�ำเนินการเพือ่ เลิกกองทุนตามหัวข้อ “การด�ำเนินการของบริษทั จัดการเมือ่ เลิกกองทุนรวม”
สรุปอัตราส่วนการลงทุน :
		
1. Total Non-Investment Grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 15
		
2. Non-Investment Grade Company Limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 5
		
3. Investment Grade Company Limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 15
		
4. Financial Institution Company Limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20
		
5. Individual Fund Limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 10
		
6. Total Fund Limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20
4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
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5. การรับช�ำระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่น :
หากมีการผิดนัดช�ำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถช�ำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับช�ำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้
หรือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช�ำระหนี้ ดังนี้
5.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์ :
		
5.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช�ำระหนี้
		
5.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช�ำระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่น�ำทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับช�ำระหนี้ มารวมค�ำนวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม และจะจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับ
ช�ำระหนีใ้ นโอกาสแรกทีส่ ามารถกระท�ำได้โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็นส�ำคัญ เว้นแต่กรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุน
ที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช�ำระหนี้ตกลงรับช�ำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทัง้ นี้ ตามหลัก
เกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนก�ำหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
				 ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจ�ำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช�ำระหนี้ บริษัทจัดการอาจ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินส�ำรอง
รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น
		
5.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช�ำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะ
เฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช�ำระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธินั้นภายใน 45 วันนับ
ตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันท�ำการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการได้เฉลีย่ เงินคืน เว้นแต่สำ� นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผัน
ระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น
				 ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับช�ำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจน�ำ
เงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่าย ในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หาก
ได้มีการจ�ำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช�ำระหนี้จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการ
เฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจน�ำเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมค�ำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
40

B-INFRA

		
5.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับ
ช�ำระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนุโลม
5.2 กรณีทบี่ ริษทั จัดการไม่ได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์ :
		
5.2.1 ก่อนการรับช�ำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจ�ำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหน่วยลงทุนที่
จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความ
เห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั้นการรับช�ำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือ
มีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้น
				 ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับช�ำระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่ายพร้อม
เหตุผลและความจ�ำเป็นในการรับช�ำระหนี้
		
5.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช�ำระหนี้ บริษัทจัดการจะน�ำทรัพย์สินดังกล่าวมารวมค�ำนวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะก�ำหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการค�ำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สามาคมบริษัทจัดการลงทุนก�ำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และจะด�ำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้
				 (1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
				 (2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจ�ำหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระท�ำได้โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส�ำคัญ และในระหว่างที่
บริษัทจัดการยังไม่สามารถจ�ำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
				 ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
5.3 ในกรณีทมี่ พี ฤติการณ์วา่ ผูอ้ อกตราสารแห่งหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช�ำระหนีไ้ ด้ :
		
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะด�ำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่
มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช�ำระหนี้ได้เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการช�ำระหนี้ก็ได้ ทั้งนี้ ในการด�ำเนินการดังกล่าว บริษัทไม่ต้องน�ำตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้น
มารวมค�ำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
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6. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของ
กองทุนรวม :
6.1 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์ :
		
ชื่อ :		 ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (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�ำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
		
(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์โดย
บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
		
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
		
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอนื่ ใด
และบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับประกาศ
ค�ำสั่ง ระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษทั จัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อกั ษรเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน
		
(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจ�ำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จ�ำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์
		
(5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์น�ำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนไปเปิดเผย หรือใช้ในทางทีก่ อ่ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์เอง
บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 15 วัน
		
(6) ในกรณีทผี่ ดู้ แู ลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัตขิ อ้ หนึง่ ข้อใดตามประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง
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คุณสมบัติผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะด�ำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบหรือปรากฏจากการตรวจสอบของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ ให้บริษทั จัดการแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำ� นักงานทราบภายใน 3 วันท�ำการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีแ่ ก้ไขเสร็จสิ้น
ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะด�ำเนินการขออนุญาต
เปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบก�ำหนดเวลา
ให้แก้ไขเมื่อได้รับอนุญาตจากส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนผู้ดูแล
ผลประโยชน์เดิมโดยพลัน

6.3 สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :
		 ชื่อ :
		
ที่อยู่ :
				
		 ชื่อ :
		 ที่อยู่ :
				

ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา ไนน์ (ทาวเวอร์เอ) ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2470-3200-2
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชัน้ 6 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 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�ำกัด
		
เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
		
กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
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8. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน :
ชื่อ : ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2230-1784
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

9. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจ�ำหน่าย :
บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้จัดจ�ำหน่ายได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิก
การแต่งตั้งผู้จัดจ�ำหน่ายให้ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง

10. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
ชื่อ : ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 1333
			และสาขาต่างๆ ทัว่ ประเทศ
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
		
โทรศัพท์ 0-223-3777 และ 0-2618-1000
ชื่อ : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
		
โทรศัพท์ 0-2777-8999
ชื่อ : บริษัท บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 - 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
		
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2638-5500
บริษทั จัดการอาจแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนเพิม่ เติม หรือยกเลิกการแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนให้ส�ำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขาย
หรื อ รั บ ซื้ อ คื น ดั ง กล่ า วอาจเป็ น บุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบ
เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง
จะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว
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11. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน :
ไม่มี

12. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน :
ไม่มี

หมายเหตุ : บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั้งผู้ที่มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาการลงทุนให้เป็นที่ปรึกษา

ของบริษัทจัดการเพื่อให้ค�ำแนะน�ำด้านการลงทุนต่างๆ ตามนโยบายของกองทุนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ซื้อ
หน่วยลงทุน ทั้งนี้ การแต่งตั้งที่ปรึกษาของบริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นขอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ก่อนบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าตอบแทนที่ปรึกษาของบริษัทจัดการ โดยจะหักจากค่าธรรมเนียมการจัดการ
ที่บริษัทจัดการจะได้รับจากกองทุน

13. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
ผูส้ นใจสามารถสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนได้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 ในระหว่าง
เวลา 8:30 น. ถึงเวลา 15:30 น. (“ระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก”) ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในราคาหน่วยลงทุน
ทีเ่ สนอขายหน่วยละ 10 บาท
13.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน และค�ำสั่งซื้อหน่วยลงทุน :
		
ผูส้ นใจทีจ่ ะสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพืน้ ฐาน” สามารถขอรับหนังสือชีช้ วนเสนอขาย
หน่วยลงทุนและค�ำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
13.2 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน :
		
ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต�่ำกว่า 2,000 บาท โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในค�ำขอเปิดบัญชีกองทุน
และค�ำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วน�ำค�ำขอเปิดบัญชีกองทุนและค�ำสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนเต็มจ�ำนวนไปที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
		
ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั่งซื้อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อในค�ำขอเปิดบัญชีกองทุนคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่าตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้
เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
13.3 การรับช�ำระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน :
		
ผู้สั่งซื้อสามารถช�ำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายในระยะเวลาเสนอขาย
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ครั้งแรก โดยช�ำระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ ตั๋วแลกเงิน หรือค�ำสั่งหักบัญชีธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกันกับส�ำนักงานที่รับการสั่งซื้อเท่านั้น โดยจะต้องลงวันที่ท่ีสั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อ
หน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน” หลังจากที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับช�ำระเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะออกหลักฐานการรับค�ำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ
หน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
		
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการสั่งซื้อพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบก�ำกับภาษี
ส�ำหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันท�ำการนับแต่วัน
สิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก
		
ผูส้ งั่ ซือ้ ทีไ่ ด้ชำ� ระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนไม่ได้
		
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะต้องน�ำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้สั่งซื้อเข้า “บัญชีจองซื้อหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพืน้ ฐาน” ซึง่ บริษทั จัดการได้เปิดไว้กบั บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ส�ำนักงานใหญ่ ภายในระยะ
เวลาเสนอขายครั้งแรก
13.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน :
		
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อหลังจากที่ได้ช�ำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจ�ำนวน
13.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน :
		
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่บริษัทจัดการยุติโครงการ หากหลัง
จากสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกแล้ว ปรากฏว่าโครงการไม่สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 10 ราย
หรือขายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 10 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ทั้งหมดต�่ำกว่า 50,000,000 บาท
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก เว้นแต่
บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ด�ำเนินโครงการต่อไปได้
		
ในการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะช�ำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้สั่งซื้อ
หน่วยลงทุน และส่งโดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยูท่ รี่ ะบุไว้ในค�ำสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุน
14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
14.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบค�ำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบค�ำขอเปิดบัญชีกองทุน :
		
ผู้สนใจที่จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส�ำคัญ หนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการ ค�ำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบค�ำขอเปิดบัญชีกองทุนได้ที่บริษัทจัดการ และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน ส�ำหรับผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุนจะต้องเปิดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและ
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ข้อความต่างๆ ในใบค�ำขอเปิดบัญชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชีกองทุน
14.2 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี :
		
(1) กรณี บุคคลธรรมดา
			 ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
		
(2) กรณี นิติบุคคล
			 ก)		 หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
			 ข)		 ส�ำเนาหนังสือมอบอ�ำนาจ และตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
			 ค)		 ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน และส�ำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
			 ง)		 เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นใด (ถ้ามี)
14.3 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน :
		
โดยมีช่องทางสั่งซื้อดังนี้
			 - ผ่านบริษัทจัดการ
			 - ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
			 - ผ่านระบบเอทีเอ็ม (ATM)
			 - ผ่านระบบโทรศัพท์ (Tele-bank)
			 - ผ่านไปรษณีย์
			 - ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)
			 - ผ่านวิธีหักบัญชีเงินฝาก
		
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน หรือช่องทางอืน่ ใด
ทีบ่ ริษทั จัดการจัดให้มี หรือประกาศแจ้งเพิม่ เติมในอนาคต ตามวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการก�ำหนด โดยบริษทั จัดการขอสงวนสิทธิ
ที่จะแก้ไขเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อ แก้ไขวิธีการสั่งซื้อ หรือแก้ไขเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ
ผูล้ งทุน โดยทีจ่ ะไม่ยนื่ แก้ไขเพิม่ เติมโครงการ โดยจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบผ่านทาง www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอืน่ ใด
ตามความเหมาะสม และแจ้งให้สำ� นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
		
14.3.1 บริษัทจัดการ :
				 ผูส้ นใจสามารถขอรับหนังสือชีช้ วน ค�ำสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุน หรือใบค�ำขอเปิดบัญชีกองทุนได้ทบี่ ริษทั จัดการ
ได้ทุกวันท�ำการของธนาคารพาณิชย์ และผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อไม่ต�่ำกว่ามูลค่าขั้นต�่ำของการสั่งซื้อ โดยกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ใบค�ำขอเปิดบัญชีกองทุน (ส�ำหรับการสัง่ ซือ้ ครัง้ แรก) และค�ำสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน และน�ำค�ำขอเปิดบัญชี
กองทุน (ถ้ามี) และค�ำสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนพร้อมทัง้ เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจ�ำนวนไปยืน่ ทีบ่ ริษทั จัดการ
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		 14.3.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
				 ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน ค�ำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบค�ำขอเปิดบัญชีกองทุนได้ที่ผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซือ้ คืน และผูส้ งั่ ซือ้ จะต้องสัง่ ซือ้ ไม่ตำ�่ กว่ามูลค่าขัน้ ต�ำ่ ของการสัง่ ซือ้ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ใบค�ำขอเปิด
บัญชีกองทุน (ส�ำหรับการสัง่ ซือ้ ครัง้ แรก) และค�ำสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน และน�ำค�ำขอเปิดบัญชีกองทุน (ถ้ามี)
และค�ำสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจ�ำนวนไปยื่นที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
		 14.3.3 ระบบเอทีเอ็ม (ATM) :
				 อนึ่ง การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบ ATM สามารถท�ำได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น
				 บริษัทจัดการอาจรับค�ำสั่งซื้อผ่านเครื่อง ATM ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วย
บัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซอื้ ขายหน่วยลงทุนได้
โดยผ่านเครือ่ ง ATM ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ได้ทกุ วันตลอด 24 ชั่วโมง ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะใช้บริการนี้
สามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ณ สาขาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยท�ำบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง
Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุนไว้ เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก “ค�ำขอใช้
บริการกองทุนเปิดผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติและบริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องน�ำบัตรบัวหลวง
ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน และสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ในวันท�ำการซื้อขาย
ถัดไป หลังจากกรอกค�ำขอใช้บริการแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม
				 ในกรณีผู้สั่งซื้อประสงค์สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ให้ผู้สั่งซื้อปฏิบัติตามขั้นตอนการท�ำรายการ
ซึ่งมีระบุบนหน้าจอเครื่อง ATM โดยผู้สั่งซื้อต้องเลือกรหัสบริการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏิบัติจนครบขั้นตอน
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุบนจอ ATM
				 การสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุน ด้วยเครือ่ ง ATM ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนจะต้องสัง่ ซือ้ ครัง้ ละไม่ตำ�่ กว่า
มูลค่าขั้นต�่ำของการสั่งซื้อ และสามารถสั่งซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้งต่อวัน ผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจ�ำนวนเงินที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ให้ใช้บริการกับบัตร
บัวหลวง ATM และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุนได้
เท่านั้น หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะยกเลิกค�ำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หักเงินจาก
บัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้ออาจท�ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ
				 ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ไม่ได้ หากการท�ำรายการ
สั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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				 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนจะด�ำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
				 เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นเพียงเอกสาร
บันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการท�ำรายการอย่างสมบูรณ์ หากใบบันทึกรายการของเครื่อง ATM นั้นหมด ผู้สั่งซื้อ
จะเลือกท�ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือไม่ก็ได้
				 บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐาน ในการท�ำ
รายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
				 ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือก�ำหนดเวลารับค�ำสั่ง
ซื้อผ่านระบบ ATM ให้สามารถท�ำได้ และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธี
อื่นใดตามความเหมาะสม
		
14.3.4 ระบบโทรศัพท์ (Tele-bank) :
				 อนึ่ง การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ สามารถท�ำได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น
				 บริษัทจัดการอาจรับค�ำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจ
เลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ณ สาขาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยท�ำ
บัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุนไว้
เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก “ค�ำขอใช้บริการกองทุนเปิดผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติและบริการธนาคารทางโทรศัพท์”
(ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องน�ำบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้
ซื้อขายหน่วยลงทุน และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน
บริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันท�ำการซื้อขายถัดไป หลังจากกรอกค�ำขอใช้บริการ
แล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
				 ในกรณีผู้สั่งซื้อประสงค์สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ให้ผู้สั่งซื้อปฏิบัติตามขั้นตอน
การท�ำรายการซึ่งมีระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผู้สั่งซื้อต้องเลือกรหัสบริการซื้อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด และปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์
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				 การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ด้วยบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะต้อง
สั่งซื้อครั้งละไม่ต�่ำกว่ามูลค่าขั้นต�่ำของการสั่งซื้อ และสามารถสั่งซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวน
ครั้งต่อวัน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจ�ำนวนเงินที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้
ให้ใช้บริการกับบัตรบัวหลวง ATM และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้
ซือ้ ขายหน่วยลงทุนได้เท่านัน้
				 หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนจะยกเลิกค�ำสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่หกั เงิน
จากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้นซึ่งผู้สั่งซื้ออาจท�ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ
				 ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ไม่ได้ หาก
การท�ำรายการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
				 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงานผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนจะด�ำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก�ำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
				 เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้สั่งซื้อเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น
ไม่ใช่หลักฐานในการท�ำรายการอย่างสมบูรณ์
				 บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการท�ำ
รายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
				 ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง วิธกี ารและหรือก�ำหนดเวลารับค�ำสัง่ ซือ้
ผ่านระบบโทรศัพท์ ให้สามารถท�ำได้ และหากอนาคตสามารถใช้บริการนีโ้ ดยผ่านบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืนอืน่ ได้ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธอี นื่ ใด
ตามความเหมาะสม
		
14.3.5 ไปรษณีย์ :
				 บริษทั จัดการอาจรับค�ำสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนผ่านไปรษณียล์ งทะเบียนได้ โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะต้องปฏิบตั ิ
ตามเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั จัดการก�ำหนด ค�ำสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนทีส่ ง่ มายังบริษทั จัดการผ่านไปรษณียล์ งทะเบียนนัน้ จะสมบูรณ์ตอ่ เมือ่
บริษทั จัดการได้รบั เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนและบริษทั จัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ โดยผูส้ งั่ ซือ้ หน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลิกค�ำสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ ได้ เว้นแต่ ได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็นกรณีพเิ ศษ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะท�ำรายการซือ้
หน่วยลงทุนตามค�ำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันท�ำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับค�ำสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนและได้รบั เงินค่าสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
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				 ทัง้ นี้ ก่อนทีบ่ ริษทั จัดการจะเริม่ รับค�ำสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนทางไปรษณียล์ งทะเบียน บริษทั จัดการจะแจ้งให้
ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม และแจ้งให้ส�ำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
		
14.3.6 ระบบอินเตอร์เน็ต ( Internet) :
				 อนึ่ง การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถท�ำได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น
			 (1) บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking)
					 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ด้วยบริการ บัวหลวง
ไอแบงก์กิ้ง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน และลงนามในค�ำขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งและ
บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง (“ค�ำขอใช้บริการ”) หรือค�ำขออื่นในท�ำนองเดียวกัน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการขอใช้
บริการดังกล่าว และเมื่อได้รับรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ส�ำหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของธนาคารหรืออื่นๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ www.bangkokbank.com หรือเว็บไซต์อื่นที่อาจมี
การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต
					 ในกรณีผสู้ งั่ ซือ้ ประสงค์สงั่ ซือ้ หน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กงิ้
ให้ผสู้ งั่ ซือ้ ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการท�ำรายการสัง่ ซือ้ โดยผูส้ งั่ ซือ้ ต้องปฏิบตั จิ นครบขัน้ ตอนการสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุน
					 การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะต้องสั่งซื้อครั้งละไม่ต�่ำกว่ามูลค่าขั้นต�่ำของการสั่งซื้อ และสามารถสั่งซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่น
ที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคตซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้งต่อวัน
					 เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนท�ำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง
ไอแบงก์กิ้ง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจ�ำนวนที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ใน
ค�ำขอใช้บริการ
					 หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะยกเลิกค�ำสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้ออาจท�ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ
					 อนึง่ ในการช�ำระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีทผี่ ซู้ อื้ หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
อื่น เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้ซื้อหน่วยลงทุนต้องช�ำระด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้
ผูส้ งั่ ซือ้ ทีไ่ ด้ชำ� ระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนค�ำสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนไม่ได้
					 ค�ำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง จะสมบูรณ์ต่อเมื่อ
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ผู้สั่งซื้อได้ท�ำรายการสั่งซื้อ และบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน
โดยผูส้ งั่ ซือ้ หน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกค�ำสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ ได้ เว้นแต่ได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็นกรณีพเิ ศษ
					 อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถรับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวและไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการท�ำรายการการสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนัน้
					 บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กงิ้ ยอมรับและผูกพันตามเงือ่ นไขและวิธกี ารทีก่ ำ� หนดไว้ในค�ำขอใช้บริการ และหรือ ทีจ่ ะแก้ไขเพิม่
เติมเปลีย่ นแปลงต่อไปในภายหน้า ซึง่ รวมถึงการยอมรับความเสีย่ งใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ อันเนือ่ งมาจากความขัดข้องของระบบ
				
(2) บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง (Bualuang mBanking)
					 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ด้วยบริการบัวหลวง
เอ็มแบงกกิ้ง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน และลงนามในค�ำขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งและ
บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง (“ค�ำขอใช้บริการ”) หรือค�ำขออื่นในท�ำนองเดียวกัน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการขอใช้
บริการดังกล่าว และเมื่อได้รับรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ส�ำหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ iOS ของ iPhone/ iPad หรือระบบปฏิบัติการ Android หรือ
WAP ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือระบบปฏิบัติการอื่นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต
					 ในกรณีผสู้ งั่ ซือ้ ประสงค์สงั่ ซือ้ หน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กงิ้
ให้ผสู้ งั่ ซือ้ ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการท�ำรายการสัง่ ซือ้ โดยผูส้ งั่ ซือ้ ต้องปฏิบตั จิ นครบขัน้ ตอนการสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุน
					 การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะต้องสั่งซื้อครั้งละไม่ต�่ำกว่ามูลค่าขั้นต�่ำของการสั่งซื้อ และสามารถสั่งซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือ
มูลค่าอื่น ที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้งต่อวัน
					 เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนท�ำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง
เอ็มแบงก์กิ้ง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจ�ำนวนที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ใน
ค�ำขอใช้บริการ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะยกเลิกค�ำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หัก
เงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้ออาจท�ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ
					 อนึง่ ในการช�ำระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีทผี่ ซู้ อื้ หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
อื่น เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้ซื้อหน่วยลงทุนต้องช�ำระด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้
ผูส้ งั่ ซือ้ ทีไ่ ด้ชำ� ระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนค�ำสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนไม่ได้
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					 ค�ำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง จะสมบูรณ์ต่อเมื่อ
ผู้สั่งซื้อได้ท�ำรายการสั่งซื้อ และบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน
โดยผูส้ งั่ ซือ้ หน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกค�ำสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ ได้ เว้นแต่ได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็นกรณีพิเศษ
					 อย่างไรก็ตาม หากมีขอ้ ขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษทั จัดการไม่สามารถ
รับเงินค่าสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวและไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถอื ว่ายังไม่มกี ารท�ำรายการการสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุน
ผ่านอินเตอร์เน็ตนัน้
					 บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กงิ้ ยอมรับและผูกพันตามเงือ่ นไขและวิธกี ารทีก่ ำ� หนดไว้ในค�ำขอใช้บริการ และหรือทีจ่ ะแก้ไข
เพิม่ เติมเปลีย่ นแปลงต่อไปในภายหน้า ซึง่ รวมถึงการยอมรับความเสีย่ งใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ อันเนือ่ งมาจากความขัดข้องของระบบ
				 ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือก�ำหนดเวลารับ
ค�ำสั่งซื้อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืนอืน่ ได้ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธอี นื่ ใด
ตามความเหมาะสม			
		 14.3.7 หักบัญชีเงินฝาก :
				 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจ�ำโดยหักบัญชี มี 2 กรณี ดังนี้
			 (1) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
					 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจ�ำ ตามวันที่ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนก�ำหนดไว้
ด้วยการให้บริษัทจัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ระบุไว้ ใน“ค�ำขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชี
เงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือค�ำขออื่นในท�ำนองเดียวกัน ด้วยจ�ำนวนเงินที่เท่ากันในแต่ละครั้ง
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน เพือ่ ขอใช้บริการ
โดยกรอก “ค�ำขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือค�ำขออื่นในท�ำนอง
เดียวกัน (ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องน�ำสมุดบัญชีเงินฝากบัญชีสะสมทรัพย์ และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย)
ซึ่งการให้บริษัทจัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับทันทีและให้คงมีผลใช้บังคับต่อไป
จนกว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะเพิกถอนค�ำสัง่ โดยกรอก “ค�ำขอยกเลิกการใช้บริการหักบัญชีเงินฝากเพือ่ ซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนเปิด
แบบถัวเฉลี่ย” หรือค�ำขออื่นในท�ำนองเดียวกัน และแจ้งให้บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี
					 ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื่อกองทุน และจ�ำนวนเงินที่ต้องการสั่งซื้อซึ่งจะต้องไม่ต�่ำกว่ามูลค่าขั้นต�่ำ
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ของการสั่งซื้อ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อและโอนเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุน
ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ใน “ค�ำขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือ
ค�ำขออืน่ ในท�ำนองเดียวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ ำ� นวณได้ ณ สิน้ วันท�ำการซือ้ ขายซึง่ จะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนทีค่ ำ� นวณได้
เมือ่ สิน้ วันท�ำการซือ้ ขายหน่วยลงทุนวันนัน้ เป็นเกณฑ์ในการค�ำนวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาทีร่ บั รองโดย
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
					 การหักบัญชีเงินฝากดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
				 1. กรณีวันที่ก�ำหนดหักเงินบัญชีเงินฝากตรงกับวันหยุดท�ำการหรือวันหยุดท�ำการซื้อขาย บริษัท
จัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันท�ำการหรือวันท�ำการซื้อขายถัดไป
					 2. กรณีวันที่ก�ำหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝากไม่มีในเดือนนั้น เช่น วันที่ 31 แต่ในเดือนนั้นมี
30 วัน บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันท�ำการหรือวันท�ำการซื้อขายสุดท้ายของเดือนนั้น
					 3. กรณีวันที่ก�ำหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝากเป็นวันสุดท้ายของเดือน และตรงกับวันหยุด เช่น
วันที่ 31 ธันวาคม บริษทั จัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพือ่ ซือ้ หน่วยลงทุนในวันท�ำการหรือวันท�ำการซือ้ ขายสุดท้ายของ
เดือนนัน้
					 ทั้งนี้ รายการที่หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวจะปรากฎอยู่ในสมุดบัญชีเงินฝาก
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนน�ำสมุดบัญชีเงินฝากไปบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน
					 กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนน�ำเช็ค ดราฟท์ ตั๋วแลกเงิน หรือค�ำสั่งหักบัญชีธนาคารเพื่อฝากเข้าบัญชี
เงินฝากที่ยังไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่มีการหักบัญชี บริษัทจัดการจะไม่ด�ำเนินการหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชี
เงินฝากของผู้สั่งซื้อในงวดใดมีไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่หักเงินในบัญชี
เงินฝากในงวดนั้นๆ และจะท�ำการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในงวดถัดไป และจะไม่หักบัญชีเงินฝากย้อนหลัง
ส�ำหรับงวดที่บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที่จะซื้อหน่วยลงทุน
					 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝาก
มีไม่เพียงพอที่จะซื้อหน่วยลงทุนในล�ำดับแรกให้ครบตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ บริษัทจัดการจะไม่หักบัญชีเพื่อซื้อหน่วย
ลงทุนในล�ำดับนั้น และจะหักเงินในบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในล�ำดับถัดไปจนครบตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้
แต่ไม่ต�่ำกว่าข้อก�ำหนดในการซื้อหน่วยลงทุนขั้นต�่ำของแต่ละกองทุน
					 ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “ค�ำขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพือ่ ซือ้ หน่วยลงทุน
กองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือค�ำขออื่นในท�ำนองเดียวกันให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกค�ำขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก
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“ค�ำขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพือ่ ซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนเปิด” หรือค�ำขออืน่ ในท�ำนองเดียวกันฉบับใหม่ ล่วงหน้า
ไม่นอ้ ยกว่า 15 วันก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี
					 บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฎอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
เป็นหลักฐานในการท�ำรายงานที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
					 ผู้สั่งซื้อจะไม่สามารถเพิกถอน หรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากรายการสั่งซื้อที่บริษัทจัดการ
ได้ท�ำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
			 (2) กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
					 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจ�ำ โดยหักบัญชีเงินฝากได้ที่
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรายนั้น
ก�ำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูเงื่อนไขและวิธีการดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่าน
ช่องทางอื่นที่เหมาะสม
				 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรืออื่นใดเกี่ยวกับวิธีการหัก
บัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนได้ รวมถึงอนาคตบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นที่มีการแต่งตั้งเพิ่ม
เติม จะเปิดรับค�ำสั่งซื้อผ่านการหักบัญชีเงินฝากให้สามารถท�ำได้ อนึ่ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามความเหมาะสม
14.4 การรับช�ำระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน :
		
14.4.1 กรณี สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ :
				 (ก) ผูส้ งั่ ซือ้ สามารถช�ำระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเป็นเงินสด ค�ำสัง่ หักบัญชีธนาคาร เช็ค ดราฟท์ ตัว๋ แลกเงิน
หรือวิธอี นื่ ใดที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับส�ำนักงานที่รับค�ำสั่งซื้อเท่านั้น โดยจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและ
ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามชื่อบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ หรือบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่นใด (ถ้ามี) หรือบัญชีจองซื้ออื่นใดที่อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต
ทั้งนี้ หากมีผลประโยชน์ใดเกิดขึ้นเนื่องจากบัญชีจองซื้อดังกล่าว บริษัทจัดการจะด�ำเนินการให้เป็นประโยชน์ของกองทุน
					 ในกรณีทผี่ สู้ งั่ ซือ้ ช�ำระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟท์ หรือตัว๋ แลกเงินภายหลังก�ำหนดเวลา
รับฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของแต่ละส�ำนักงานสาขาที่สั่งซื้อ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อท�ำการสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนในวันท�ำการซือ้ ขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ ำ� นวณได้ ณ สิน้ วันท�ำการซือ้ ขายถัดไปนัน้ ส�ำหรับกรณีที่
เช็ค ดราฟท์ หรือตัว๋ แลกเงินดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทีส่ งั่ ซือ้ ไม่วา่ ด้วยเหตุใด บริษทั จัดการอาจยกเลิกค�ำสัง่ ซือ้
ดังกล่าว
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				 (ข) ผู้สั่งซื้อสามารถช�ำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดของ
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของสถาบันการเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการก�ำหนดอนุญาต โดยการตัดเงินจากบัตรเครดิต หรือ
บัตรเดบิต หรือบัตรอืน่ ใด (ถ้ามี) ในวันทีท่ สี่ งั่ ซือ้ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะรับช�ำระค่าซือ้ หน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต
หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอืน่ ใด ณ สถานที่ หรือช่วงระยะเวลาหรือภายใต้เงือ่ นไขอืน่ ใด ตามทีบ่ ริษทั จัดการจะก�ำหนด โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.bblam.co.th หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม
					 อนึง่ การช�ำระเงินด้วยบัตรดังกล่าวข้างต้น ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการมิได้รบั เงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุน
จากการช�ำระด้วยบัตรดังกล่าว หรือจากธนาคารทีผ่ สู้ งั่ ซือ้ ใช้บญ
ั ชีบตั รเครดิตหรือบัตรเดบิต หรือบัตรอืน่ ใด ภายในวันท�ำการ
ถัดจากวันทีท่ สี่ งั่ ซือ้ หน่วยลงทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธการสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าว
					 อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดให้บริการรับช�ำระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต
หรือบัตรอืน่ ใด บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือช่องทางอืน่ ทีเ่ หมาะสม การช�ำระด้วย
บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอืน่ ใด (ถ้ามี) จะไม่มกี ารสะสมคะแนน เว้นแต่ธนาคารจะก�ำหนดอนุญาตเป็นอย่างอืน่
					 ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลง วิธีการ วันเวลา ในการ
รับช�ำระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่าน
ทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
					 อย่างไรก็ตาม การรับช�ำระเงินกรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ นั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บ ไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
		
14.4.2 กรณี สัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนอืน่ :
				 (ก) ผูส้ งั่ ซือ้ สามารถช�ำระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเป็นเงินสด ค�ำสัง่ หักบัญชีธนาคาร เช็ค ดราฟท์ ตัว๋ แลกเงิน
หรือวิธอี นื่ ใดทีส่ ามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับส�ำนักงานทีร่ บั ค�ำสัง่ ซือ้ เท่านัน้ โดยจะต้องลงวันทีท่ สี่ งั่ ซือ้ และขีด
คร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนาม “บัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนของ บลจ.บัวหลวง” ซึง่ เป็นบัญชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
หรือบัญชีเงินฝากของธนาคารอืน่ ใด (ถ้ามี) หรือบัญชีจองซือ้ อืน่ ใดทีอ่ าจเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลงได้ในอนาคตทีบ่ ริษทั จัดการ
และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้เปิดบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน เพื่อรับช�ำระค่าซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากมี
ผลประโยชน์ใดเกิดขึน้ เนือ่ งจากบัญชีจองซือ้ ดังกล่าว บริษทั จัดการจะด�ำเนินการให้เป็นประโยชน์ของกองทุน
					 กรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้เปิดบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนเพื่อรับช�ำระค่าซื้อหน่วย
ลงทุน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะน�ำเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ
ก�ำหนด
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					 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีรับช�ำระค่าซื้อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว โดยไม่ขดั กับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้รบั ความเห็นชอบจาก
ผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอืน่ ใด
ตามความเหมาะสม
					 ในกรณีทผี่ สู้ งั่ ซือ้ ช�ำระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟท์ หรือตัว๋ แลกเงินภายหลังก�ำหนดเวลา
รับฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงิน ภายในวันเดียวกันของแต่ละส�ำนักงานสาขาที่สั่งซื้อ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อท�ำการสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนในวันท�ำการซือ้ ขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ ำ� นวณได้ ณ สิน้ วันท�ำการซือ้ ขายถัดไปนัน้ หรือส�ำหรับใน
กรณีทเี่ ช็ค ดราฟท์ หรือตัว๋ แลกเงินดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทีส่ งั่ ซือ้ ไม่วา่ ด้วยเหตุใด บริษทั จัดการจะยกเลิกค�ำ
สัง่ ซือ้ ดังกล่าว
				 (ข) ผู้สั่งซื้อสามารถช�ำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดของ
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของสถาบันการเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการก�ำหนดอนุญาต โดยการตัดเงินจากบัตรเครดิตหรือ
บัตรเดบิต หรือบัตรอืน่ ใด (ถ้ามี) ในวันทีท่ สี่ งั่ ซือ้ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะรับช�ำระค่าซือ้ หน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต
หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอืน่ ใด ณ สถานที่ หรือช่วงระยะเวลาหรือภายใต้เงือ่ นไขอืน่ ใด ตามทีบ่ ริษทั จัดการจะก�ำหนด โดยบริษทั
จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.bblam.co.th หรือช่องทางอืน่ ทีเ่ หมาะสม
					 อนึ่ง การช�ำระเงินด้วยบัตรดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วย
ลงทุนจากการช�ำระด้วยบัตรดังกล่าว หรือจากธนาคารที่ผู้สั่งซื้อใช้บัญชีบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ภายในวัน
ท�ำการถัดจากวันที่ที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว
					 อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดให้บริการรับช�ำระค่าสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือ
บัตรอืน่ ใด บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือช่องทางอืน่ ทีเ่ หมาะสม การช�ำระด้วย
บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอืน่ ใด (ถ้ามี) จะไม่มกี ารสะสมคะแนน เว้นแต่ธนาคารจะก�ำหนดอนุญาตเป็นอย่างอืน่
					 ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิม่ เติม ยกเลิก เปลีย่ นแปลง วิธกี าร วันเวลา ในการรับ
ช�ำระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอืน่ ใด (ถ้ามี) ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอืน่ ใดตามความเหมาะสม
					 อย่างไรก็ตาม การรับช�ำระเงินกรณีสงั่ ซือ้ หน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืนอืน่ นัน้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิม่ เติม ยกเลิก เปลีย่ นแปลงได้ โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุน
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอืน่ ใดตามความเหมาะสม
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14.4.3 กรณี สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน ATM :
				 จะรับช�ำระเงินค่าสั่งซื้อ โดยจะหักเงินตามจ�ำนวนเงินที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุ
ไว้ให้ใช้บริการกับบัตรบัวหลวง ATM และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้
ซื้อขายหน่วยลงทุนได้เท่านั้น หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอจะยกเลิกค�ำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ของผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้ออาจท�ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ
		
14.4.4 กรณี สั่งซื้อผ่านระบบ Tele-bank :
				 จะรับช�ำระเงินค่าสั่งซื้อ โดยจะหักเงินตามจ�ำนวนเงินที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุ
ไว้ให้ใช้บริการกับบัตรบัวหลวง ATM และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้
ซื้อขายหน่วยลงทุนได้เท่านั้น หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอจะยกเลิกค�ำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ของผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้ออาจท�ำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ
		
14.4.5 กรณี สั่งซื้อผ่านไปรษณีย์ :
				 ผูส้ งั่ ซือ้ ต้องช�ำระค่าซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจ�ำนวนทีร่ ะบุไว้ในค�ำสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุน โดยช�ำระเป็นเช็ค ดราฟท์
หรือตัว๋ แลกเงิน หรือค�ำสัง่ จ่ายเงินหรือวิธอี นื่ ใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับ
		
14.4.6 กรณี สั่งซื้อผ่านระบบ Internet :
				 ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน จะถูกหักเงินตามจ�ำนวนที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้
ระบุไว้ในค�ำขอใช้บริการ
		
14.4.7 กรณี สั่งซื้อโดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก :
				 ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน จะถูกหักเงินในบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่ได้เปิดไว้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนด้วยจ�ำนวนเงินที่เท่ากันในแต่ละครั้ง
14.5 การจัดสรรหน่วยลงทุน :
		
ผูส้ งั่ ซือ้ หน่วยลงทุนจะได้รบั จัดสรรหน่วยลงทุนตามทีส่ งั่ ซือ้ หลังจากทีไ่ ด้ชำ� ระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจ�ำนวน
		
ทัง้ นี้ หากการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว จะท�ำให้บคุ คลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึง่
ในสามของจ�ำนวนหน่วยลงทุนที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้ทั้งหมดตามค�ำสั่ง
จองซื้อ แต่จะจัดสรรให้เท่าที่ไม่เกินสัดส่วนหนึ่งในสามของจ�ำนวนหน่วยลงทุนที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณี
ยกเว้นตามหลักเกณฑ์เกีย่ วกับข้อจ�ำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกีย่ ว
กับข้อจ�ำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
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อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการได้พจิ ารณาแล้ว เห็นว่า
การจัดสรร ในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิด
ชอบทางกฎหมายของบริษทั จัดการโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผสู้ งั่ ซือ้ หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
14.6 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน :
		
ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะด�ำเนินการคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร
พร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยการช�ำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่อยู่ที่
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุไว้ในค�ำขอเปิดบัญชี ภายใน 15 วันนับจากวันที่บริษัทไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุน
14.7 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน :
		
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใด
กรณีหนึ่ง ดังนี้
		
(1) กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่
ครบถ้วน
		
(2) กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็น
การฟอกเงิน เป็นต้น
		
(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสีย
หายแก่กองทุน เป็นต้น
		
ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุน และชือ่ เสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษทั จัดการเป็นหลัก บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจี่ ะปิดรับค�ำสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนชัว่ คราวตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบก่อนการใช้สทิ ธิทจี่ ะปิดรับค�ำสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนโดยจะปิดประกาศ ณ ส�ำนักงานของ
บริษทั จัดการ ส�ำนักงานใหญ่ และส�ำนักงานสาขาของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
		
อนึ่ง ในบางกรณี บริษัทจัดการอาจปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากค�ำสั่งซื้อดังกล่าวมีผลท�ำให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้น ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
		
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ช�ำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนไม่ได้
		
การเพิ่มหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะท�ำในวันท�ำการถัดจากวันท�ำการซื้อขายหน่วยลงทุนจ�ำนวนนั้น
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14.8 วันและเวลาท�ำการขายหน่วยลงทุน :
		
ผู้สนใจลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตั้งแต่เวลา
เริ่มท�ำการถึงเวลา 15:30 น. ของทุกวันท�ำการซื้อขาย หรือเวลาอื่นใดที่บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนจะก�ำหนดเวลาโดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
		
ส�ำหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบเอทีเอ็ม ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์
ระบบอินเตอร์เน็ต หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่อาจเพิ่มเติมในอนาคต สามารถส่งค�ำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันตลอด
24 ชั่วโมง
 การสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุน ก่อนเวลา 16:00 น. ในวันท�ำการซือ้ ขายให้ถอื ว่าเป็นการสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนในวันท�ำการ
ซื้อขายนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค�ำนวณได้ ณ สิ้นวันท�ำการซื้อขายซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค�ำนวณได้ เมื่อสิ้นวัน
ท�ำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการค�ำนวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว
 การสั่งซื้อหน่วยลงทุน หลังเวลา 16:00 น. ในวันท�ำการซื้อขายหรือการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันหยุดท�ำการ
ซื้อขายให้ถือเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันท�ำการซื้อขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค�ำนวณได้ ณ สิ้นวันท�ำการซื้อ
ขายถัดไปซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค�ำนวณได้เมื่อสิ้นวันท�ำการซื้อขายถัดไปเป็นเกณฑ์ในการค�ำนวณและราคาขาย
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
อนึ่ง บริษัทจัดการจะเริ่มเปิดรับค�ำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในวันท�ำการถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทุนเปิดกับส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิม่ เติม ยกเลิก เปลีย่ นแปลง วันและเวลาท�ำการขายหน่วยลงทุนได้
โดยไม่ ถื อ เป็ น การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โครงการ โดยบริ ษั ท จั ด การจะแจ้ ง ให้ ป ระชาชนทราบผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ที่
www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอืน่ ทีเ่ หมาะสม และแจ้งให้สำ� นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
15. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
15.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 อืน
่ ๆ
15.2 เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
		
บริษทั จัดการจะจดแจ้งชือ่ ผูส้ งั่ ซือ้ หน่วยลงทุนเป็นผูถ้ อื หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน และในสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
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ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั่งซื้อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
หรือเอกสารแสดงสิทธิอื่นใด โดยจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อในค�ำขอเปิดบัญชีกองทุนคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่าตามที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
		
บริษัทจัดการจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสารแสดงสิทธิอื่นใด ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วันท�ำการนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก หรือภายในวันท�ำการซือ้ ขายหน่วยลงทุน กรณีทสี่ งั่ ซือ้ ภาย
หลังปิดการเสนอขายครัง้ แรก
		
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิอื่นใด จะต้องมารับ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิอื่นใด (ถ้ามี) ด้วยตนเอง ณ ส�ำนักงานใหญ่หรือส�ำนักงานสาขาของ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชีกองทุน
		
ส�ำหรับเอกสารแสดงสิทธิที่เป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะต้องน�ำสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถน�ำสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั้งแต่วันท�ำการถัดจากวันท�ำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่น�ำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที่บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็นรายการที่ถูกต้อง
		
อนึง่ ส�ำหรับกรณีสงั่ ซือ้ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ก�ำหนดให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนใช้เอกสารหน้าทีแ่ สดงรายการ
เคลือ่ นไหวบัญชีกองทุนรวมเป็นหลักฐานแสดงสิทธิได้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายใดประสงค์จะให้ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิเพือ่ ใช้เป็น
หลักฐานแสดงสิทธิ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนยังสามารถร้องขอได้ทผี่ สู้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทีอ่ อกหลักฐานแสดงสิทธินน้ั ๆ ได้
		
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้สั่งซื้อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการท�ำรายการซื้อขายหน่วยลงทุน รวมถึงเปลี่ยนแปลง และหรือเพิ่มเติมรูปแบบ
เอกสารแสดงสิทธิและหรือเงือ่ นไข และระยะเวลาส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ โดยจะประกาศให้ผถู้ อื
หน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอืน่ ใดตามความเหมาะสม
16. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือช่องทางอืน่ ใดที่
บริษทั จัดการจัดให้มี หรือประกาศแจ้งเพิม่ เติมในอนาคต ตามวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการก�ำหนด โดยบริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะ
แก้ไขเพิ่มช่องทางการสั่งขาย หรือแก้ไขวิธีการสั่งขาย หรือแก้ไขอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งขาย ทั้งนี้ เพือ่ ประโยชน์ของ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน โดยทีจ่ ะไม่ยนื่ แก้ไขเพิม่ เติมโครงการ แต่จะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบผ่านทาง www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทาง
อืน่ ใดตามความเหมาะสม และแจ้งให้ส�ำนักงานคณะกรรมการ 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�ำการของธนาคารพาณิชย์
โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในค�ำสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจำ� นวนหน่วยลงทุนทีจ่ ะขายคืน
หรือจ�ำนวนเงินทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนต้องการได้รบั จากการขายคืนหน่วยลงทุน และบริษทั จัดการจะส่งมอบหลักฐานการรับค�ำสัง่
ขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
		 16.1.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
				 ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทผี่ สู้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุน
จะต้องกรอกรายละเอียดในค�ำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจำ� นวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจ�ำนวนเงิน
ทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนต้องการได้รบั จากการขายคืนหน่วยลงทุน และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนจะส่งมอบหลักฐานการรับ
ค�ำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
		
16.1.3 ระบบเอทีเอ็ม (ATM) :
				 อนึง่ การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบ ATM สามารถท�ำได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น
				 บริษัทจัดการอาจรับค�ำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือก
สั่งขายหน่วยลงทุนด้วยบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier ผ่านเครือ่ ง ATM ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ได้ทกุ วันตลอด 24 ชัว่ โมง ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ณ สาขาที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยท�ำบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier ไว้ เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก “ค�ำขอใช้บริการ
กองทุนเปิดผ่านเครื่องฝากถอนเงินระบบอัตโนมัติและบริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องน�ำบัตรบัวหลวง
ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถสั่งขาย
หน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันท�ำการซื้อขายถัดไป หลังจากกรอกค�ำขอใช้บริการ
แล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
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				 ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการท�ำ
รายการซึ่งมีระบุบนหน้าจอเครื่อง ATM โดยผู้สั่งขายต้องเลือกรหัสบริการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏิบัติจนครบขั้น
ตอนการสั่งขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุบนจอ ATM
				 การสั่งขายหน่วยลงทุน ด้วยเครื่อง ATM สามารถด�ำเนินการได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือใน
กรณีที่สั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจ�ำนวนหน่วยครั้งละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้งต่อวัน
				 ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ไม่ได้ หากการท�ำรายการ
สั่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
				 การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืนจะด�ำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน
				 เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นเพียงเอกสาร
บันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานในการท�ำรายการอย่างสมบูรณ์ หากใบบันทึกรายการของเครือ่ ง ATM นัน้ หมด ผู้สั่งขาย
จะเลือกท�ำการสั่งขายหน่วยลงทุนหรือไม่ก็ได้
				 บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการท�ำ
รายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
				 บริษัทจัดการจะช�ำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุ
ไว้ในค�ำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด
				 ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง วิธกี ารและหรือก�ำหนดเวลารับค�ำสัง่
ขายคืนผ่านระบบ ATM ให้สามารถท�ำได้ ทัง้ นี้ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพือ่ ประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน และหาก
อนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธอี นื่ ใดตามความเหมาะสม
		 16.1.4 ระบบโทรศัพท์ (Tele-bank) :
				 อนึ่ง การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ สามารถท�ำได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น
				 บริษัทจัดการอาจรับค�ำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
อาจเลือกสัง่ ขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้ทกุ วันตลอด 24 ชัว่ โมง
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ณ สาขาทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนเคยท�ำ
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บัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier ไว้ เพือ่ ขอใช้บริการ โดยกรอก “ค�ำขอใช้บริการกองทุนเปิดผ่านเครือ่ งฝากถอนเงิน
ระบบอัตโนมัตแิ ละบริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องน�ำบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier และ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึง่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะสามารถสัง่ ขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์
ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนในวันท�ำการซือ้ ขายถัดไป หลังจากกรอกค�ำขอใช้บริการแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม
				 ในกรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนประสงค์สงั่ ขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการท�ำรายการซึง่ มีระบุอยูใ่ นเอกสารวิธกี ารใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องเลือก
รหัสบริการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์
				 การสัง่ ขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์สามารถด�ำเนินการได้ครัง้ ละไม่เกิน 10,000,000 บาท
หรือในกรณีทสี่ งั่ ขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจ�ำนวนหน่วยครัง้ ละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย โดยไม่จำ� กัดจ�ำนวนครัง้ ต่อวัน
				 ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ไม่ได้ หาก
การท�ำรายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
				 การสัง่ ขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผูส้ นับสนุน
การขายหรือรับซือ้ คืนจะด�ำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
				 เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้สั่งขายเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น
ไม่ใช่หลักฐานในการท�ำรายการอย่างสมบูรณ์
				 บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักฐาน
ในการท�ำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
				 บริษัทจัดการจะช�ำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุ
ไว้ในค�ำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด
				 ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง วิธกี ารและหรือก�ำหนดเวลารับค�ำสัง่
ขายคืนผ่านระบบโทรศัพท์ให้สามารถท�ำได้ ทัง้ นี้ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพือ่ ประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน และหาก
อนาคตสามารถใช้บริการนีโ้ ดยผ่านบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนอืน่ ได้ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ประชาชน
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธอี นื่ ใดตามความเหมาะสม
		
16.1.5 ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) :
				 อนึ่ง การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถท�ำได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น
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			 (1) บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking)
					 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง
ไอแบงก์กิ้ง ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในค�ำขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งและบัวหลวง
เอ็มแบงก์กิ้ง (“ค�ำขอใช้บริการ”) หรือค�ำขออื่นในท�ำนองเดียวกัน และสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร
หรืออืน่ ๆ ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ที่ www.bangkokbank.com หรือเว็บไซต์อนื่ ทีอ่ าจมีการเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมในอนาคต
					 ในกรณี ผู ้ สั่ ง ขายประสงค์ สั่ ง ขายหน่ ว ยลงทุ น ผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต ด้ ว ยบริ ก ารบั ว หลวง
ไอแบงก์กิ้ง ให้ผู้สั่งขายปฏิบัติตามขั้นตอนการท�ำรายการขายจนครบขั้นตอนการสั่งขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้
					 การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง สามารถด�ำเนิน
การได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของ
บริษทั จัดการ หรือในกรณีทสี่ งั่ ขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจ�ำนวนหน่วย ได้ครัง้ ละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย หรือมูลค่าอืน่
ทีบ่ ริษทั จัดการแจ้งในอนาคต ซึง่ จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ โดยไม่จำ� กัดจ�ำนวนครัง้ ต่อวัน
					 สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึก
ข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
					 ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ�ำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจ�ำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในค�ำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจ�ำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุน
หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฎในรายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
					 ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการ
บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ไม่ได้ หากการท�ำรายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
					 อย่างไรก็ตาม หากมีขอ้ ขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษทั จัดการไม่สามารถ
ค�ำสัง่ ขายหน่วยลงทุนได้ให้ถอื ว่ายังไม่มกี ารท�ำรายการการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนัน้
					 บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กงิ้ ยอมรับและผูกพันตามเงือ่ นไขและวิธกี ารทีก่ ำ� หนดไว้ในค�ำขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กงิ้
และหรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก
ความขัดข้องของระบบ
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			 (2) บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง (Bualuang mBanking)
					 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง
เอ็มแบงกกิง้ โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะต้องระบุเลขทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุน และลงนามในค�ำขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กงิ้ และ
บัวหลวง เอ็มแบงก์กงิ้ (“ค�ำขอใช้บริการ”) หรือค�ำขออืน่ ในท�ำนองเดียวกัน และปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในการขอใช้บริการ
ดังกล่าว และเมือ่ ได้รบั รหัสผูใ้ ช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ส�ำหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏิบตั กิ าร iOS ของ iPhone/ iPad หรือระบบปฏิบตั กิ าร Android หรือ
WAP ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง หรือระบบปฏิบตั กิ ารอืน่ ทีอ่ าจมีการเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมในอนาคต
					 ในกรณีผสู้ งั่ ขายประสงค์สงั่ ขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กงิ้
ให้ผสู้ งั่ ขายปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการท�ำรายการขายจนครบขัน้ ตอนการสัง่ ขายหน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้
					 การสัง่ ขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กงิ้ สามารถด�ำเนินการ
ได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ หรือในกรณีที่สั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจ�ำนวนหน่วย ได้ครั้งละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย หรือมูลค่าอื่น
ที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้งต่อวัน
					 สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึก
ข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
					 ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ�ำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจ�ำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในค�ำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจ�ำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุน
หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฎในรายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
					 ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการ
บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ไม่ได้ หากการท�ำรายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
					 อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่
สามารถค�ำสั่งขายหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการท�ำรายการการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนั้น
					 บริษทั จัดการถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีต่ กลงใช้บริการซือ้ ขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย
บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่ก�ำหนดไว้ในค�ำขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไข
เพิม่ เติมเปลีย่ นแปลงต่อไปในภายหน้า ซึง่ รวมถึงการยอมรับความเสีย่ งใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ อันเนือ่ งมาจากความขัดข้องของระบบ
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				 ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือก�ำหนดเวลารับค�ำสั่ง
ขายคืนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และหากอนาคต
สามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
16.2 การช�ำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
		
บริษัทจัดการจะช�ำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ใน
ค�ำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 4 วันท�ำการนับแต่วันท�ำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงิน
เข้าบัญชี เงินฝากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีเ่ ปิดไว้กบั บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอืน่ ซึง่ อาจเปิดให้บริการต่อไป โดยไม่ถอื
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือจ่ายเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นที่อาจเพิ่มเติมในอนาคตโดยไม่ถอื
เป็นการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนามของผูถ้ อื หน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน
16.3 เงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
		
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนระบุจำ� นวนหน่วยลงทุนทีจ่ ะขายคืน หรือจ�ำนวนเงินทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนต้องการได้รบั จาก
การขายคืนหน่วยลงทุนในค�ำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจ�ำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียม
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
จะถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่าทีป่ รากฏอยูใ่ นรายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
		
อนึง่ กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนท�ำค�ำสัง่ ขายคืนเป็นจ�ำนวนเงิน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจได้รบั เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ไม่เท่ากับจ�ำนวนเงินที่ระบุในค�ำสั่งขายคืนก็ได้
		
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื้อ
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
		
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้ยนื่ ค�ำสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษทั จัดการ และบริษทั จัดการยังไม่สามารถรับซือ้
คืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการด�ำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 18. ข้อ 19. และข้อ 20.
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกค�ำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันท�ำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด
ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค�ำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกค�ำสั่งขายคืน จะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน
		
ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนไม่ได้ หากการท�ำรายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้ว
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
		
การลดจ�ำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะท�ำในวันท�ำการถัดจากวันท�ำการซื้อขายหน่วยลงทุนจ�ำนวนนั้น
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16.4 วันและเวลาท�ำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
		
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตั้งแต่
เวลาเริ่มท�ำการถึงเวลา 15:30 น. ของทุกวันท�ำการซือ้ ขาย หรือเวลาอืน่ ใดทีบ่ ริษทั จัดการและหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้ คืนจะก�ำหนดเวลาโดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
		
ส�ำหรับการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบเอทีเอ็ม หรือระบบบริการธนาคารทาง
โทรศัพท์ ระบบอินเตอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่อาจเพิ่มเติมในอนาคต สามารถส่งค�ำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้
ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
 การสั่งขายหน่วยลงทุน ก่อนเวลา 16:00 น. ในวันท�ำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งขายหน่วยลงทุนในวัน
ท�ำการซื้อขายนั้นในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ค�ำนวณได้ ณ สิ้นวันท�ำการซื้อขายซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค�ำนวณได้
เมื่อสิ้นวันท�ำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการค�ำนวณ และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 การสั่งขายหน่วยลงทุน หลังเวลา 16:00 น. ในวันท�ำการซื้อขายหรือการสั่งขายหน่วยลงทุนในวันหยุด
ท�ำการซื้อขายให้ถือเป็นการสั่งขายหน่วยลงทุนในวันท�ำการซื้อขายถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ค�ำนวณได้ ณ สิ้น
วันท�ำการซื้อขายถัดไปซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค�ำนวณได้เมื่อสิ้นวันท�ำการซื้อขายถัดไปเป็นเกณฑ์ในการค�ำนวณและ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
อนึง่ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิม่ เติม ยกเลิก เปลีย่ นแปลง วิธกี ารและหรือก�ำหนดวันเวลารับค�ำสัง่
ขายคืน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม และแจ้งให้ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิด ซึง่ จัดตัง้ และจัดการโดยบริษทั จัดการเท่านั้น
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่เพียงกองทุนเดียวต่อหนึ่งค�ำขอสับเปลี่ยนกองทุน
ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในรายละเอียดโครงการกองทุนรวม โดยบริษทั จัดการจะด�ำเนินการหักกลบลบหนีต้ ามทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุน
ได้ใช้สิทธิในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ การสับเปลีย่ นหน่วยลงทนกองทุนเปิดดังกล่าว จะไม่รวมถึงกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ และกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว
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17.1 วิธีการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
		
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี้
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการหรือรับซื้อคืน
 ระบบโทรศัพท์ (Tele-bank)
 ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)
		
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถท�ำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดย
ติดต่อบริษทั จัดการและหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน หรือท�ำค�ำสัง่ สับเปลีย่ นผ่านบริการทางโทรศัพท์ หรือผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต หรือวิธอี นื่ ๆ ทีบ่ ริษทั จัดการอาจเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลงวิธกี ารสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทีเ่ ป็นการให้บริการโดย
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข
และวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการก�ำหนดไว้ โดยไม่ถอื เป็นการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการ และถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนรับทราบแล้ว
		 (1) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
				 (ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
				 (ข) ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีต่ อ้ งการท�ำรายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ให้กรอกรายละเอียดในค�ำขอสับเปลีย่ น
กองทุนให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จ�ำนวนหน่วยที่จะออกจากกองทุนต้นทาง และระบุชื่อกองทุนปลายทาง
ที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และน�ำไปยื่นกับบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ซึ่งบริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนจะส่งมอบหลักฐานการรับค�ำขอสับเปลีย่ นกองทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
				 (ค) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีท่ ำ� รายการค�ำขอสับเปลีย่ นกองทุนเรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนค�ำขอสับเปลีย่ นกองทุน
ไม่ได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
				 (ง) สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้นทาง และการสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะถือหลัก
ฐานทีป่ รากฎอยูก่ บั บริษทั จัดการและหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนเป็นหลักฐานในการท�ำรายการทีส่ มบูรณ์และใช้อา้ งอิงได้
				 (จ) ในกรณีที่จ�ำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบค�ำขอสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนนัน้ มากกว่าจ�ำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฎอยูใ่ นรายการ
ที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่
ปรากฎอยูใ่ นรายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
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				 อย่างไรก็ตาม กรณี หากจ�ำนวนเงินทีค่ ำ� นวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไม่เพียงพอทีจ่ ะน�ำไปซือ้ หน่วยลงทุน
ขั้นต�่ำตามข้อก�ำหนดของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่น�ำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะช�ำระเป็นเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในค�ำขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน
4 วันท�ำการนับตั้งแต่วันท�ำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับ
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอืน่ ทีอ่ าจเพิม่ เติมในอนาคต โดยไม่ถอื เป็นการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการ และขีดคร่อมเฉพาะ
สั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
			
(2) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Tele-bank)
				 (ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเลือกรหัสบริการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนกองทุน และปฎิบัติจนครบขั้นตอนการสับเปลี่ยนการถือ
หน่วยลงทุนตามรายการซึ่งมีระบุอยู่ในวิธีการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ การท�ำรายการผ่านบริการธนาคารทาง
โทรศัพท์จะท�ำรายการได้ครัง้ ละไม่ตำ�่ กว่า 100 หน่วย และไม่เกิน 1,000,000 หน่วย โดยไม่จำ� กัดจ�ำนวนครัง้ ต่อวัน
				 (ข) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีต่ อ้ งการท�ำรายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ต้องท�ำรายการให้ครบถ้วนตามทีก่ ำ� หนด
และเอกสารใบบันทึกรายการทีอ่ อกจากเครือ่ งโทรสารของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐาน
ในการท�ำรายการอย่างสมบูรณ์
				 (ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ท�ำรายการค�ำขอสับเปลี่ยนกองทุนเรียบร้อยแล้วจะเพิกถอนค�ำขอสับเปลี่ยน
กองทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
				 (ง) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
				 (จ) ในกรณีที่จ�ำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบค�ำขอสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนนั้นมากกว่าจ�ำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฎอยู่ใน
รายการทีบ่ นึ ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทัง้ หมด
เท่าทีป่ รากฎอยูใ่ นรายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
				 อย่างไรก็ตาม กรณี หากจ�ำนวนเงินทีค่ ำ� นวณได้ของกองทุนต้นทางมีไม่เพียงพอทีจ่ ะน�ำไปซือ้ หน่วยลงทุนขัน้
ต�่ำตามข้อก�ำหนดของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่น�ำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะช�ำระเป็นเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามวิธกี ารทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในค�ำขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 4 วัน
ท�ำการนับตัง้ แต่วนั ท�ำการซือ้ ขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีเ่ ปิดไว้กบั บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ หรือธนาคารอื่นซึ่งอาจเปิดให้บริการต่อไป โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือเป็นเช็ค บมจ.ธนาคาร
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กรุงเทพ หรือธนาคารอืน่ ทีอ่ าจเพิม่ เติมในอนาคต โดยไม่ถอื เป็นการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนาม
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน
		 (3) วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)
			 อนึ่ง การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถท�ำได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซือ้ คืนทีเ่ ป็น บมจ. ธนาคารกรุงเทพ เท่านัน้ และหากอนาคตสามารถใช้บริการนีโ้ ดยผ่านผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืนอืน่ ได้ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทั ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอืน่
ทีเ่ หมาะสม และแจ้งให้สำ� นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
			 (ก) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะใช้บริการสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุน โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย
บริการบัวหลวง ไอแบงก์กงิ้ ที่ www.bangkokbank.com หรือเว็บไซด์อนื่ ทีอ่ าจมีการเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมในอนาคต ทัง้ นี้
การท�ำรายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจะท�ำรายการได้ครัง้ ละไม่ตำ�่ กว่า 100 หน่วย และไม่เกิน 1,000,000 หน่วย โดยไม่จำ� กัด
จ�ำนวนครัง้ ต่อวัน
		
(ข) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีต่ อ้ งการท�ำรายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนต้องปฎิบตั จิ นครบขัน้ ตอนตามทีก่ ำ� หนด
และเอกสารใบบันทึกรายการทีอ่ อกจากเครือ่ งพิมพ์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐาน
ในการท�ำรายการอย่างสมบูรณ์
			 (ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนทีท่ ำ� รายการค�ำขอสับเปลีย่ นกองทุนเรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนค�ำขอสับเปลีย่ นกองทุน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
			 (ง) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
			 (จ) ในกรณีที่จ�ำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบค�ำขอสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนนั้นมากกว่าจ�ำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฎอยู่ใน
รายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทัง้ หมด
เท่าทีป่ รากฎอยูใ่ นรายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
			 อย่างไรก็ตาม กรณีหากจ�ำนวนเงินที่ค�ำนวณได้ของกองทุนต้นทางมีไม่เพียงพอที่จะน�ำไปซื้อหน่วยลงทุน
ขั้นต�่ำตามข้อก�ำหนดของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่น�ำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะช�ำระเป็นเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ตามวิธกี ารทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในค�ำขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 4 วัน
ท�ำการนับตัง้ แต่วนั ท�ำการซือ้ ขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีเ่ ปิดไว้กบั บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ หรือธนาคารอื่นซึ่งอาจเปิดให้บริการต่อไป โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือเป็นเช็ค บมจ.ธนาคาร
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กรุงเทพ หรือธนาคารอื่นที่อาจเพิ่มเติมในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย
ในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
17.2 การก�ำหนดเวลา และราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
		 (1) การก�ำหนดเวลาในการรับค�ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
			 (ก) กรณี ท�ำค�ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
สามารถท�ำรายการได้ทุกวันท�ำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดท�ำการถึงเวลา 15:30 น.
			 (ข) กรณี ท�ำค�ำสัง่ สับเปลีย่ นผ่านบริการทางโทรศัพท์ และระบบอินเตอร์เน็ต และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
อื่นใด (ถ้ามี) สามารถท�ำรายการได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
			 ทั้งนี้ การท�ำรายการขอสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน โดยบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หรือผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด (ถ้ามี) ก่อนเวลา 16:00 น. ในวันท�ำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสับเปลี่ยน
การถือหน่วยลงทุนในวันท�ำการซื้อขายนั้น ในราคารับซื้อคืนและราคาขายหน่วยลงทุนที่ค�ำนวณได้ ณ สิ้นวันท�ำการซื้อขาย
ส่วนกรณีท�ำรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หลังเวลา 16:00 น. ในวันท�ำการซื้อขายหรือในวันหยุดท�ำการ
ซื้อขาย ให้ถือเป็นการท�ำรายการขอสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนในวันท�ำการซื้อขายถัดไป โดยใช้ราคารับซื้อคืนและราคา
ขายหน่วยลงทุน ที่ค�ำนวณได้ ณ สิ้นวันท�ำการซื้อขายถัดไป ทั้งนี้ ราคารับซื้อคืนและราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคา
ที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
		 (2) การก�ำหนดราคาขาย และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
			 (ก) กรณี กองทุนต้นทาง ใช้ราคารับซื้อคืน ณ สิ้นวันท�ำการซื้อขาย
			 (ข) กรณี กองทุนปลายทาง ใช้ราคาขาย ณ สิ้นวันท�ำการซื้อขาย
			 อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงก�ำหนดเวลาและราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณี สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทเี่ ปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขตามทีร่ ะบุไว้โดยไม่ถอื ว่าเป็นการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการ ทัง้ นี้ื บริษทั จัดการจะแจ้ง
ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนและผูล้ งทุนทัว่ ไปทราบถึงการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั www.bblam.co.th
17.3 เงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
		 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับค�ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ว่าค�ำสั่งดังกล่าวจะส่งผ่านช่องทางใด
ช่องทางหนึง่ หรือหลายช่องทางรวมกันเป็นการชัว่ คราว รวมถึงขอสงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธค�ำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนใดๆ ในกรณีที่
บริษทั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ
ต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือต่อชือ่ เสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษทั จัดการ
		
ในบางกรณี บริษทั จัดการอาจปฏิเสธค�ำขอสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หากค�ำขอดังกล่าวจะมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนนั้น
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ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
		 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการ และหรือก�ำหนดเวลารับค�ำสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนให้สามารถท�ำได้ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตที่บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ทีม่ กี ารแต่งตัง้ เพิม่ เติม จะเปิดรับค�ำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้สามารถท�ำได้ โดยแการแก้ไขเพิม่ เติม
ดังกล่าวข้างต้นจะไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธอี นื่ ใดตามความเหมาะสม
18. การเลื่อนก�ำหนดการช�ำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน :
18.1 บริษัทจัดการอาจเลื่อนก�ำหนดการช�ำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค�ำสั่งขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้
		
(1) บริ ษั ท จั ด การพิ จ ารณาแล้ ว มี ค วามเชื่ อ โดยสุ จ ริ ต และสมเหตุ ส มผลว่ า เป็ น กรณี ที่ เ ข้ า เหตุ ดั ง ต่ อ ไปนี้
โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
			 (ก) มีเหตุจ�ำเป็นท�ำให้ไม่สามารถจ�ำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรือ
			 (ข) มีเหตุที่ท�ำให้กองทุนรวมไม่ได้รับช�ำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก�ำหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
		
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีค�ำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ
0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา
18.2 ในการเลื่อนก�ำหนดการช�ำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 18.1 บริษัทจัดการจะด�ำเนินการดังต่อไปนี้
		
(1) เลือ่ นก�ำหนดช�ำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันท�ำการนับแต่วนั ทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนมีคำ� สัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
นัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากส�ำนักงาน
		
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค�ำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก�ำหนดการช�ำระค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น
		
(3) แจ้งการเลื่อนก�ำหนดช�ำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐาน
การได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์ตามข้อ 18.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผูด้ แู ลผลประโยชน์ตามข้อ 18.1 (2)
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ต่อส�ำนักงานโดยพลัน ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะมอบหมายให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ดำ� เนินการแทนก็ได้
		
(4) ในระหว่างการเลือ่ นก�ำหนดช�ำระค่าขายคืน หากมีผถู้ อื หน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว
ให้บริษทั จัดการจะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยจะช�ำระค่าขายคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามล�ำดับวันทีส่ ง่ ค�ำสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
19. การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค�ำสั่งซื้อหรือค�ำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน :
1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค�ำสั่งซื้อ ค�ำสั่งขายคืน หรือค�ำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับค�ำสั่งซื้อ ค�ำสั่งขายคืน หรือค�ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่
ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้
		 (1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดท�ำการซื้อขายได้ตามปกติ
		 (2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดย
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
				 (ก) มีเหตุจ�ำเป็นท�ำให้ไม่สามารถจ�ำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล
				 (ข) ไม่สามารถค�ำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
				 (ค) มีเหตุจ�ำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
				 ทัง้ นี้ การไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตามค�ำสัง่ ทีร่ บั ไว้แล้ว หรือการหยุดรับค�ำสัง่ ซือ้
ค�ำสั่งขายคืน หรือค�ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระท�ำได้ไม่เกินหนึ่งวันท�ำการ เว้นแต่จะได้รับ
การผ่อนผันจากส�ำนักงาน
		 (3) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค�ำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค�ำสั่งซื้อหน่วยลงทุน
แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
				 (ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�ำดังต่อไปนี้
					 1. การกระท�ำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
					 2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
					 3. การกระท�ำทีเ่ ป็นการปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ เกีย่ วกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผูม้ อี ำ� นาจตามกฎหมาย
				 (ข) บริษทั จัดการไม่สามารถด�ำเนินการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้าได้ในสาระส�ำคัญ
2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม
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ค�ำสัง่ ซือ้ ค�ำสัง่ ขายคืนหรือค�ำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้ว บริษทั จัดการจะปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
		 (1) แจ้ ง ผู ้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ มี ค�ำ สั่ ง ซื้ อ ค� ำ สั่ ง ขายคื น หรื อ ค� ำ สั่ ง สั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น ไว้ แ ล้ ว ให้ ท ราบถึ ง
การไม่ขายไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1 (1) (2) หรือ (3) จะเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น และผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับค�ำสั่งซื้อ ค�ำสั่งขายคืน หรือค�ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีการใดๆ โดยพลันด้วย เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น
		 (2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือการหยุดรับค�ำสั่งซื้อ ค�ำสั่งขายคืน
หรือค�ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการด�ำเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้ส�ำนักงาน
ทราบโดยพลัน
		 (3) ในกรณีทบี่ ริษทั จัดการไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนหรือหยุดรับค�ำสัง่ ซือ้ ค�ำสัง่ ขายคืน
หรือค�ำสั่ง สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามข้อ 1 (1) (2) หรือ (3) เกินหนึ่งวันท�ำการ บริษัทจัดการจะด�ำเนินการดังต่อไปนี้
ก่อนการเปิดรับค�ำสั่งซื้อ ค�ำสั่งขายคืน หรือค�ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
				 (ก) รายงานการเปิดรับค�ำสัง่ ซือ้ ค�ำสัง่ ขายคืน หรือค�ำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ
กองทุนรวมเปิด ณ วันท�ำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนัน้ ให้สำ� นักงานทราบภายในวันท�ำการก่อนวันเปิดรับค�ำสัง่ ซือ้ ค�ำสัง่ ขายคืน
หรือค�ำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
				 (ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค�ำสั่งซื้อ ค�ำสั่งขายคืน หรือค�ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึง
การเปิดขาย รับซือ้ คืน หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอืน่ และผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบถึง
การเปิดรับค�ำสัง่ ซือ้ ค�ำสัง่ ขายคืน หรือค�ำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนด้วยวิธกี ารใดๆ โดยพลัน เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น
3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค�ำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป
และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค�ำสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงหยุดการขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไป
ให้ทราบถึงการหยุดรับค�ำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น
20. การหยุดขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
เพือ่ คุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นเพือ่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการ
หยุดรับค�ำสัง่ ซือ้ ค�ำสัง่ ขายคืนหรือค�ำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชัว่ คราวตามระยะเวลาทีเ่ ห็นสมควร
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แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันท�ำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลา
หยุดรับค�ำสั่งซื้อ ค�ำสั่งขายคืน หรือค�ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
21. การช�ำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถช�ำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช�ำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะก�ำหนดขั้นตอนการด�ำเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงานก่อน
และไม่ถอื ว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขัน้ ตอนทีก่ ำ� หนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง และเป็นธรรมต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน
22. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
ตัวแทน (ถ้ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ามี) :
22.1 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ :
		
ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
		
(1) การบริหารกองทุน
			 (ก) ยื่นค�ำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวม
ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 15 วันท�ำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก
			 (ข) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษทั จัดการ
และผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างเคร่งครัด
			 (ค) น�ำเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ และซื้อขาย จ�ำหน่าย สั่งโอน เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
หลักทรัพย์ที่ลงทุนไว้นั้นตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ ทัง้ นี้ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็นหลัก
			 (ง) ด�ำเนินการเพิม่ จ�ำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�ำหนด
			 (จ) ด�ำเนินการเพิ่มจ�ำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วหรือยกเลิกจ�ำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันท�ำการ
ถัดจากวันท�ำการซื้อขายหน่วยลงทุนจ�ำนวนนั้นแล้วแต่กรณี
			 (ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิม่ เติม จ�ำนวน และมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน ณ วันท�ำการสุดท้าย
ของทุกเดือนให้แก่สำ� นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีป่ ระกาศก�ำหนด ทัง้ ทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
			 (ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
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(ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการทีก่ องทุนถือหุน้ หรือหลักทรัพย์อยูเ่ ท่าทีจ่ ำ� เป็น เพือ่ รักษา
ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
			 (ฌ) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีจัดการกองทุนตาม “ข้อ 28. วิธีการ
แก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ”
		
(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุน
			 (ก) จัดให้มีการรับและจ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
และกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่ก�ำหนดไว้ใน “ข้อ 23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม”
			 (ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามอัตราที่ก�ำหนดไว้ใน “ข้อ 23.
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม”
		
(3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุน
			 (ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 6. ทั้งนี้ โดยได้รับอนุญาตจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
			 (ข) แต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศก�ำหนด
			 (ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์แห่ง
ประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
			 (ง) แต่งตั้งผู้ช�ำระบัญชีกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อน
			 (จ) แต่งตั้งนายทะเบียนของกองทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
		 (4) การด�ำเนินการเพื่อมิให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ำกัดการถือ
หน่วยลงทุน
			 (4.1) จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่เกินข้อจ�ำกัดการถือหน่วยลงทุน และ
ดูแลให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินข้อจ�ำกัดดังกล่าวด้วย
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			 (4.2) ในกรณี ที่ มี บุ ค คลอื่ น เป็ น นายทะเบี ย นผู ้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น บริ ษั ท จั ด การจะแจ้ ง ให้ น ายทะเบี ย น
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงข้อจ�ำกัดการถือหน่วยลงทุน และดูแลให้นายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน
หากมีการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจ�ำกัดการถือหน่วยลงทุน
			 (4.3) ตรวจสอบสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพื่อให้เป็นไปตามข้อ
จ�ำกัดการถือหน่วยลงทุน และด�ำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตรวจสอบและรายงานต่อบริษัทจัดการ เมื่อพบ
การถือหน่วยลงทุนที่ไม่เป็นไปตามข้อจ�ำกัดการถือหน่วยลงทุน
			 (4.4) เมื่อปรากฎข้อเท็จจริงว่าบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ำกัดการถือ
หน่วยลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการถือหน่วยลงทุนเองโดยตรงหรือผ่านบุคคลอื่น บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน
						 (1) กรณีการเกินข้อจ�ำกัดการถือหน่วยลงทุนที่เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการ
จะด�ำเนินการดังต่อไปนี้
							 (ก) รายงานต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันท�ำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือควรรู้ถึงข้อ
เท็จจริงดังกล่าว ทั้งนี้ การรายงานดังกล่าว ให้แสดงแนวทางการแก้ไขเพื่อให้การถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามข้อจ�ำกัดการถือ
หน่วยลงทุนด้วย
							 (ข) เปิดเผยข้อมูล เมื่อมีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ำกัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือ
กลุม่ บุคคลเดียวกันใดให้ผลู้ งทุนทราบในช่องทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายใน 5 วันท�ำการนับแต่วนั ทีม่ กี ารถือหน่วยลงทุน
เกินข้อจ�ำกัดการถือหน่วยลงทุนครั้งแรกของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน
ทุกเดือน ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงเพื่อให้นายทะเบียนแจ้งให้บริษัทจัดการทราบ หากมีการถือหน่วยลงทุนเกิน
ข้อจ�ำกัดการถือหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วย
							 (ค) แก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดให้เป็นไปตามข้อ
จ�ำกัดการถือหน่วยลงทุน (เช่น เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม) ภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ปรากฎข้อเท็จจริงว่าบุคคลใดหรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันใดนั้นถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามข้อจ�ำกัดดังกล่าว เว้นแต่เป็นกองทุนรวมที่ก�ำหนดเวลาซื้อขายหน่วย
ลงทุนแต่ละครัง้ ห่างกันนานกว่าสองเดือน ให้ดำ� เนินการแก้ไขภายในวันสุดท้ายของก�ำหนดเวลาซือ้ ขายหน่วยลงทุนครัง้ ถัดไป
						 (2) กรณีการเกินข้อจ�ำกัดการถือหน่วยลงทุนโดยไม่ได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม หรือ
เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน
ข้อจ�ำกัดการถือหน่วยลงทุนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ใน (1)(ข)
			 (4.5) ในกรณีที่มีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเพื่อบุคคลอื่นผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account)
บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อตกลงเพื่อให้บุคคลที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีนั้นด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดในข้อผูกพันในส่วนที่
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เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด�ำเนินการ
เมื่อมีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ำกัดตามข้อ (4.1) ข้อ (4.3) ข้อ (4.4)(1)(ก) และ (ค) โดยอนุโลม ทั้งนี้ การรายงานเกี่ยวกับ
การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ (4.4)(1)(ก) ให้บุคคลที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีดังกล่าวรายงาน
ต่อบริษัทจัดการแทนการรายงานต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต.
		
(5) การด�ำเนินการอื่นๆ
			 (ก) ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
			 (ข) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
			 (ค) จัดให้มแี ละเก็บรักษาไว้ ซึง่ ทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศก�ำหนด
			 (ง) จัดท�ำรายงานทุกรอบปีบญ
ั ชีเพือ่ แสดงข้อมูลเกีย่ วกับกองทุน ณ วันสิน้ ปีบญ
ั ชี และส่งรายงานดังกล่าว
ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี อื่ อยูใ่ นทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั สิน้ ปี
บัญชีนนั้
			 (จ) จัดท�ำหนังสือชี้ชวนใหม่ เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนที่เป็นปัจจุบัน ตามที่ประกาศก�ำหนด ทั้งที่มี
อยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
			 (ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจ�ำนวนเงินทุนจดทะเบียนและการ
แก้ไขเพิ่มเติมจ�ำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนให้แก่ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 5 วันท�ำการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้น
			 (ช) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�ำหนด ในกรณีที่หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือ
ถูกท�ำลาย
			 (ซ) จัดท�ำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวันและจัดส่ง
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันท�ำการนั้น
			 (ฌ) จัดท�ำรายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวัน
ท�ำการนั้น
			 (ญ) จัดท�ำรายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ทมี่ มี ลู ค่าเกินอัตราส่วนทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ก�ำหนด ในกรณีที่มิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก�ำหนด และจัดส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ภายใน 3 วันท�ำการถัดจากวันทีห่ ลักทรัพย์นนั้ มีมลู ค่าเกินอัตราส่วนทีก่ ำ� หนด
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			 (ฎ) จัดท�ำรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน
ของรอบระยะเวลาหกเดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและ
ส�ำนักงานภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว เว้นแต่ บริษัทเลือกท�ำรายงานตามรอบ
ปีบัญชีบริษัทได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดท�ำรายงานในรอบระยะหกเดือนหลังส�ำหรับปีบัญชีนั้น
			 (ฏ) จัดท�ำและจัดส่งรายงานอืน่ ๆ ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก�ำหนด
22.2 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ :
		
สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์
		
(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการท�ำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่ก�ำหนดไว้ใน “ข้อ 23. ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
		
(2) บอกเลิกสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
		
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
		
(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งได้ระบุไว้ใน “ข้อ 22.1 สิทธิ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนกับบริษัทจัดการ
		
(2) รับฝากทรัพย์สินของกองทุน โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอื่น พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สิน
ของกองทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน
		
(3) จัดท�ำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
		
(4) จัดท�ำรายงานโดยละเอียดเสนอต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระท�ำการหรือ
งดเว้นกระท�ำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ใน ข้อ 22.1 สิทธิ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และส่งให้แก่ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
		
(5) ด�ำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงหรือเมื่อได้รับค�ำสั่งจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน
		
(6) ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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(7) ให้ความเห็นชอบในการด�ำเนินการของบริษัทจัดการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส�ำนักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์
22.3 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
		
สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
		
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในอัตราที่ระบุ
ไว้ใน “ข้อ 23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
		
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
		
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
		
(1) แจกจ่ายหนังสือชีช้ วนของกองทุน ค�ำขอเปิดบัญชีกองทุน รวมตลอดถึงค�ำสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนและค�ำสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุน
		
(2) รับค�ำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนและรับช�ำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อ และช�ำระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุในโครงการ
		
(3) ส่งมอบและรับมอบสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
		
(4) คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการ
		
(5) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
		
(6) กรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยรายชื่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนมีหน้าที่ปฏิบัติ ดังนี้
			 (ก) มีระบบในการปฏิบัติงานที่ท�ำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับการปฏิบัติอย่างสุจริต และเป็นธรรมเกี่ยวกับ
การจัดท�ำการบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งไม่เปิดเผยรายชื่อ
			 (ข) ในกรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนประสงค์จะปฏิบัติต่อลูกค้าในเรื่องใด ซึ่งมีผลท�ำให้ลูกค้า
ได้รับเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียมกับการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนับสนุน
การขายและรับซื้อคืนต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบและจัดให้มีหลักฐานที่แสดงว่าผู้ลงทุนได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขและสิทธิ
ประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียมกันนั้นแล้ว ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งและไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์การจัดตั้งและ
จัดการกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ กฎ หรือค�ำสั่งที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว
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			 (ค) ไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจนเป็นเหตุให้มีการถือหน่วยลงทุน
เกินข้อจ�ำกัดการถือหน่วยลงทุน
			 (ง) ตรวจสอบ หรือด�ำเนินการให้มีการตรวจสอบว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดในบัญชีดังกล่าว
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าอัตราที่ก�ำหนด
			 (จ) รายงานต่อบริษัทจัดการ ภายใน 5 วัน เมื่อพบว่าบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดในบัญชีนั้น
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าอัตราที่ก�ำหนด การรายงานดังกล่าว ให้แสดงแนวทางการแก้ไขเพื่อให้การถือหน่วย
ลงทุนเป็นไปตามข้อจ�ำกัดการถือหน่วยลงทุนด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้น
ให้ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราดังกล่าว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนต้องระบุด้วยว่าเป็นบุคคลที่ได้รับ
ยกเว้นตามกรณีใด
			 (ฉ) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบ เมื่อบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่า
อัตราที่ก�ำหนดมีการลดสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนจนเป็นไปตามอัตราที่ก�ำหนดแล้ว
			 (ช) ไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่ต้องห้ามมิให้นับรวมในจ�ำนวนเสียง
ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในบัญชีดังกล่าว
			 (ซ) ไม่ จ ่ า ยเงิ น ปั น ผล (ถ้ า มี ) ให้ กั บ บุ ค คลหรื อ กลุ ่ ม บุ ค คลเดี ย วกั น นั้ น จนเป็ น เหตุ ใ ห้ ขั ด กั บ ประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกีย่ วกับข้อจ�ำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
		
(7) ท�ำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น
22.4 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนจ�ำหน่าย :
		
ไม่มี
22.5 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทุน :
		
ไม่มี
22.6 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทุน/ที่ปรึกษาอื่นๆ :
		
ไม่มี
22.7 สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบและการแต่งตั้งคณะผู้สนับสนุนผู้ถือหน่วยลงทุนของที่ปรึกษากองทุน
(เฉพาะกอง Country Fund) :
		 ไม่มี
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23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม :
23.1 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
		
23.1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน :
		
		 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุนจากผู้ซื้อหน่วยลงทุนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 หลักจากระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ ส�ำนักงานของบริษัทจัดการ ส�ำนักงานใหญ่ และส�ำนักงานสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
		
23.1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
		
		 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน (โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต�่ำ 50 บาท)
โดยบริ ษั ท จั ด การจะหั ก ค่ า ธรรมเนี ย มดั ง กล่ า วออกจากมู ล ค่ า รั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ที่ บ ริ ษั ท จั ด การจะต้ อ งจ่ า ยให้ กั บ
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว
โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ ส�ำนักงานของบริษัทจัดการ ส�ำนักงานใหญ่
และส�ำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
		
23.1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
		
		 ไม่มี
		
23.1.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :
		
		 ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วยหรือเศษของ 1,000 หน่วย โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
จากผู้โอนในวันที่ยื่นขอค�ำโอนหน่วยลงทุน
		
23.1.5 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
		
		 ไม่มี
		 23.1.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่ก�ำหนดในโครงการ (Exit Fee) :
			
ไม่มี
		
23.1.7 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ระบุ :
		
		 อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
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23.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :
		
23.2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
		
		 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.5 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน บริษทั จัดการสงวนสิทธิทจ่ี ะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
โดยจะปิดประกาศ ณ ส�ำนักงานของบริษัทจัดการ ส�ำนักงานใหญ่และส�ำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนและประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
		
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�ำหน่าย :
		
		 ไม่มี
		
23.2.6 อื่นๆ ระบุ :
		
		 (1) ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง
				 (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์กองทุน ตามที่จ่ายจริง
				 (3) ค่าจัดท�ำรายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวัน และหรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการมีหน้าที่จัดท�ำขึ้นตามที่สำ� นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�ำหนด
ตามที่จ่ายจริง
				 (4) ค่าจัดท�ำหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริง
				 (5) ค่าจัดท�ำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบค�ำสั่งซื้อและขายหน่วยลงทุน และใบยืนยันการซื้อ
และขายหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริง
				 (6) ค่าอากรแสตมป์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง
				 (7) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและผู้ช�ำระบัญชี ตามที่จ่ายจริง
				 (8) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริง
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				 (9) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการด�ำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม
หน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับค�ำสั่ง
จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง หรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการด�ำเนินคดีในทางศาลเพื่อรักษาสิทธิ
ของกองทุน ตามที่จ่ายจริง
				 (10) ค่าไปรษณียากรส�ำหรับการส่งเอกสารต่างๆ หรือหนังสือติดต่อกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริง
				 (11) ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรือการด�ำเนินคดีเพื่อการรับช�ำระหนี้ใดๆ ของกองทุน
ตามที่จ่ายจริง
				 (12) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ตามที่จ่ายจริง
				 ภาษีมลู ค่าเพิม่ อันเนือ่ งมาจากค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนทัง้ หมดจะเป็นภาระของ
กองทุน
				 ส�ำหรับค่าใช้จา่ ยตาม (2) ถึง (12) รวมกันในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.511 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุน และจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทกี่ ำ� หนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย โดยจะ
พิจารณาตัดจ่ายทัง้ จ�ำนวนหรือทยอยตัดจ่ายในทางบัญชีของกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์จากค่าใช้จา่ ยนัน้
				 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่มิได้ระบุไว้ในข้อ 23.1 และ 23.2 (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะทดรองจ่ายให้กองทุนก่อนและ
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บเงินทดรองจ่ายจากกองทุนเดือนละครั้ง
				 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับโฆษณา เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถประมาณการได้ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
ค่าจัดท�ำเอกสารต่างๆ ของกองทุน เช่น หนังสือชี้ชวน หนังสือบอกกล่าวต่อผู้ถือหน่วย ประกาศ รวมถึงค่าจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าว เมื่อรวมกันแล้วประมาณค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ไม่เกินร้อยละ 2.171 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
				 อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จา่ ยดังกล่าวเป็นการประมาณการ อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึน้ อยูก่ บั
ปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จ�ำนวนผูถ้ อื หน่วยลงทุน เป็นต้น แต่ทงั้ นีจ้ ะไม่เกินกว่าอัตราขัน้ สูงของยอดรวมค่าธรรมเนียม
เงินตอบแทน และค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในโครงการ
				
หมายเหตุ : การค�ำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะค�ำนวณทุกวันโดยใช้มลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนในแต่ละวันในการค�ำนวณ และจะ
เรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน
23.3 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
		
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 23.1 และ 23.2 โดยไม่ถือว่า
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เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจะด�ำเนินการดังต่อไปนี้
		
(1) กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือจาก
กองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศที่ส�ำนักงานของ
บริษัทจัดการและส�ำนักงานใหญ่และส�ำนักงานสาขาของตัวแทน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ทั้งนี้ การเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตรา
ค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี เว้นแต่บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ด้วยมติเกินกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหน่วยลงทุนที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
		
(2) กรณีที่บริษัทจัดการจะลดอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที่ส�ำนักงาน
ของบริษัทจัดการ และส�ำนักงานใหญ่และส�ำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
		
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ (1) และ (2) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง
24. วิธีการค�ำนวณ ก�ำหนดเวลาในการค�ำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคา
หน่วยลงทุนหลักเกณฑ์และวิธีการด�ำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
24.1 วิธีการค�ำนวณ ก�ำหนดเวลาในการค�ำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน : ในประเทศ
		
1. บริษัทจัดการจะค�ำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก�ำหนด
		
2. บริ ษั ท จั ดการจะค�ำนวณและประกาศมูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ นสุ ท ธิ มู ลค่ า หน่ วยลงทุ น ราคาขายหน่ วยลงทุ น
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือส�ำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
			 (2.1) ค�ำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันท�ำการ และค�ำนวณราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันท�ำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้น
วันท�ำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการค�ำนวณราคาดังกล่าว
			 (2.2) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันท�ำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะ
ประกาศภายในวันท�ำการถัดไป			
			 (2.3) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของวันท�ำการซือ้ ขายหน่วยลงทุนล่าสุด
โดยจะประกาศภายในวันท�ำการถัดไป
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			 มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจ�ำนวนหน่วยลงทุนที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
เมื่อสิ้นวันท�ำการที่ค�ำนวณนั้น
			 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนข้างต้น
บริษัทจัดการจะใช้ตัวเลขทศนิยมตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 3 และได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
			 (2.4) ในกรณีที่การประกาศตาม (2.2) และ (2.3) ได้กระท�ำผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่
จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือช่องทางอื่นที่ส�ำนักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนภายใน 2 วันท�ำการถัดไปก็ได้
			 การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับและปิดประกาศไว้
ในที่เปิดเผย ณ ที่ท�ำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
			 (2.5) ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จ�ำนวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส�ำนักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�ำหนด			
		
3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หรือจ�ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะด�ำเนินการดังต่อไปนี้
			 (3.1) ค�ำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ต�ำแหน่ง โดยใช้วธิ กี ารปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
			 (3.2) ค�ำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ต�ำแหน่ง โดยใช้วิธี การปัดเศษทศนิยม
ตามหลักสากล ส�ำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค�ำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต�ำแหน่งที่ 4 ขึ้น
ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค�ำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมต�ำแหน่งที่ 5 ทิ้ง
			 (3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ ำ� นวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ต�ำแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมต�ำแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตามทีค่ ำ� นวณได้ใน (3.2)
			 (3.4) ค�ำนวณจ�ำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ต�ำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม
ตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต�ำแหน่ง โดยตัดทศนิยมต�ำแหน่งที่ 5 ทิง้
			 ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการค�ำนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะน�ำผลประโยชน์นั้น
รวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด
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4. ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม ข้อ 2.
			 (1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค�ำสั่งซื้อหรือค�ำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
			 (2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว
24.2 หลักเกณฑ์และวิธีการด�ำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
		
1. ในกรณีทรี่ าคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถกู ต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถ่ กู ต้องน้อยกว่าหนึง่ สตางค์ หรือต่างจาก
ราคาหน่วยลงทุนทีถ่ กู ต้องตัง้ แต่หนึง่ สตางค์ขนึ้ ไป แต่ไม่ถงึ ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถ่ กู ต้อง บริษทั จัดการจะจัดท�ำ
และส่งรายงานให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันท�ำการนับแต่วนั ทีพ่ บว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง
และจัดให้มสี ำ� เนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ ำ� การของบริษทั จัดการเพือ่ ให้สำ� นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
			 (1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
			 (2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
			 (3) สาเหตุที่ท�ำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
			 (4) มาตรการป้องกันเพือ่ มิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง ทัง้ นี้ เว้นแต่ในกรณีทรี่ าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
			 ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งท�ำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการ
ค�ำนวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป เช่น การก�ำหนดอัตราดอกเบีย้ ผิดพลาด เป็นต้น บริษทั จัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุน
ให้ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย
		
2. ในกรณีทรี่ าคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถกู ต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถ่ กู ต้องตัง้ แต่หนึง่ สตางค์ขนึ้ ไป และคิดเป็น
อัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถ่ กู ต้อง บริษทั จัดการจะค�ำนวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วนั ทีพ่ บราคา
หน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องจนถึงวันทีร่ าคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และด�ำเนินการดังต่อไปนีเ้ ฉพาะวันทีร่ าคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถกู ต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถ่ กู ต้องตัง้ แต่หนึง่ สตางค์ขนึ้ ไป และคิดเป็นอัตราส่วนตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถ่ กู ต้อง
			 (1) จัดท�ำรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันท�ำการถัดจาก
วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันท�ำการถัดจากวันที่
ค�ำนวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันท�ำการถัดจากวันที่
บริษทั จัดการส่งรายงานให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
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					 (ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
					 (ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
					 (ค) สาเหตุที่ท�ำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
					 (ง)		 การด�ำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
					 ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีส�ำเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ท�ำการของบริษัทจัดการ เพื่อให้ส�ำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
			 (2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถุกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
			 (3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2)
ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับภายใน 3 วันท�ำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
			 (4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อหรือ
ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา
ภายใน 5 วันท�ำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
			 (5) จัดท�ำรายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้ง
ส�ำเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จัดท�ำตาม (1) ให้ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 7 วันท�ำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคานั้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษทั จัดการจะไม่สง่
รายงานมาตรการป้องกันให้สำ� นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส�ำเนาเอกสารทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน
		
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
			 (1) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถกู ต้องต�ำ่ กว่าราคาหน่วยลงทุนทีถ่ กู ต้อง (understate) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ิ
ดังนี้
					 (ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจ�ำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็น
จ�ำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
							 หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่า
จ�ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ะต้องลด บริษทั จัดการจะจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองเป็นจ�ำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่ หรือ
ลดจ�ำนวนหน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยูน่ นั้ และจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองเป็นจ�ำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่ แล้วแต่กรณี
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เพือ่ ชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การทีร่ าคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
					 (ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจ�ำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นจ�ำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่าย
เงินของกองทุนเปิดเป็นจ�ำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขาย
คืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ�ำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
			 (2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถกู ต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถ่ กู ต้อง (overstate) บริษทั จัดการจะปฏิบัติ
ดังนี้
					 (ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจ�ำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุน
เป็นจ�ำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกอง
ทุนเปิดเป็นจ�ำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน
					 (ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจ�ำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นจ�ำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
							 หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อย
กว่าจ�ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ะต้องลด บริษทั จัดการจะจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองเป็นจ�ำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่
หรือลดจ�ำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ�ำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่
แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
			 ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใด
มีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจน�ำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันท�ำการนับแต่
วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
			 การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุน
ตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้
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4. บริษทั จัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง เช่น ค่าใช้จา่ ยในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จา่ ยในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผซู้ อื้ หน่วยลงทุน
และผูข้ ายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีทรี่ าคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
25. รอบระยะเวลาบัญชีประจ�ำปีของกองทุนรวม :
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรกวันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2538
26. ก�ำหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะน�ำผลก�ำไรไปลงทุนต่อเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น
27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :
27.1 สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
		
เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 16. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
27.2 สิทธิในการรับเงินปันผล :
		
ไม่มี
27.3 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
		
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
		
(1) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตรและคู่สมรสของผู้ถือหน่วย
		
(2) การโอนหน่วยลงทุนตามค�ำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย
		
(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้
		 วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน
		
ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นค�ำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในกรณีที่
ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในค�ำขอเปิดบัญชีกองทุนและ
ยื่นต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนพร้อมกับค�ำขอโอนหน่วยลงทุน
		
ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบ
หลักฐานการรับค�ำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน
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การโอนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตาม (1) (2) และ (3) ตามที่กล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูล
การโอนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการจะออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนและผู้รับโอนหน่วยลงทุน
ภายใน 6 วันท�ำการนับแต่วันที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับค�ำขอโอนหน่วยลงทุน สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน
ของผู้รับโอนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนแล้ว
		
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของ
บุคคลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินข้อจ�ำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับข้อจ�ำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
27.4 สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :
		
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิลงมติเพือ่ ให้ทำ� การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการหรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ โดยบริษทั จัดการ
จะท�ำการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการต่อเมือ่ ได้รบั มติเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ซึง่ คิดตามจ�ำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกิน
กึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน แต่หากปรากฏว่ามติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกิน
ร้อยละ 55 ของจ�ำนวนหน่วยลงทุนที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะส่งเอกสารหลักฐาน
เกีย่ วกับการขอมติและการนับมติไปยังผูด้ แู ลผลประโยชน์ เพือ่ ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินนั้
		
ในกรณีทบี่ คุ คลใดหรือกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึง่ ในสามของจ�ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำ� หน่าย
ได้แล้วทัง้ หมด บริษทั จัดการหรือบริษทั หลักทรัพย์ทเี่ ป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชือ่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน (omnibus account)
จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ�ำนวนหน่วยลงทุนที่จ�ำหน่าย
ได้แล้วทัง้ หมด ทัง้ นี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�ำหนดเป็นอย่างอืน่ หรืออนุมตั ิ
เห็นชอบ ยกเว้น หรือผ่อนผันให้ดำ� เนินการเป็นอย่างอืน่ ได้
27.5 สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
		
เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 30. การด�ำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม
27.6 สิทธิประโยชน์อื่นๆ :
		
ไม่มี
28. วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :
ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนหรือส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง จะก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ
จะด�ำเนินการดังนี้
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(1) จะด�ำเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ�ำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จ�ำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม หรือจะด�ำเนินการตามความเห็นชอบจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากไม่สามารถกระท�ำตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ�ำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ
จัดการกองทุน อันเนื่องมาจากข้อจ�ำกัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ�ำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการ
อาจด�ำเนินการขอรับความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที่ส�ำนักงานก�ำหนดได้
(3) ในกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องต่อไปนี้ ให้ถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
		 (ก) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลซึ่งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น
		 (ข) การแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ
กฎ และค�ำสั่งที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
		 (ค) การแก้ไขชื่อและรายละเอียดอื่นใดของบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
(4) บริษทั จัดการอาจจะด�ำเนินการเพิม่ เงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
แล้ว ทัง้ นี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ทสี่ ำ� นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�ำหนด
29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัทจัดการจะด�ำเนินการเลิกกองทุนรวมเมื่อปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เมื่อจ�ำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันท�ำการใดๆ
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วทัง้ หมดโดยค�ำนวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท
ในวันท�ำการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้น
(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจ�ำนวนหน่วยลงทุนที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(4) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันท�ำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจ�ำนวน
เกินกว่าสองในสามของจ�ำนวนหน่วยลงทุนที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(5) เมื่อส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการกระท�ำการหรือ
งดเว้นกระท�ำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน
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(6) ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี้
		 (6.1) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวมที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค�ำสั่งที่ออกโดย
อาศัยอ�ำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
		 (6.2) มีการจ�ำหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปตามที่ก�ำหนดในประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
		 (6.3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเป็นบุคคลอื่นใดที่มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
		 (6.4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถด�ำเนินการตามค�ำสั่งของส�ำนักงานตามหลักเกณฑ์ที่
ก�ำหนดในประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ�ำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที่ของบริษัทจัดการ
(7) บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีทบี่ ริษทั จัดการไม่สามารถน�ำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สนิ อืน่ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ และหรือกรณีกองทุนมีขนาดกองทุนลดลง
เหลือน้อยจนไม่เหมาะสมกับค่าใช้จา่ ยในการบริหารกองทุนต่อไป และบริษทั จัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนัน้
30. การด�ำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัทจัดการจะด�ำเนินการดังต่อไปนี้ เพื่อเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว
(ก) ยุติการรับค�ำสั่งซื้อและค�ำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันท�ำการที่ปรากฏกรณีตามข้อ 29 (1) ถึง (4)
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็น
หนังสือให้ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบด้วย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันท�ำการนับแต่วัน
ท�ำการที่ปรากฏกรณีตามข้อ 29 (1) ถึง (4)
(ค) จ�ำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าวภายใน 5 วันท�ำการนับแต่วันท�ำการที่ปรากฏกรณี
ตามข้อ 29 (1) ถึง (4) เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระท�ำได้เพื่อช�ำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติ
(ง) ช�ำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจ�ำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 10 วันท�ำการ
นับแต่วันท�ำการที่ปรากฏกรณีตามข้อ 29 (1) ถึง (4) และเมื่อได้ด�ำเนินการช�ำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็นการ
เลิกกองทุนนั้น
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เมื่อได้ด�ำเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการด�ำเนินการ ตาม (ค)
บริษัทจัดการจะด�ำเนินการตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการช�ำระบัญชีของกองทุนรวม
ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมด โดยค�ำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนของกองทุนใด
ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันท�ำการใด หากบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนนั้น บริษัทจัดการจะด�ำเนินการ
ตาม (ก) ถึง (ง) และหากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการด�ำเนินการ ตาม (ค) บริษัทจัดการจะด�ำเนินการ
ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการช�ำระบัญชีของ
กองทุนรวม
31. การช�ำระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ :
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการช�ำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ช�ำระบัญชีที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
เพื่อท�ำหน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการช�ำระหนี้สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนรวม
ทัง้ ท�ำการอย่างอืน่ ตามแต่จำ� เป็นเพือ่ ช�ำระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิน้ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศก�ำหนด
ส�ำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการช�ำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและ
ผู้ช�ำระบัญชีจะด�ำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจ�ำนวน
หน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมือ่ ได้ชำ� ระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูช้ ำ� ระบัญชีจะท�ำการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ช�ำระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สิน
ดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
32. ข้อก�ำหนดอื่นๆ :
32.1 การกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพัน
		
ในการจัดการกองทุนเปิด บริษทั จัดการอาจกูย้ มื เงินหรือท�ำธุรกรรมการขาย โดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืนในนามกองทุนเปิด
ได้ตามหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข วิธกี ารดังนี้ ทัง้ นี้ เว้นแต่สำ� นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะก�ำหนดเป็นอย่างอืน่
		
32.1.1		 กูย้ มื เงินหรือท�ำธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืนได้เฉพาะเพือ่ บริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิด
		
32.1.2		 เงินที่ได้จากการกู้ยืมเงินหรือท�ำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ต้องน�ำมาช�ำระให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน
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32.1.3		 จ�ำนวนเงินกู้ยืมเมื่อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ต้องไม่เกินร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนเปิด เว้นแต่ในกรณีจ�ำเป็นและสมควรเพื่อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากปัญหา
ความผันผวน (Fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง ส�ำนักงานอาจผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกิน
ร้อยละสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิด
		
32.1.4		 คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินหรือท�ำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมนั้นต้องไม่อยู่ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทจัดการเอง
		
32.1.5		 จัดท�ำรายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือท�ำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนและส่งให้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดนัน้ ภายในสามวันท�ำการนับแต่วนั ท�ำสัญญากูย้ มื เงินหรือท�ำธุรกรรมการขาย โดยมีสญ
ั ญา
ซือ้ คืน
		
การกู้ยืมเงิน บริษัทจัดการอาจท�ำค�ำขอวงเงินสินเชื่อไว้ล่วงหน้า (Credit Line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั้ง
ต้องมีระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกินเก้าสิบวัน
32.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถด�ำรงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการด�ำรงความเพียงพอของเงินกองทุนและการท�ำประกันภัยความรับผิดของบริษทั จัดการ
ให้บริษทั จัดการด�ำเนินการดังนี้ รายงานต่อส�ำนักงานภายในวันท�ำการถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการรูห้ รืออาจรูถ้ งึ การไม่สามารถ
ด�ำรงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าวและบริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน
ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากส�ำนักงานหรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ�ำนวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการ
รู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถด�ำรงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว
		
ทั้งนี้ หากมีเหตุจ�ำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้ส�ำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการ
คัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส�ำคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
		
หากบริษทั จัดการไม่สามารถด�ำเนินการภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด บริษทั จัดการจะด�ำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
32.3 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft commission)
		
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการ
ของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
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(1) ผลประโยชน์ตอบแทนทีร่ บั ไว้นนั้ ต้องเป็นทรัพย์สนิ ทีม่ มี ลู ค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกีย่ วกับบทบาทโดยตรง
ของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/และ
		
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจ�ำเป็นเพื่อให้
กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)
		
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัท
ต้องกระท�ำด้วยความเป็นธรรมและค�ำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย
32.4 ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
		
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง
ต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวก�ำหนดให้สถาบันการเงินที่
ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของ
บุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/ นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่น
ที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ ยังปรากฎ
ด้ ว ยว่ า ในปั จ จุ บั น มี รั ฐ บาลในหลายประเทศก�ำลัง ด�ำเนิน การออกกฎหมายที่ มี ข ้ อ ก� ำ หนดและหลั ก เกณฑ์ ใ นลั ก ษณะที่
คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)
		
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก�ำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติ
อเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA ก�ำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์
ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก�ำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดท�ำเอกสารยืนยันตนตาม
หลักเกณฑ์ของFATCA เป็นต้น
		
ภายใต้ข้อก�ำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
(กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่
ส�ำคัญในสองกรณี คือ
		
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย
ทรัพย์สนิ ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึง่ จะเริม่ ต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุน
กับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก�ำหนดให้
สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อก�ำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและ
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สถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ด�ำเนินการหักเงิน
ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนช�ำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI
		
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน
และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อก�ำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการท�ำธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจท�ำให้กองทุนรวมไม่สามารถด�ำเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด�ำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท�ำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถท�ำรายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
		
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการด�ำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
ข้อก�ำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ภายใต้ข้อก�ำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการด�ำเนินการ ดังนี้
		
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องก�ำหนด) ให้ค�ำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการน�ำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่
เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ�ำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จ�ำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและ
ต่างประเทศ ตามข้อก�ำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
		
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนน�ำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือค�ำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบ
ความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่
ก�ำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้
มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน�ำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก�ำหนดของกฎหมายดังกล่าว
		
(3) ด�ำเนินการอืน่ ใดเพือ่ ให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
		
เพือ่ เป็นการป้องกันและลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการด�ำเนินการทีส่ อดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องข้างต้น
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หน่วยลงทุนปฏิเสธการด�ำเนินการ หรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการก�ำหนด บริษทั จัดการ
ขอสงวนสิทธิในการด�ำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ ตามความจ�ำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า
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ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการด�ำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ด�ำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุ
ไว้ในค�ำขอเปิดบัญชี
		
(1) ไม่รับค�ำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
		
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และด�ำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
		
(3) ด�ำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช�ำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก�ำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัด
กับกฎหมายของประเทศไทย
		
(4) ด�ำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท�ำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการด�ำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น
		
การด�ำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจ�ำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ
กระท�ำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการด�ำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะท�ำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งใน
ทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกด�ำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือ
เป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องก�ำหนด) เท่านั้น
		
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก�ำหนดเพื่อรองรับการด�ำเนินการตามที่บริษัทจัดการ
ได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดของกฎหมายภายในประเทศ
โดยอาจน�ำส่งข้อมูลของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือด�ำเนินการอืน่ ใดทีร่ าชการก�ำหนด โดยไม่จำ� เป็นต้องร้องขอต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน
33. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
บริษัทจัดการตกลงให้มีการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการปฎิบัติไม่เป็นไป
ตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส�ำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องอันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมสามารถน�ำข้อพิพาทเข้าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

วันที่รวบรวมข้อมูล 30 พฤศจิกายน 2558
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