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ส่วนที่ 2 ข้อมูลรายละเอียดโครงการจัดการ

ช่ือบรษัิทจดัการ : บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ�ากัด 

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

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120

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

1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทนุรวม : 

 1.1 ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ญีปุ่น่ 

 1.2 ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ): Bualuang Nippon Equity Fund  

 1.3 ช่ือย่อ : B-NIPPON 

 1.4 ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด 

 1.5 ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 

 1.6 การก�าหนดอายุโครงการ : ไม่ก�าหนด 

 1.7 ลกัษณะโครงการ : กองทุนเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป 

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

 2.1 จ�านวนเงนิทนุของโครงการ : 5,000 ล้านบาท 

 2.2 มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท 

 2.3 จ�านวนหน่วยลงทนุ : 500 ล้านหน่วย 

 2.4 ราคาของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10 บาท 

 2.5 มูลค่าขัน้ต�า่ของการส่ังซือ้ครัง้แรก : 500 บาท 

 2.6 มูลค่าขัน้ต�า่ของการส่ังซือ้ครัง้ถดัไป : 500 บาท 

 2.7 มูลค่าขัน้ต�า่ของการส่ังขายคนื : ไม่ก�าหนด 

 2.8 จ�านวนหน่วยลงทนุขัน้ต�า่ของการส่ังขายคนื : ไม่ก�าหนด 

 2.9 มูลค่าหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชีขัน้ต�า่ : ไม่ก�าหนด 

 2.10 จ�านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต�า่ : ไม่ก�าหนด 
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 

ลกัษณะพเิศษ การลงทนุในต่างประเทศ การลงทนุในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลงทนุ 

ในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวิธอีืน่ทีจ่ะลงทนุ : 

 3.1 วัตถปุระสงค์ของโครงการ : 

  เพือ่ตอบสนองความต้องการของผูล้งทนุท่ัวไปท่ีต้องการกระจายการลงทนุไปยงัต่างประเทศ และมโีอกาสได้รบั

ผลตอบแทนคาดหวงัสูงในระยะยาว โดยกองทนุจะเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศเพยีงกองทนุเดียว 

คือ Nomura Japan Strategic Value Fund 

 3.2 ชนดิกองทนุรวม : Feeder Fund 

 3.3 ประเภทกองทนุรวม : พเิศษ 

 3.4 นโยบายการลงทนุ : ตราสารแห่งทนุ

 3.5 นโยบายการกูยื้ม (ถ้ามี) : 

  ในกรณีที่กองทุนรวมเปิดมีเหตุจ�าเป็นต้องบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราว บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือ

เข้าท�าธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืในนามของกองทุนรวมได้ ตามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  (1) คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึง่ต้องเป็นบคุคลประเภทสถาบนั โดยบคุคลดังกล่าวต้องไม่ใช่ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทนุ

  (2) ระยะเวลาการช�าระหนีต้ามสญัญากู้ยมืเงนิหรอืธรุกรรมการขายโดยมสัีญญาซือ้คนืต้องไม่เกิน 90 วนั

  (3) อตัราส่วนการกู้ยมืเงนิและการท�าธรุกรรมการขายโดยมสัีญญาซือ้คืน ณ ส้ินวนัใด เมือ่รวมกันแล้วต้องไม่เกนิ

ร้อยละ 10 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทนุ เว้นแต่การเกินอตัราส่วนดังกล่าวมไิด้เกิดจากการกู้ยมืเงนิหรอืการท�าธรุกรรม

การขายโดยมสัีญญาซือ้คนืเพิม่เตมิ

  (4) ในกรณขีองการท�าธรุกรรมการขายโดยมสัีญญาซือ้คืน ต้องใช้สญัญามาตรฐานท่ีก�าหนดโดยสมาคมตลาด

ตราสารหนีไ้ทย หรอืบรษิทัหลกัทรพัย์ เพือ่ธรุกจิหลกัทรพัย์ จ�ากัด (มหาชน)

 3.6 การลงทนุในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทนุเพือ่การลดความเสีย่ง (Hedging)

 3.7 การลงทนุในตราสารทีมี่ลกัษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทนุ

 3.8 ลกัษณะพิเศษ : กองทุนรวมทีล่งทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)  

 3.9 รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ : 

  กองทนุมนีโยบายลงทนุในต่างประเทศ โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าสินทรพัย์สุทธิ

ของกองทนุ โดยจะเน้นลงทนุในหน่วยลงทุนของ Nomura Japan Strategic Value Fund (กองทนุหลกั) ชนดิหน่วยลงทนุ 

Class A เฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าสินทรพัย์สทุธขิองกองทนุ โดยกองทนุดังกล่าวจดัตัง้และจดัการ

โดย Nomura Asset Management U.K. Ltd. ซึง่เป็นกองทุนท่ีจดัตัง้ตามระเบยีบของ UCITS และจดทะเบยีนในประเทศ

ไอร์แลนด์ 
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  ทัง้นี ้บรษิทัจดัการจะส่งค�าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทนุหลกัไปยงั Brown Brothers Harriman & Co. NAMs 

Custodian (Dublin) ประเทศไอร์แลนด์ ในรปูสกุลเงนิเยน โดย Base Currency ของกองทุนหลกัเป็นสกุลเงนิเยน อนึง่ บรษิทั

จดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะพจิารณาเปลีย่นแปลงชนดิหน่วยลงทนุ หรอืส่งค�าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทนุหลกัไปประเทศ

อื่นใด และหรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินได้ โดยบริษัทจัดการจะค�านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส�าคัญ และไม่ถือ

เป็นการด�าเนนิการท่ีผดิไปจากรายละเอยีดโครงการ โดยถอืว่าได้รบัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว

  ส่วนทีเ่หลอื อาจพจิารณาลงทุนในหรอืมไีว้ซึง่หลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ตามที่

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

  อืน่ๆ 

 � กองทนุจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือ่ป้องกันความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นไม่น้อย

กว่าร้อยละ 75 ของมลูค่าเงนิลงทนุในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กองทนุอาจป้องกันความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่นในสัดส่วน

อืน่ตามดุลยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุนได้ หากเกิดกรณทีีส่ภาวการณ์ไม่ปกต ิเช่น ค่าเงนิบาทต่อเยนอ่อนค่าลงหรอืแขง็ค่าขึน้

อย่างต่อเนือ่ง จนอาจส่งผลกระทบในเชงิลบต่อกองทนุ ผูจ้ดัการกองทุนจะพจิารณาปรบัสดัส่วนการป้องกันความเส่ียงตาม

ความเหมาะสมเพือ่ประโยชน์ของกองทนุ เป็นต้น 

 � กองทุนจะไม่ลงทนุในตราสารแห่งทุนท่ีไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) ตราสาร

ทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถงึไม่ลงทุนในตราสารหนีท้ีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอืต�า่กว่า

ทีส่ามารถลงทนุได้ (Non - Investment Grade) และตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รบัการจดัอนัดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated Securities) 

อย่างไรก็ตาม กองทนุอาจมไีว้ซึง่ตราสารหนีท้ีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอืต�า่กว่าทีส่ามารถลงทนุได้ (Non - Investment Grade) 

เฉพาะกรณท่ีีตราสารหนีน้ัน้ได้รบัการจดัอนัดับความน่าเชือ่ถอืทีส่ามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ณ วนัท่ีกองทนุลงทนุ

เท่านัน้

 ในกรณีที่กองทุนหลักมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Company) 

ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต�่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการ

จดัอนัดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated Securities) โดยมอีตัราส่วนรวมกันเกินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรพัย์สินสทุธขิองกองทนุหลกั 

บริษัทจัดการจะด�าเนินการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักเพื่อให้การลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารดังกล่าว

มอีตัราส่วนรวมกนัไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน ภายใน 30 วนัท�าการนบัแต่วนัท่ีทราบถงึเหตกุารณ์

ดังกล่าว เว้นแต่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด บริษัทจัดการ

จะด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็โดยไม่ชกัช้า

 หากการด�าเนนิการปรบัสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลกัในต่างประเทศข้างต้น มผีลท�าให้การลงทุนในหรอืมไีว้

ซึง่กองทนุหลกั โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชน้ีอยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุ บรษิทัจะด�าเนนิการ ดังต่อไปนี้

 (ก) บรษิทัจดัการจะคัดเลอืกกองทนุหลกัในต่างประเทศกองทนุใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทนุต่างประเทศ

ดังกล่าว จะต้องมนีโยบายการลงทุนท่ีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และหรอืนโยบายการลงทนุของกองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ญีปุ่น่
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และมคีณุสมบตัติามทีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด ทัง้นี ้บรษิทัจดัการจะด�าเนนิให้เสรจ็สิน้โดยไม่ชกัช้า 

และจะแจ้งให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบต่อไป

 (ข) หากเกดิกรณใีดๆ ทีท่�าให้บรษิทัจัดการไม่สามารถด�าเนนิการคดัเลอืกกองทนุหลกัในต่างประเทศกองทนุใหม่ 

แทนกองทุนเดมิได้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะด�าเนนิการเลกิกองทนุ โดยจะด�าเนนิการจ�าหน่ายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิ

ทีเ่หลอือยูข่องกองทนุ (ถ้าม)ี เพือ่คนืเงนิตามจ�านวนทีร่วบรวมได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายส�ารองค่าใช้จ่ายทีเ่ก่ียวข้องของกองทนุ 

(ถ้าม)ี ให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามสดัส่วนจ�านวนหน่วยลงทนุท่ีถอืต่อจ�านวนหน่วยลงทนุท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด

 ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการด�าเนินการเปลี่ยนกองทุนหลักในต่างประเทศ จะยกเว้นไม่น�าเรื่อง

การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุนรวมมาบังคับใช้ในช่วงด�าเนินการคัดเลือก เตรียมการลงทุนในกองทุนใหม่ หรือระหว่างด�าเนินการโอนย้าย

เงนิทนุดังกล่าวด้วย หรอืในช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วนัท�าการก่อนวนัเลกิกองทุน

  ในภาวะปกตกิองทนุจะน�าเงนิไปลงทนุในต่างประเทศ โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที่ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศก�าหนด ทั้งนี้ มิให้รวมถึงช่วง

ระหว่างรอการลงทุน ประมาณ 15 วนัท�าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัย์สินเป็นกองทนุรวม หรอืช่วงระยะ

เวลาประมาณ 15 วนัท�าการก่อนเลกิกองทุน หรอืช่วงเวลาตรงกับวนัหยดุท�าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์ท่ีกองทนุมกีาร

เปลีย่นแปลงการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทุนหลงัไปยงัตลาดหลกัทรพัย์ดังกล่าว 

  ในกรณทีีส่ถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศ และ/หรอืการลงทนุในกองทนุหลกัไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาด

และเศรษฐกิจมคีวามผนัผวน เกิดภยัพบิตั ิเกิดเหตกุารณ์ไม่ปกตต่ิางๆ มกีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุน 

หรอืกรณอีืน่ใดทีจ่ะก่อความเสยีหายให้แก่กองทุนโดยรวม เป็นต้น และ/หรอืในช่วงระหว่างรอการอนมุตักิารเพิม่วงเงนิลงทนุ

ในต่างประเทศจากทางการ และ/หรอืกรณเีกิดเหตสุุดวสัิยหรอืมเีหตผุลทีจ่�าเป็นและสมควร และ/หรอืในช่วงระยะเวลาประมาณ 

15 วนัท�าการในกรณทีีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทนุสัง่ซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทนุจ�านวนมาก กองทุนอาจไม่สามารถลงทุนในต่างประเทศ

เป็นการชัว่คราว บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน�าเงนิลงทุนบางส่วนหรอืท้ังหมดกลบัเข้ามาลงทนุในประเทศเป็นการชัว่คราว

หรอืถาวร เพือ่เป็นการรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังนัน้ จงึอาจมบีางขณะทีไ่ม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามสัดส่วน

การลงทนุท่ีก�าหนดไว้ได้ โดยบรษิทัจดัการจะรายงานการไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวต่อส�านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีป่ระกาศก�าหนด 

  ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนหลกัไม่เหมาะสมอกีต่อไป เช่น มกีารเปลีย่นแปลงนโยบาย

การลงทนุ หรอืลงทนุไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุ หรอืมผีลการด�าเนนิงานตกต�า่อย่างมนียัส�าคัญหรอืตดิต่อ

กันเป็นระยะเวลานาน หรอืมขีนาดกองทนุลดต�า่ลงมากอย่างมนียัส�าคัญ จนอาจมผีลกระทบต่อการลงทนุ เป็นต้น และ/หรอื

ในกรณีที่กองทุนหลักได้เลิกโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน�าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มี 

นโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน หรอืขอสงวนสทิธใินการเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม โดยถอืว่าได้รบัมตเิหน็ชอบจากผูถ้อื

หน่วยลงทนุแล้ว ท้ังนี ้หากมกีารด�าเนนิการดังกล่าว บรษิทัจดัการจะประกาศให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยไม่ชกัช้า
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  ในกรณท่ีีกองทนุหลกัมมีลูค่าทรพัย์สินสทุธลิดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดังต่อไปนี ้บรษิทัจัดการจะด�าเนนิการ

ตามหลกัเกณฑ์ และวธิกีารท่ีส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ประกาศก�าหนด 

  (1) มลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิณ วนัใดวนัหนึง่ลดลงเกนิกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัย์สินสทุธขิองกองทนุหลกั

  (2) ยอดรวมของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนหลกัลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัท�าการใดตดิต่อกัน คดิเป็น

จ�านวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัย์สินสทุธขิองกองทนุหลกั

  เงือ่นไข : ในกรณทีีก่องทนุหลกัมมีลูค่าทรพัย์สนิสทุธลิดลงในลกัษณะดังกล่าวบรษิทัจดัการด�าเนนิการดงัต่อไปนี้

  (1) แจ้งเหตุท่ีกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการด�าเนินการโดยค�านึงถึงประโยชน์ท่ีดี

ทีส่ดุของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม ให้ส�านกังานและผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วนัท�าการนบัแต่วนัทีป่รากฏเหตุ

  (2) ด�าเนนิการตามแนวทางการด�าเนนิการตาม (1) ให้แล้วเสรจ็ภายใน 60 วนันบัแต่วนัทีป่รากฏเหตุ

  (3) รายงานผลการด�าเนนิการให้ส�านกังานทราบภายใน 3 วนัท�าการนบัแต่วนัท่ีด�าเนนิการแล้วเสรจ็

  (4) เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับการด�าเนนิการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท่ี้สนใจจะลงทุนเพือ่ให้ผูท่ี้สนใจจะลงทนุ

รบัรูแ้ละเข้าใจเก่ียวกับสถานะของกองทุนรวม  

  ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะด�าเนินการให้บุคลากรที่เก่ียวข้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด�าเนินการ

ดังกล่าวด้วย

  ทัง้นี ้ระยะเวลาในการด�าเนนิการตามข้อ (2) บรษิทัจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อส�านกังาน 

  บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธใินกรณท่ีีมกีารด�าเนนิการเปลีย่น/โอนย้ายกองทุน จะยกเว้นไม่น�าเรือ่งการลงทนุหรอื

มไีว้ซึง่ทรพัย์สนิในต่างประเทศ (Offshore Investment) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรพัย์สนิ

สทุธขิองกองทุน มาบงัคับใช้ในช่วงด�าเนนิการคัดเลอืกและเตรยีมการลงทนุ

  ข้อมูลกองหลกั ทีก่องทุนเปิดบวัหลวงหุน้ญีปุ่น่ไปลงทนุ ได้แก่ Nomura Japan Strategic Value Fund (แหล่ง

ทีม่าของข้อมลู: http://www.nomura.com)

ช่ือกองทนุ : Nomura Japan Strategic Value Fund 

วันจดัต้ังกองทนุ : 26 สงิหาคม 2552 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารแห่งทนุ 

อายุโครงการ : ไม่ก�าหนด

มูลค่าทรพัย์สิทธ ิ: USD 2.27 พนัล้าน (ข้อมลู ณ กรกฎาคม 2557) 

ผูจ้ดัการกองทนุ : Nomura Asset Management U.K. Ltd. 

ทีป่รกึษาการลงทนุ : Nomura Asset Management Co., Ltd.

ผูด้แูลผลประโยชน์ : Brown Brothers Harriman & Co. NAMs Custodian
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  Nomura Japan Strategic Value Fund บริหารจัดการโดย Nomura Asset Management U.K. Ltd. (8/F, 1 

Angel Lane, London EC4R 3AB, England) ในฐานะผู้จัดการกองทุน ซึ่งประกอบไปด้วยทีมผู้จัดการกองทุน และ

นกัวเิคราะห์ทีม่คีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญด้านการลงทุนทัว่โลกมานานกว่า 50 ปี และมสี�านกังานอยูใ่น 11 ประเทศท่ัวโลก

  Nomura Japan Strategic Value Fund แบ่งเป็นหลาย Classes เพือ่ให้ผูล้งทนุเลอืกลงทุนได้เหมาะสมกับขนาด

เงนิลงทุนและระยะเวลาทีต้่องการลงทุน โดยกองทนุเปิดบวัหลวงหุน้ญีปุ่น่ลงทุนใน Nomura Japan Strategic Value Fund 

A Class

  วัตถปุระสงค์ นโยบาย และกลยุทธ์การลงทนุของ Nomura Japan Strategic Value Fund

  1) Nomura Japan Strategic Value Fund (กองทนุหลกั) มวีตัถปุระสงค์ในการลงทนุเพือ่แสวงหาผลตอบแทน

ของเงนิลงทนุในระยะยาว (Long-term capital growth) จากการลงทุนในตลาดหุน้ญ่ีปุน่

  2) Base Currency ของกองทนุหลกัเป็นเงนิสกุลเยน (Japanese Yen, JPY)

  3) Share Class ของกองทนุหลกัท่ีกองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ญีปุ่น่จะไปลงทนุ คือ Class A ซึง่จะมกีารลงทุนใน

สกุลเงนิเยนเทียบเท่าสกลุเงนิดอลลาร์สหรฐัทีข่ัน้ต�า่ USD 5,000 และค่าธรรมเนยีมการจดัการท่ีอตัราร้อยละ 1.4 ของมลูค่า

ทรพัย์สนิของกองทนุ

  4) ตวัชีว้ดัของ Nomura Japan Strategic Value Fund คือ Tokyo Stock Price Index (TOPIX) (Gross of 

tax with dividends reinvest) โดยดัชนี TOPIX เป็นตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานของหุ้นทุกตัวที่ถูกซื้อขายใน First Section 

ของตลาดหุน้โตเกียว

  5) Nomura Japan Strategic Value Fund มุง่เน้นการลงทุนในหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

ของประเทศญีปุ่น่ อนึง่ กองทุนอาจลงทนุในหุน้ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์นอกประเทศญีปุ่น่ แต่ด�าเนนิธรุกิจ

อยู่ในประเทศญี่ปุ่น ได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด ทั้งนี้ Nomura Japan Strategic Value Fund 

จะลงทุนในบรษิทัทกุขนาด โดยไม่จ�ากัดว่าเป็นบรษิทัขนาดใหญ่ กลาง หรอืเลก็ โดยผูจ้ดัการกองทนุจะแสวงหาหุน้ทีอ่อก

โดยบรษิทัทีก่องทนุประเมนิว่ามรีาคาทีต่�า่เมือ่เปรยีบเทยีบกับสินทรพัย์ หนีสิ้น และผลก�าไรของบรษิทั

   นอกเหนอืจากนี ้กองทุนจะแสวงหาตราสารทุนจากบรษิทัท่ีมลีกัษณะดังต่อไปนี้

   (ก) บริษัทท่ีมีแนวโน้มว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสถานะทางการเงิน เช่น มีการเปลี่ยนแปลงระบบ

ปฏบิตักิาร กลยทุธ์ นโยบายเงนิปันผล และนโยบายการซือ้หุน้คืน

   (ข) บรษิทัทีค่าดว่าจะมกีารเตบิโตได้ดีในอนาคต เช่น บรษิทัทีม่กีารพฒันาแผนธรุกิจ หรอืได้รบัผลกระทบ 

โดยตรงจากการพฒันาของเศรษฐกิจใน sector ต่างๆ ซึง่จะส่งผลให้ส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึน้ หรอืผลการด�าเนนิงาน

บรษิทัดีขึน้ และ

   (ค) บรษิทัท่ีคาดว่าจะมกีารปรบัโครงสร้างธรุกิจ มกีารปรบัโครงสร้างบรรษทัภบิาล หรอืมกีารควบรวม

บรษิทั
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   ทัง้นี ้แม้ว่ากองทนุหลกัจะวดัผลการด�าเนนิงานโดยเปรยีบเทยีบกบัตวัชีว้ดัของกองทนุ (TOPIX) แต่บรษิทั

ได้ใช้นโยบายการคดัเลอืกหุน้แบบ Bottom up approach ซึง่จะท�าให้ Weighting ของกองทนุหลกัแตกต่างไปจาก Weighting 

ของดัชน ีTOPIX

   กองทนุหลกัจะลงทนุในตราสารต่างๆ เตม็จ�านวน ยกเว้นช่วงเวลาทีก่องทนุจ�าเป็นต้องถอืเงนิสดมากขึน้

   กองทุนหลักขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนโดยไม่จ�าเป็นต้องแจ้งผู้ลงทุนล่วงหน้า 

อย่างไรก็ตาม การเปลีย่นนโยบายการลงทนุทุกครัง้จะต้องได้รบัการอนญุาตจาก Central Bank โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะได้

รบัจดหมายแจ้งข้อมลูการเปลีย่นแปลงนโยบายการลงทุน และได้รบัสทิธใินการขายคนืหน่วยลงทนุก่อนมกีารเปลีย่นแปลง

นโยบาย อย่างไรก็ตาม กองทนุจะไม่รบัประกันว่าจะได้ผลตอบแทนตามทีค่าดหวงัใว้ รวมถงึจะไม่รบัประกันว่ากองทุนจะไม่

สร้างความเสยีหายท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้

   เนือ่งจาก Nomura Japan Strategic Value Fund มคีวามเส่ียงด้านอตัราแลกเปลีย่น กองทุนอาจพจิารณา

ลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ตราสารอนพุนัธ์ เพือ่การป้องกันความเสีย่ง และจัดการกองทนุอย่างมปีระสิทธภิาพ อย่างไรก็ตาม การเข้า

ลงทนุในตราสารอนพุนัธ์เพือ่การจดัการกองทนุอย่างมปีระสทิธภิาพ อาจมกีารท�า Leverage ทัง้นี ้ระดับของการ Leverage 

จะไม่เกิน 100% ของมลูค่าทรพัย์สนิท้ังหมด

  6) ข้อจ�ากัดการลงทนุจะอยูใ่น Appendix I ในหนงัสอืชีช้วนฉบบัเตม็ของกองทุนหลกั 

  7) รายชือ่ของตลาดหุน้ท่ีกองทุนสามารถไปลงทนุได้จะอยูใ่น Appendix II ในหนงัสือชีช้วนฉบบัเตม็ของกอง

ทุนหลกั

  หนงัสอืชีช้วนฉบบัเตม็ของกองทุนหลกั:

  http://www.nomura.com/nameurope/resources/upload/NFI_plc_Prospectus_English.pdf

  ปัจจยัความเส่ียงทีส่�าคญัของ Nomura Japan Strategic Value Fund

  1. ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง เนื่องจากการลงทุนในบริษัทท่ีมีขนาดเล็ก

และขนาดกลางมคีวามเสีย่งมากกว่าการลงทุนในบรษิทัทีม่ขีนาดใหญ่และมัน่คง เนือ่งจาก 2 ปัจจยัหลกัต่อไปนี้

   (ก) ปัจจัยทางธุรกิจ: บริษัทที่มีขนาดเล็กอาจมีความเสี่ยงจากการขาดเงินทุน ขาดการบริหารจัดการ

ทีดี่ และความไม่แน่นอนทางธรุกิจ ซึง่สิง่เหล่านีจ้ะส่งผลกระทบต่ออตัราการเตบิโตในอนาคต

   (ข) ปัจจยัทางสภาพคล่อง: บรษิทัขนาดเลก็อาจมมีลูค่าการซือ้ขายท่ีต�า่กว่าบรษิทัขนาดใหญ่ 

   นอกจากนี ้บรษิทัขนาดเลก็และขนาดกลางมคีวามผนัผวนของราคาหลกัทรพัย์สงู เนือ่งจากมคีวามอ่อนไหว

ต่อการเปลีย่นแปลงของภาวะเศรษฐกิจสูง

  2. ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน (Country Risk) เป็นความเสี่ยงในการลงทุนที่ขึ้นอยู่กับ

ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจหรือการเมืองของประเทศที่กองทุนน�าเงินไปลงทุนหรือแสวงหาผลตอบแทน โดยทั่วไปนั้น 

ประเทศที่พัฒนาแล้วถือได้ว่ามีเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมืองสูงกว่าประเทศก�าลังพัฒนาและ

ประเทศด้อยพฒันา 
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  3. ความเสีย่งของการน�าเงนิกลบัเข้าประเทศ (Repatriation Risk) เนือ่งจากการลงทนุในต่างประเทศ จะมี

ผลตอบแทนของการลงทุนในรปูแบบต่างๆ เช่น มลูค่าทรพัย์สินทีเ่พิม่ขึน้ เงนิปันผล และดอกเบีย้ ซึง่ประเทศท่ีกองทุนหลกั

น�าเงินไปลงทุนนั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเก่ียวกับการส่งเงินกลับประเทศ หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปรกติ ท�าให้

ไม่สามารถน�าเงนิกลบัประเทศได้ทันที และ/หรอืเตม็จ�านวน

  4. ความเส่ียงจากการเมอืง และกฎข้อบงัคบัต่างๆ (Political and Regulatory Risk) การลงทุนในต่างประเทศ

อาจมีความเสี่ยงหลากหลายปัจจัย เช่น การเปลี่ยนแปลงของการเมืองระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของนโยบายของ

รัฐบาลต่างประเทศ เช่น มาตรการ/กฎหมาย เกี่ยวกับภาษี เม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ การน�าเงินกลับประเทศ หรือ

มาตรการควบคมุการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ

  5. ความเสีย่งจากการช�าระคืนเงนิลงทนุ (Settlement Risk) ซึง่เกิดจากความล่าช้าของการรบัช�าระคืนเงนิ

ลงทนุจากความแตกต่างทางด้านเวลา และขัน้ตอนในการซือ้ขายทีต่่างกันระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

  6. ความเสีย่งเก่ียวกับระบบกฎหมายต่างประเทศ (Legal Infrastructure) เนือ่งจากการพฒันาระบบกฎหมาย

ในบางประเทศยงัอยูใ่นช่วงเริม่ต้น การพฒันาทางกฎหมายท่ีอาจเปลีย่นแปลงในอนาคตของประเทศดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ

ในทางลบกับธรุกิจหรอืบรษิทัทีก่องทนุไปลงทนุ

  7. ความเส่ียงจากสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ท่ีกองทุนลงทนุ (Liquidity Risk) คือความเสีย่งซึง่เกิดจากการที่

กองทุนหลักไม่สามารถจ�าหน่ายหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสม และภายในระยะเวลาอันสมควร หรือตลาดหลัก 

ทรพัย์ทีก่องทนุหลกัท�าการซือ้ขายหลกัทรพัย์อาจหยดุรบัค�าสัง่ซือ้ขาย เนือ่งจากสภาวะตลาด ณ ขณะนัน้ ความเส่ียงข้างต้น

อาจส่งผลกระทบต่อมลูค่าหน่วยลงทุน

  8. ความเสี่ยงจากความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อกองทุนหลัก

ไปลงทุนหลกัในตราสารหนี ้ และผูอ้อกตราสารหนีไ้ม่สามารถช�าระเงนิต้นหรอืดอกเบีย้คนืได้เตม็จ�านวน และ/หรอืตามระยะ

เวลาท่ีก�าหนด

  9. ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น เนือ่งจากการลงทนุในหลกัทรพัย์ต่างประเทศทีม่สีกลุเงนิแตกต่างไปจาก

สกุลเงนิหลกั (Base Currency) มคีวามเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น เนือ่งจากมลูค่าหลกัทรพัย์ เงนิปันผล 

รวมถึงดอกเบี้ยต่างๆ จะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และมาตรการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน 

โดยอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจะมีผลท�าให้มูลค่าหน่วยลงทุนผันผวน และอาจท�าให้เกิดก�าไรหรือขาดทุนจาก

อตัราแลกเปลีย่นได้

  10. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Change in Interest Rate) การเปลี่ยนแปลงของ

อตัราดอกเบีย้อาจส่งผลกระทบต่อมลูค่าสินทรพัย์ทีก่องทนุหลกัไปลงทนุได้

  11. ความเสีย่งจากการตมีลูค่าสนิทรพัย์ (Valuation Risk) กองทุนหลกัอาจไปลงทุนในบรษิทัท่ีไม่ได้จดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรพัย์ หรอืจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แต่ราคาหุน้ไม่สะท้อนถงึมลูค่าทีแ่ท้จรงิ ท�าให้บรษิทัอาจถกูตรีาคา

สงูกว่ามลูค่าทีแ่ท้จรงิ
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  12. ความเส่ียงจากการลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ (Derivatives Risk) กองทุนหลกัอาจลงทนุหรอืมไีว้ในตราสาร

อนุพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

กองทุนเท่านัน้ (Efficient Portfolio Management) ท้ังนี ้ ในบางกรณตีราสารอนพุนัธ์อาจท�าให้กองทนุเกิดการขาดทุน หรอื

เพิม่ความผนัผวนให้กองทุนหลกัได้

 ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายของ Nomura Japan Strategic Value Fund

 1. ค่าธรรมเนยีมหรอืค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 

(Sales Charge)

ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(Deferred Sales Charge)

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นการลงทุนระหว่าง 

Classes ต่างๆ ของกองทุน (Exchange Fee)

ไม่มี

 2. ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานของกองทนุรายปี (Annual Operating Expenses) 

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย* ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินของ

Nomura Japan Strategic Value Fund

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1.40%

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการจัดจ�าหน่าย 

หรือให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

(Distribution and/or Shareholder Service Fee)

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลทรัพย์สินของกองทุน 

(Custodian Fee)

0.02%

ค่าธรรมเนียมการด�าเนินงาน (Administrator Fee) 0.05%

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expenses) 0.07%

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(Total Expense Ratio ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

1.54%

* ค่าธรรมเนยีมหรอืค่าใช้จ่ายในตารางข้างต้น เป็นส่วนของ Class A
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 ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องกับกองทนุหลกั 

 3.10 การลงทนุในต่างประเทศ : 

  FIF (ลงทนุโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธ)ิ

 3.11 รายละเอยีดการลงทนุในต่างประเทศ :

  บริษัทจัดการจะน�าเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินวงเงินที่ได้รับการ

จดัสรร หรอืได้รบัจดัสรรเพิม่เตมิจากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอืน่ใดท่ีมอี�านาจในการจดัสรรวงเงนิ

ลงทุนในต่างประเทศให้แก่บริษัทจัดการ ท้ังนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทนุ

 3.12 ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวิธอีืน่ทีจ่ะลงทนุ : 

  3.12.1 ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวิธอีืน่ทีจ่ะลงทนุในประเทศ : 

   บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดย

วธิอีืน่อย่างใดอย่างหนึง่หรอืหลายอย่างตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก�าหนดดังต่อไปนี้  

   3.12.1.1 ตราสารแห่งทนุในประเทศ ได้แก่ ตราสาร หรอืสัญญา ท่ีเสนอขายในประเทศ หรอืมผีูอ้อก

หรอืคู่สญัญาเป็นนติบิคุคลทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี้ 

    (1) หุน้ 

    (2) หน่วยลงทุนหรือใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสาร

แห่งทุน หรอืของกองทุนรวมอืน่ทีม่นีโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทนุ เช่น กองทุนรวมผสม เป็นต้น 

    (3) ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ 

โดยต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

     (ก) การลงทุนในตราสารดังกล่าวต้องเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ

ลงทนุ 

     (ข) บริษัทจัดการต้องด�าเนินการให้มีการกันหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนท่ีมี

คณุภาพซึง่มสีภาพคล่องในจ�านวนทีเ่พยีงพอต่อมลูค่าการใช้สทิธติามตราสารดังกล่าวไว้ตลอดเวลาทีไ่ด้ลงทุนหรอืมไีว้ซึง่

ตราสารนัน้ ท้ังนี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีส�านกังานก�าหนด 

    (4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ท่ีมีหลักทรัพย์อ้างอิง

เป็นหุน้หรอืใบส�าคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซือ้หุน้ 
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    (5) ธรุกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์โดยหลกัทรพัย์ทีใ่ห้ยมืเป็นหลกัทรพัย์ตาม (1) (2) (3) 

หรอื (4) ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด 

   3.12.1.2 ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรือสัญญาที่เสนอขายในประเทศ 

หรอืมผีูอ้อกหรอืคูสั่ญญาเป็นนติบิคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี้

    (1) ตราสารแห่งหนีท่ี้มลีกัษณะคล้ายเงนิฝาก ได้แก่  

     (1.1) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ธนาคารที่มี

กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้

ประกัน 

     (1.2) ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สัญญาใช้เงนิท่ีบรษิทัหลกัทรพัย์ทีป่ระกอบธรุกิจประเภท

การให้สินเชือ่เพือ่ธรุกจิหลกัทรพัย์เป็นผูอ้อก ซึง่ก�าหนดวนัใช้เงนิตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เมือ่

ทวงถามหรอืเมือ่ได้เหน็ 

     (1.3) ตัว๋แลกเงนิ หรอืตัว๋สญัญาใช้เงนิอายไุม่เกนิ 90 วนันบัแต่วนัท่ีออก ซึง่มอีนัดับ

ความน่าเชือ่ถอืดังต่อไปนี้ 

      (ก) อนัดับความน่าเชือ่ถอืของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดับแรก 

ทัง้นี ้ ในกรณทีีเ่ป็นอนัดับความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสาร ต้องเป็นอนัดบัความน่าเชือ่ถอืทีไ่ด้มาจากการจดัอนัดับความ

น่าเชือ่ถอืระยะสัน้ด้วย หรอื 

      (ข) อนัดับความน่าเชือ่ถอืของผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้ประกนั 

อยูใ่นอนัดับท่ีสามารถลงทนุได้ ทัง้นี ้โดยการจดัอนัดับความน่าเชือ่ถอืของสถาบนัจดัอนัดับความน่าเชือ่ถอืภายใต้ชือ่ Standard 

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

    (2) ตราสารแห่งหนีท่ั้วไป ได้แก่ 

        (2.1) ตราสารภาครฐัไทย อนัได้แก่ 

            (ก) ตัว๋เงนิคลงั 

            (ข) พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 

            (ค) พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบส�าคัญแสดงสิทธิ

ทีจ่ะซือ้หุน้กู้ ท่ีกระทรวงการคลงัหรอืกองทนุเพือ่การฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงนิเป็นผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บั

อาวลั หรอืผูค้�า้ประกัน 

        (2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารท่ีมีรูปแบบท�านองเดียวกับ

ตราสารภาครฐัไทยทีร่ฐับาลต่างประเทศ องค์การหรอืหน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ รฐัวสิาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ 

หรอืองค์การระหว่างประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้�า้ประกัน ทัง้นี ้ตราสารดังกล่าวต้องมลีกัษณะตามเงือ่นไขท้ายข้อ 3.12.1.2 ด้วย 
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     (2.3) ตราสารทีเ่ปลีย่นมอืได้ ซึง่หมายถงึ พนัธบตัร ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ 

หรอืหุน้กู้ทีไ่ม่รวมถงึหุน้กู้แปลงสภาพและหุน้กู้อนพุนัธ์ ท่ีส�านกังานอนญุาตให้เสนอขายในลกัษณะท่ัวไปหรอืในลกัษณะจ�ากัด 

หรอืทีอ่อกภายใต้ข้อผกูพนัท่ีก�าหนดและอนญุาตโดยกระทรวงการคลงั หรอืท่ีนติบิคุคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้เป็นผูอ้อก 

หรอืท่ีเป็นหลกัทรพัย์ท่ีออกใหม่ซึง่ผูอ้อกหลกัทรพัย์ได้เสนอขายหลกัทรพัย์ทีอ่อกใหม่นัน้ทัง้หมดต่อผูถ้อืหุน้โดยได้รบัช�าระ

ราคาเตม็มลูค่าท่ีเสนอขายจากผูถ้อืหุน้ ทัง้นี ้ตราสารท่ีเปลีย่นมอืได้ต้องมลีกัษณะตามเงือ่นไขท้ายข้อ 3.12.1.2 ด้วย 

     (2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีมีหลักทรัพย์

อ้างองิเป็นพนัธบตัร หรอืหุน้กู้ทีไ่ม่ใช่หุน้กู้อนพุนัธ์

     (2.5) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ 

ทีเ่สนอขายในต่างประเทศโดยมผีูอ้อกเป็นนติบิคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี ้หุน้กูดั้งกล่าวไม่รวมถงึหุน้กู้แปลงสภาพ

และหุน้กู้อนพุนัธ์ 

     (2.6) หน่วยลงทุนหรือใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ตราสารแห่งหนี ้หรอืของกองทุนรวมอืน่ทีม่นีโยบายการลงทุนเฉพาะเงนิฝาก ตราสารแห่งหนี ้หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่

ทีส่�านกังานก�าหนดหรอืให้ความเหน็ชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงนิ เป็นต้น 

     (2.7) ธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคืน ท้ังนี ้ตามหลกัเกณฑ์ทีส่�านกังานก�าหนด

     (2.8) ธรุกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์โดยหลกัทรพัย์ทีใ่ห้ยมืเป็นตราสารแห่งหนีต้าม 

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

    ในกรณทีีต่ราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.12.1.2 เป็นตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใช้เงนิท่ีมกีารจ่าย

ผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้ต้องอยูใ่นรปูอตัราดอกเบีย้คงท่ีหรอือตัราดอกเบีย้ลอยตวัเท่านัน้ 

    การรบัรอง รบัอาวลั สลกัหลงั หรอืค�า้ประกนัของบคุคลทีก่�าหนดไว้ในข้อ 3.12.1.2 ต้องเป็น 

การรบัรองตลอดไป รบัอาวลัทัง้จ�านวน สลกัหลงัโอนประเภทมสิีทธไิล่เบีย้โดยไม่มข้ีอก�าหนดลบล้างหรอืจ�ากัดความรบัผดิ

ของผูส้ลกัหลงั หรอืค�า้ประกันต้นเงนิและดอกเบีย้เตม็จ�านวนแบบไม่มเีงือ่นไข 

    เงือ่นไข : ตราสารภาครฐัต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารท่ีเปลีย่นมอืได้ตามข้อ (2.3) 

ต้องมลีกัษณะดังต่อไปนี้ 

    (1) เป็นตราสารขึน้ทะเบยีนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

    (2) มีราคาท่ีเหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยก�าหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อ

บคุคลทัว่ไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซือ้และรบัซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดังกล่าวตามจ�านวนและวธิกีารทีส่มาคมตลาดตราสาร

หนีไ้ทยก�าหนดอยูเ่สมอ โดยได้ส่งส�าเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้ 

    (3) เป็นตราสารท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

     (ก) ในกรณีท่ีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสาร 

ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ เว้นแต่ผู ้ออกตราสาร 
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ดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนั้นต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่

สามารถลงทุนได้เท่านั้น 

     (ข) ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั้นต้องมีอันดับ

ความน่าเชือ่ถอืของตราสารอยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได้ 

     (ค) ในกรณทีีก่องทนุลงทนุในตราสารอืน่นอกเหนอืจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอ

ขายครัง้แรก หากตราสารดังกล่าวไม่มอีนัดับความน่าเชือ่ถอืของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดับท่ีสามารถลงทุนได้ 

ตราสารนัน้ต้องมบีรษิทัจดัการไม่ต�า่กว่าสามรายเป็นผูซ้ือ้ตราสารดังกล่าวเพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ  

   3.12.1.3 ตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทนุ ได้แก่ 

    (1) หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในประเทศซึ่งต้องมีลักษณะตามเงื่อนไขในท้ายข้อ 

3.12.1.2 (1) และ (2) ทัง้นี ้ในกรณทีีก่องทนุลงทุนในหุน้กู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครัง้แรก หุน้กู้แปลงสภาพนัน้

ต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีบริษัท

จดัการไม่ต�า่กว่าสามรายเป็นผูซ้ือ้ตราสารดังกล่าวเพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทุนภายใต้การจดัการ 

     ในกรณทีีหุ่น้กูแ้ปลงสภาพตามวรรคหนึง่มกีารค�า้ประกนั การค�า้ประกันดังกล่าวต้อง

เป็นการค�า้ประกันต้นเงนิและดอกเบีย้เตม็จ�านวนแบบไม่มเีงือ่นไข 

    (2) หุน้กู้แปลงสภาพทีเ่สนอขายในต่างประเทศโดยมผีูอ้อกเป็นนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายไทย ทั้งนี้ ในกรณีท่ีหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวเป็นตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน ตราสารนั้นต้องมี

ลักษณะเช่นเดียวกับตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอ

ขายตราสารด้อยสทิธเิพือ่นบัเป็นเงนิกองทุนของธนาคารพาณชิย์ 

   3.12.1.4 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหา  

รมิทรพัย์ในประเทศ (REITs) 

   3.12.1.5 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด  

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืทีค่ณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์จะสัง่รบัเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และอยูร่ะหว่างการด�าเนนิการกระจายการถอืหน่วยลงทนุตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

ว่าด้วยการรบัและเพกิถอนหน่วยลงทนุ และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 

   3.12.1.6 เงนิฝากในสถาบนัการเงนิตามกฎหมายไทย 

   3.12.1.7 ใบส�าคัญแสดงสิทธอินพุนัธ์ ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 3.12.1.1 (3) 

   3.12.1.8 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนด โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมีตัวแปรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่างต่อไปนี้ 
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    (1) หลกัทรพัย์ 

    (2) อตัราดอกเบีย้ 

    (3) อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

    (4) อนัดับความน่าเชือ่ถอืหรอืเหตกุารณ์ทีม่ผีลต่อการช�าระหนีข้องตราสารแห่งหนี ้หรอื

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรอืของผูอ้อกตราสารหรอืคูสั่ญญาดังกล่าว 

    (5) ทองค�า 

    (6) น�า้มนัดิบ 

    (7) ดัชนกีลุม่สินค้าโภคภณัฑ์ ดัชนเีงนิเฟ้อ ดัชนทีีม่อีงค์ประกอบเป็นสินค้าหรอืตวัแปร

ตาม (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรอื (9) 

    (8) ดัชนทีีม่อีงค์ประกอบเป็นดัชนตีามข้อ (7) 

    (9) สนิค้าหรอืตวัแปรอืน่ใดท่ีส�านกังานก�าหนด 

    ในกรณท่ีีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอ้างองิกับราคาของสินค้าหรอืตวัแปรตามวรรคหนึง่ราคา

ทีอ้่างองิดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจบุนัหรอืราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเท่านัน้ ทัง้นี ้ ราคาของสินค้าตวัแปรอืน่ทีไ่ม่ใช่ดัชนี 

หรอืสินค้าหรอืตวัแปรทีเ่ป็นองค์ประกอบของดัชนดัีงกล่าว ต้องเป็นท่ียอมรบัอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลาย

ด้วย 

    การเข้าคู่สญัญาในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าตามวรรคหนึง่ บรษิทัจดัการต้องปฏบิตัใิห้เป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี ้

    (1) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่ท�าให้วัตถุประสงค์หรือ

นโยบายการลงทุนของกองทุนนั้นเบี่ยงเบน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในเชิง

การเงนิหรอืเศรษฐกิจ 

    (2) การเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องกระท�าในศูนย์ซื้อขายสัญญา

ซื้อขายล่วงหน้า หรือในกรณีท่ีกระท�านอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นธนาคารที่มี

กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรอืผูค้้าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

   3.12.1.9 ทรพัย์สนิอืน่ทีม่ลีกัษณะท�านองเดียวกับ 3.12.1.1 - 3.12.1.8 โดยได้รบัความเหน็ชอบจาก

ส�านกังาน

3.12.2 ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวิธอีืน่ทีจ่ะลงทนุในต่างประเทศ : 

   บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิี

อื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก�าหนดดังต่อไปนี ้เว้นแต่ในกรณทีีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเหน็ชอบหรอืมปีระกาศ

แก้ไขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่
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    3.12.2.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ที่กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นไปตาม

เงือ่นไขดังต่อไปนี้ 

    (1) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ

หน่วยงานก�ากับดูแลด้านหลกัทรพัย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ International Organizations of 

Securities Commission (IOSCO) หรอืหน่วยลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศ ท่ีมกีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์

ทีเ่ป็นสมาชกิของ World Federations of Exchange (WFE) 

    (2) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีมีทรัพย์สินท่ีลงทุนเป็นประเภท

และชนดิเดียวกับทรพัย์สินทีก่องทนุอาจลงทนุหรอืมไีว้ได้ เว้นแต่เป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศทีม่นีโยบาย

การลงทุนในทองค�าโดยตรง 

    (3) ในกรณท่ีีเป็นการลงทนุหรอืมไีว้เพือ่เป็นทรพัย์สินของกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไป 

กองทนุส�ารองเลีย้งชพี หรอืกองทนุส่วนบคุคลรายย่อย หน่วยลงทุนทีจ่ะลงทนุหรอืมไีว้ได้ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทุน

รวมต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้เพือ่ผูล้งทนุทัว่ไปเช่นกัน 

    (4) ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทนุรวมประเภทเฮด็จ์ฟันด์ 

   3.12.2.2 ตราสารแห่งทุนต่างประเทศ ได้แก่ หุน้หรอืหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายในต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

    (1) หุ้นที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ท่ีอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของหน่วยงาน

ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือที่มีการซื้อขายในตลาด

ซือ้ขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ World Federations of Exchange (WFE) 

    (2) หุ้นของบริษัทที่จัดตั้งในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง (Greater Mekong 

Subregion: GMS) และหุน้ดังกล่าวมไิด้มลีกัษณะตาม (1) 

    (3) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศท่ีเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทนุ หรอืทีเ่ป็น 

กองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน เช่น กองทุนรวมผสม เป็นต้น ซึ่งต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 

3.12.2.1 ด้วย

   3.12.2.3 ตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์หรือตราสารที่ออกโดยบุคคลต่างประเทศ

และเสนอขายในต่างประเทศ 

    (1) ตราสารภาครฐัต่างประเทศ อนัได้แก่ 

     (ก) พนัธบตัรหรอืตราสารแห่งหนีท้ีร่ฐับาลต่างประเทศ องค์การหรอืหน่วยงานของ

รฐับาลต่างประเทศ หรอืองค์การระหว่างประเทศเป็นผูอ้อกหรอืผูค้�า้ประกัน ซึง่มอีนัดับความน่าเชือ่ถอืของตราสารหรอืของ

ผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทุนได้ 

     (ข) พนัธบตัรหรอืตราสารแห่งหนีท่ี้รฐัวสิาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผูอ้อก

หรอืผูค้�า้ประกัน ซึง่มอีนัดับความน่าเชือ่ถอืของตราสารอยูใ่นอนัดับท่ีสามารถลงทนุได้ 
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    (2) ตราสารแห่งหนีภ้าคเอกชน อนัได้แก่ 

     (ก) ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือ 

ของตราสารอยูใ่นอนัดับท่ีสามารถลงทุนได้ และได้รบัการคัดเลอืกให้ใช้ในการค�านวณดัชนตีราสารแห่งหนีท้ีไ่ด้รบัการยอมรบั

จากส�านักงาน ท้ังนี้ ผู้ลงทุนต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับตราสารแห่งหนี้ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ตด้วย

     (ข) ตราสารแห่งหนีท่ี้ออกโดยนติบิคุคลต่างประเทศทีม่อีายตุราสารคงเหลอืไม่เกิน

หนึง่ปีนบัแต่วนัทีล่งทนุ ซึง่นติบิคุคลดังกล่าวมอีนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นสองอนัดับแรก ทัง้นี ้ผูล้งทนุต้องสามารถเข้าถงึ

ข้อมลูเกีย่วกับตราสารแห่งหนีดั้งกล่าวเป็นภาษาองักฤษผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ด้วย

     ในกรณทีีต่ราสารแห่งหนีภ้าคเอกชนตามวรรคหนึง่เป็นตราสารด้อยสทิธเิพือ่นบัเป็น

เงินกองทุนต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะเช่นเดียวกับตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนตามประกาศ

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายตราสารด้อยสทิธเิพือ่นบัเป็นเงนิกองทนุของธนาคารพาณชิย์

    (3) ตราสารแห่งหนีอ้ืน่ อนัได้แก่ หน่วยลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศทีเ่ป็นกองทนุ

รวมตราสารแห่งหนี ้หรอืของกองทนุรวมอืน่ท่ีมนีโยบายการลงทนุเฉพาะเงนิฝาก ตราสารแห่งหนี ้หรอืการหาดอกผลโดยวธิี

อืน่ทีส่�านกังานก�าหนดหรอืให้ความเหน็ชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงนิ เป็นต้น ซึง่ต้องเป็นไปตามเงือ่นไขในข้อ 3.12.2.1 ด้วย 

   3.12.2.4 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ หุน้กู้ หรอืใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู้ทีเ่สนอขายในต่าง

ประเทศ โดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ท้ังนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้

อนพุนัธ์ 

    ในกรณีท่ีตราสารแห่งหนี้ดังกล่าวเป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีการจ่ายผล

ตอบแทน ผลตอบแทนนัน้ต้องอยูใ่นรปูอตัราดอกเบีย้คงท่ีหรอือตัราดอกเบีย้ลอยตวัเท่านัน้ 

    การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค�าประกันของบุคคลที่ก�าหนดไว้ในข้อดังกล่าวต้อง

เป็นการรบัรองตลอดไป รบัอาวลัทัง้จ�านวน สลกัหลงัโอนประเภทมสีทิธไิล่เบีย้โดยไม่มข้ีอก�าหนดลบล้างหรอืจ�ากัดความรบั

ผดิชอบของผูส้ลกัหลงั หรอืค�า้ประกันต้นเงนิและดอกเบีย้เตม็จ�านวนแบบไม่มเีงือ่นไข 

   3.12.2.5 ตราสารท่ีออกโดยกองทนุโครงสร้างพืน้ฐานต่างประเทศท่ีมลีกัษณะท�านองเดียวกับหน่วย

ลงทนุของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานตาม 3.12.1.5 และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 3.12.2.1 (1) ด้วย 

   3.12.2.6 ตราสารของกองทุนอสังหารมิทรพัย์ต่างประเทศทีก่องทุนจะลงทุนหรอืมไีว้ได้ ต้องเป็นไป

ตามเงือ่นไขดังต่อไปนี้ 

    (1) ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ

หน่วยงานทีก่�ากับดูแลด้านหลกัทรพัย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ International Organizations of 

Securities Commission (IOSCO) และมนีโยบายหลกัในการลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สินดังต่อไปนี้ 
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     (ก) อสงัหารมิทรพัย์ 

     (ข) หุ้นสามัญของบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาด

ซือ้ขายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นสมาชกิของ World Federations of Exchange (WFE) หรอืหุน้สามญัของบรษิทัทีม่ลีกัษณะธรุกิจ

เทยีบเคยีงได้กับหมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 

    (2) ตราสารดังกล่าวมีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World 

Federations of Exchange (WFE) หรอืมกีารรบัซือ้คืนโดยผูอ้อกตราสาร 

    (3) ในกรณกีองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไป ตราสารทีจ่ะลงทนุหรอืมไีว้ได้ ต้องเป็นตราสาร

ของกองทนุอสงัหารมิทรพัย์ต่างประเทศท่ีจดัตัง้ขึน้เพือ่ผูล้งทุนท่ัวไปเช่นกัน 

   3.12.2.7 เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถ

ลงทนุได้ 

   3.12.2.8 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนด โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมีตัวแปรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่างต่อไปนี้ 

    (1) หลกัทรพัย์หรอืดัชนกีลุม่หลกัทรพัย์ 

    (2) อตัราดอกเบีย้ 

    (3) อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

    (4) อนัดับความน่าเชือ่ถอืหรอืเหตกุารณ์ทีม่ผีลต่อการช�าระหนีข้องตราสารแห่งหนีห้รอื

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรอืของผูอ้อกตราสารหรอืคูสั่ญญาดังกล่าว 

    (5) ทองค�า 

    (6) น�า้มนัดิบ 

    (7) ดัชนกีลุม่สินค้าโภคภณัฑ์ ดัชนเีงนิเฟ้อ ดัชนทีีม่อีงค์ประกอบเป็นสินค้าหรอืตวัแปร

ตาม (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรอื (9) 

    (8) ดัชนทีีม่อีงค์ประกอบเป็นดัชนตีามข้อ (7) 

    (9) สนิค้าหรอืตวัแปรอืน่ใดท่ีส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนด 

    ในกรณท่ีีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอ้างองิกับราคาของสินค้าหรอืตวัแปรตามวรรคหนึง่ราคา

ทีอ้่างองิดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจบุนัหรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเท่านัน้ ทัง้นี ้ราคาของสินค้า ตวัแปรอืน่ทีไ่ม่ใช่ดัชนี 

หรอืสินค้าหรอืตวัแปรทีเ่ป็นองค์ประกอบของดัชนดัีงกล่าว ต้องเป็นท่ียอมรบัอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลาย

ด้วย 

    การเข้าคู่สญัญาในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าตามวรรคหนึง่ บรษิทัจดัการต้องปฏบิตัใิห้เป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
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    (1) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่ท�าให้วัตถุประสงค์หรือ

นโยบายการลงทุนของกองทุนนั้นเบี่ยงเบน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเส่ียงด้านเครดิต หรือเป็นการ

เคลือ่นย้ายผลตอบแทนหรอืผลประโยชน์ในเชงิการเงนิหรอืเศรษฐกิจ 

    (2) บริษัทจัดการอาจเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กระท�าในศูนย์ซื้อขาย

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรอืบรษิทัจดัการอาจเข้าเป็นคู่สัญญาท่ีกระท�านอกศูนย์สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าได้ หากคู่สญัญาเป็น

บคุคลดังต่อไปนี้ 

     (ก) นิติบุคคลต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

ที่กระท�านอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของหน่วยงานก�ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และ

ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรอื

หน่วยงานทีเ่ป็นสมาชกิของ World Federations of Exchange (WFE) และต้องมอีนัดับความน่าเชือ่ถอืในระยะยาวอยูใ่น

อนัดับทีส่ามารถลงทุนได้เท่านัน้ 

     (ข) สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอืในระยะยาวอยูใ่นอนัดับท่ี

สามารถลงทุนได้ 

   3.12.2.9 ทรพัย์สนิอืน่ทีม่ลีกัษณะท�านองเดียวกับข้อ 3.12.2.1 - 3.12.2.8 โดยได้รบัความเหน็ชอบ

จากส�านกังาน 

 3.13 อตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอืน่ เพ่ือเป็นทรพัย์สินของกองทนุรวม : 

  3.13.1 อตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอืน่ในประเทศ : 

   บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็น

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

ก�าหนดดังต่อไปนี ้ในกรณทีีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลีย่นแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิทัจดัการ

จะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศทีแ่ก้ไขด้วย 

   3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

ได้ โดยไม่จ�ากัดอตัราส่วน 

    (1) ตราสารภาครฐัไทย ตามข้อ 3.12.1.2 (2.1)

    (2) ตราสารภาครฐัต่างประเทศ ตามข้อ 3.12.1.2 (2.2) ท่ีมอีนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่น

สองอนัดับแรก หรอืสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่สิีนค้าเป็นตราสารดังกล่าว

    ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตาม (2) เมื่อรวมกัน

แล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าตราสารนัน้ในแต่ละรุน่ 
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   3.13.1.2 บรษิทัจดัการอาจลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ตราสารภาครฐัต่างประเทศทีน่อกเหนอืจากข้อ 3.13.1.1 

(2) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีมีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันท้ังส้ิน

เมื่อค�านวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายนั้น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุ 

    ในกรณขีองกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครฐัต่างประเทศตามวรรคหนึง่ ต้องไม่เกิน

ร้อยละ 20 ของมลูค่าตราสารนัน้ในแต่ละรุน่ 

    การค�านวณอตัราส่วนตามวรรคหนึง่ ให้นบัตราสารตามวรรคหนึง่และทรพัย์สินทกุประเภท

ที่ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค�้าประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้

ลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สนิเหล่านัน้ รวมในอตัราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย  

   3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่

สามารถลงทุนได้ ดังต่อไปนี ้ซึง่ธนาคารท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย 

ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกนั หรอืคูส่ญัญา เพือ่เป็นทรพัย์สินของกองทนุได้ โดยมมีลูค่ารวมกันทัง้สิน้เมือ่

ค�านวณเฉพาะธนาคาร หรอืบรษิทัเงนิทนุรายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรพัย์สินสทุธขิองกองทนุ 

    (1) ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ ตามข้อ 3.12.1.2 แต่ไม่รวมถึงตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับ

เป็นเงนิกองทนุ 

    (2) ตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทนุ ตามข้อ 3.12.1.3 แต่ไม่รวมถงึตราสารด้อยสทิธเิพือ่นบัเป็นเงนิ

กองทุน 

    (3) เงนิฝากในสถาบนัการเงนิตามกฎหมายไทย ตามข้อ 3.12.1.6 

    (4) สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.1.8 

    การค�านวณอตัราส่วนตามวรรคหนึง่ ให้นบัมลูค่าของทรพัย์สนิท่ีกองทุนลงทนุหรอืมไีว้ใน

ทรพัย์สนิตามข้อ 3.13.1.4 (1) (2) หรอื (5) และ 3.13.1.5 (1) ซึง่ธนาคารหรอืบรษิทัเงนิทุนรายเดียวกันเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย 

ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สญัญา รวมในอตัราส่วนดังกล่าว 

    ในกรณีท่ีกองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการด�าเนิน

งานของกองทนุ มใิห้นบัมลูค่าของเงนิฝากดังกล่าวรวมในอตัราส่วนตามวรรคหนึง่ 

   3.13.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ท่ีบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย 

ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค�้าประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อ

ค�านวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคูสั่ญญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่า

ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 

    (1) ตราสารแห่งทนุในประเทศท่ีบรษิทัจดทะเบยีนเป็นผูอ้อกหรอืคู่สญัญา ทัง้นี ้ไม่รวมถงึ

ตราสารแห่งทนุของบรษิทัจดทะเบยีนทีอ่ยูร่ะหว่างด�าเนนิการให้เหตแุห่งการเพกิถอนหมดไป 
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    (2) หุ้นท่ีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด  

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการด�าเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรบัหุน้สามญัหรอืหุน้บรุมิสทิธเิป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน 

    (3) ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ ตามข้อ 3.12.1.2 ทั้งนี้ เฉพาะที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ

อยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทุนได้ 

    (4) ตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทนุ ตามข้อ 3.12.1.3 ทัง้นี ้ เฉพาะทีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่น

อนัดับทีส่ามารถลงทุนได้ 

    (5) ใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตามข้อ 3.12.1.7 ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก

ตราสารอยูใ่นอนัดับท่ีสามารถลงทนุได้ 

    (6) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.1.8 ท่ีคู่สัญญามีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน

อนัดับทีส่ามารถลงทุนได้ 

    (7) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ตามข้อ 3.12.1.5 

    ตราสารแห่งทุนตาม (1) และตราสารแห่งหนีต้าม (3) มใิห้หมายความรวมถงึหน่วยลงทนุ

ของกองทนุรวมท่ีถกูจดัให้เป็นตราสารแห่งทนุตามข้อ 3.12.1.1 (2) หรอืตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.12.1.2 (2.6) 

    การค�านวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.5 (1) 

ทีบ่คุคลรายเดียวกันเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคูส่ญัญา ซึง่กองทุนได้ลงทนุหรอื

มไีว้รวมในอตัราส่วนตามวรรคหนึง่ด้วย 

    ในกรณทีีก่องทนุลงทนุหรอืมไีว้ซึง่หน่วยของกองโครงสร้างพืน้ฐานตามวรรคหนึง่ (7) ทีม่ี

ลักษณะดังต่อไปนี้ ให้นับมูลค่าหน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว รวมในอัตราส่วนของบุคคลตามวรรคหนึ่งเป็น

เจ้าของกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

    (1) ผลประโยชน์ที่กองโครงสร้างพื้นฐานจะได้รับขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหาร

โครงสร้างพืน้ฐาน โดยเจ้าของกจิการโครงสร้างพืน้ฐาน หรอืบรษิทัใหญ่หรอืบรษิทัย่อยของบคุคลดังกล่าว 

    (2) หน่วยของกองโครงสร้างพืน้ฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ�านวนหน่วยทีจ่�าหน่าย

ได้แล้วทั้งหมดของกองโครงสร้างพื้นฐานถูกถือโดยเจ้าของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน หรือบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของ

บคุคลดังกล่าว 

    การพิจารณาบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยตามวรรคสี่ ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชี

ทีส่ภาวชิาชพีบญัชกี�าหนดเกีย่วกับการจดัท�างบการเงนิรวม  

   3.13.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่ก�าหนดไว้ในข้อ 

3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 เพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวมตามอตัราส่วนดังต่อไปนี้ 
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    (1) การลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สนิดังกล่าวซึง่บคุคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บั

อาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคูส่ญัญา ต้องมมีลูค่ารวมกันทัง้ส้ินเมือ่ค�านวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั 

ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 5 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทุน 

    (2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) เมื่อค�านวณรวมทุกบุคคลท่ีเป็นผู้ออก 

ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สญัญาแล้ว ต้องมมีลูค่ารวมกันทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่า

ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 

    ความในวรรคหนึง่มใิห้น�ามาใช้บงัคบักับหน่วยลงทนุและใบส�าคัญแสดงสทิธท่ีิจะซือ้หน่วย

ลงทนุของกองทุนรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 แต่ไม่รวมถงึหน่วยลงทุน

ของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานทีไ่ม่เป็นไปตามท่ีก�าหนดในข้อ 3.12.1.5 

    ให้น�าความในข้อ 3.13.1.4 วรรคสีแ่ละวรรคห้า มาใช้บงัคับกับการนบัรวมอตัราส่วนตาม

วรรคหนึง่ด้วย โดยอนโุลม 

   3.13.1.6 บรษิทัจดัการอาจลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สนิท่ีกลุม่กิจการใดเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง 

ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สญัญา เพือ่เป็นทรพัย์สินของกองทุนได้ โดยมมีลูค่ารวมกันท้ังส้ินของกลุม่กิจการ

นัน้ไม่เกินอตัราอย่างใดอย่างหนึง่ดังต่อไปนี ้แล้วแต่อตัราใดจะสูงกว่า

    (1) ร้อยละสามสบิของมลูค่าทรพัย์สนิของกองทนุ

    (2) อตัราทีค่�านวณได้จากน�า้หนกัของกลุม่กจิการดังกล่าวในตวัชีว้ดั (Benchmark) ของ 

กองทุนนัน้รวมกับร้อยละสิบของมลูค่าทรพัย์สินสทุธขิองกองทนุนัน้ ท้ังนี ้ตวัชีว้ดัดังกล่าวต้องเป็นดัชนหีรอืองค์ประกอบของ

ดัชน ีท่ีมกีารเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทนุนัน้

    ให้น�าความในข้อ 3.13.1.4 วรรคสีแ่ละวรรคห้า มาใช้บงัคับกับการนบัรวมอตัราส่วนตาม

วรรคหนึง่ด้วย โดยอนโุลม

   3.13.1.7 การลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สินท่ีบรษิทัในกลุม่กิจการใดเป็นผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย หรอืคูสั่ญญา

เพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทนุ หากทรพัย์สนิดังกล่าวเป็นองค์ประกอบทีใ่ช้ในการค�านวณตวัชีว้ดั (Benchmark) ของกองทนุนัน้ 

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สนินัน้โดยมมีลูค่ารวมกนัทัง้ส้ินเมือ่ค�านวณเฉพาะผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย หรอืคู่สัญญารายนัน้ 

ไม่เกินผลรวมของน�า้หนกัของทรพัย์สนิดังกล่าวในตวัชีว้ดัและร้อยละ 10 ของมลูค่าทรพัย์สินสทุธขิองกองทุน ท้ังนี ้แทนอตัรา 

ส่วนท่ีก�าหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5 แล้วแต่กรณ ีก็ได้

    ให้น�าความในข้อ 3.13.1.4 วรรคสีแ่ละวรรคห้า มาใช้บงัคับกับการนบัรวมอตัราส่วนตาม

วรรคหนึง่ด้วย โดยอนโุลม

   3.13.1.8 ในกรณขีองกองทนุรวม บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจลงทนุหรอืมไีว้ซึง่เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก 

ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา เป็นจ�านวนที่มีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ย
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ไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัช ีหรอืในรอบอายกุองทนุรวมส�าหรบักองทุน

รวมทีม่อีายนุ้อยกว่าหนึง่ปี 

    (1) ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

    (2) ธนาคารพาณชิย์ 

    (3) บรษิทัเงนิทนุ 

    (4) บรษิทัเครดิตฟองซเิอร์ 

    (5) บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย 

    (6) สถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

    (7) ธนาคารต่างประเทศ 

    การค�านวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มิให้นับมูลค่าของทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 

รวมในอตัราส่วนดังกล่าว 

    (1) เงนิฝากในบญัชเีงนิฝากเพือ่การด�าเนนิงานของกองทนุรวม 

    (2) ทรัพย์สินท่ีคู่สัญญาในธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่

กองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ทีส่�านกังานก�าหนด 

    อตัราส่วนตามวรรคหนึง่มิให้น�ามาใช้บังคบัในช่วงระยะเวลาหกเดอืนก่อนวนัครบก�าหนด

อายโุครงการของกองทนุรวมท่ีมอีายโุครงการตัง้แต่หนึง่ปีขึน้ไป 

    ในกรณทีีเ่งนิฝากหรอืตราสารแห่งหนีท่ี้มลีกัษณะคล้ายเงนิฝากทีก่องทุนรวมลงทุนในหรอื

มีไว้เกินอัตราส่วนที่ก�าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวม

โดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันส้ินรอบปีบัญชีนั้น ท้ังนี้ 

ให้ค�านวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยตั้งแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นจนถึงวันท่ี

ทรพัย์สนินัน้มมีลูค่าเป็นไปตามอตัราส่วนดังกล่าว 

    เมือ่บรษิทัจดัการกองทนุรวมได้ปฏบิตัติามวรรคสามแล้ว ให้บรษิทัจดัการรายงานให้ผูดู้แล

ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในวันท�าการถัดจากวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของ

มลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทุนรวม เพือ่ให้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตรวจสอบการปฏบิตัดัิงกล่าว ทัง้นี ้บรษิทัจดัการ

ต้องด�าเนนิการให้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจ้งให้ส�านกังานทราบภายในห้าวนันบัแต่วนัท่ีได้รบัรายงานจากบรษิทั

จัดการด้วยหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ส�านักงานอาจส่ังให้บริษัทจัดการเลิกกองทุน

รวมนัน้ 

   3.13.1.9 ในกรณทีีม่เีหตจุ�าเป็นและสมควร เพือ่คุ้มครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุอนัเนือ่งมาจาก

ปัญหาความผนัผวน (Fluctuation) ของตลาดเงนิและตลาดทุนในวงกว้างในรอบระยะเวลาบญัชใีด บรษิทัจดัการกองทุนรวม

อาจขอผ่อนผันต่อส�านักงานเพื่อไม่ต้องน�าการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน 
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ในช่วงเวลาท่ีเกดิความผนัผวนดังกล่าวมารวมค�านวณอตัราส่วนการลงทนุตาม ข้อ 3.13.1.8 ได้ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชนีัน้ 

   3.13.1.10 บรษิทัจดัการอาจลงทนุหรอืมไีว้ซึง่หน่วยลงทนุของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ หน่วยทรสัต์

เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ในประเทศ และตราสารกองทุนอสังหารมิทรพัย์ต่างประเทศ เพือ่เป็นทรพัย์สินของกองทุนได้ 

โดยมมีลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 

   3.13.1.11 บรษิทัจดัการกองทนุรวมอาจลงทุนหรอืมไีว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบส�าคญัแสดงสิทธทิีจ่ะซือ้

หน่วยลงทนุเพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทนุรวมได้ ไม่เกินอตัราส่วนดังต่อไปนี้ 

    (1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของแต่ละ

กองทุนรวมทีบ่รษิทัจดัการอืน่เป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนนิการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองแต่ละกองทุนรวมที่

บรษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนนิการ 

    (2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของทุก

กองทนุรวมทีบ่รษิทัจดัการอืน่เป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนนิการ ไม่เกนิร้อยละ 20 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองแต่ละกองทนุรวม

ทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนนิการ 

    หน่วยลงทนุตามวรรคหนึง่ หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีจดัตัง้ขึน้ตามพระ

ราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 เท่านัน้ 

   3.13.1.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการลด

ความเสีย่งเพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทนุได้ โดยไม่เกินมลูค่าความเส่ียงท้ังหมดท่ีกองทุนมอียู ่

   3.13.1.13 การค�านวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการค�านวณอัตราส่วน

การลงทุนตามข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5 (1) ให้นบัมลูค่าท่ีคูสั่ญญาอกีฝ่ายหนึง่มหีน้าท่ีต้องช�าระตามสญัญา

ซือ้ขายล่วงหน้า รวมค�านวณในอตัราส่วนของบคุคลทีเ่ป็นคู่สญัญาดังกล่าว เว้นแต่กรณท่ีีกองทุนได้ลงทนุหรอืมไีว้ซึง่สญัญา

นัน้ในศูนย์ซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า บรษิทัจดัการไม่ต้องค�านวณมลูค่าและอตัราส่วนตามท่ีก�าหนดในข้อดังกล่าว 

   3.13.1.14 นอกจากการค�านวณตามข้อ 3.13.1.13 แล้ว ให้บรษิทัจดัการค�านวณอตัราส่วนการลงทนุ 

ในกรณีที่การเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงต่อเครดิตของผู้ออก

สนิค้า หรอืผูท้ีต้่องช�าระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้าท่ีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าอ้างองิ ให้บรษิทัจดัการค�านวณอตัราส่วนการ

ลงทุนส�าหรับสินค้าดังกล่าวท่ีก�าหนดไว้ในประกาศนี้ โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสินค้านั้นโดยตรง 

ทัง้นี ้ให้บรษิทัจดัการใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเป็นมลูค่าท่ีใช้ในการค�านวณ เว้นแต่ในกรณท่ีีเป็นสญัญา

ออปชนั ให้นบัมลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าคูณกบัค่าเดลต้าของสญัญาออปชนัแทน

   3.13.1.15 บริษัทจัดการอาจท�าธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมูลค่า

ธรุกรรมรวมกันท้ังส้ินไม่เกินร้อยละ 25 ของมลูค่าทรพัย์สินสทุธขิองกองทนุ
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   3.13.1.16 การลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ธรุกรรมการซือ้โดยมสัีญญาขายคืน บรษิทัจดัการจะค�านวณอตัราส่วน

การลงทุนตามข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 ตามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี้

    (1) ในกรณีท่ีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ที่ซื้อและท่ีโอนมาตามที่

ประกาศก�าหนด (ถ้าม)ี ณ สิน้วนัไม่น้อยกว่ามลูค่าธรุกรรม ให้น�าหลกัทรพัย์หรอืตราสารแห่งหนีดั้งกล่าวมาค�านวณอตัราส่วน

การลงทนุเท่ากับมลูค่าธรุกรรม ท้ังนี ้บรษิทัจดัการไม่ต้องน�าธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคืนมาค�านวณอตัราส่วนการลงทนุ

ทีคู่สั่ญญา

    (2) ในกรณีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ท่ีซื้อและท่ีโอนมาตามท่ี

ประกาศก�าหนด (ถ้าม)ี ณ ส้ินวนัน้อยกว่ามลูค่าธรุกรรม ให้ค�านวณอตัราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี้

     (ก) น�าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ดังกล่าวมาค�านวณอัตราส่วนการลงทุน 

เท่ากับมลูค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารแห่งหนีน้ัน้ตามราคาตลาด และ

     (ข) น�าธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนมาค�านวณอัตราส่วนการลงทุนท่ีคู่

สญัญาเท่ากับส่วนต่างของมลูค่าธรุกรรมกับมลูค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารแห่งหนีน้ัน้ตามราคาตลาด

    (3) ในกรณเีป็นธรุกรรมการซือ้โดยมสัีญญาขายคนืตามสัญญาทีม่ข้ีอก�าหนดให้ค�านวณ

มลูค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารแห่งหนีท่ี้ซือ้และมลูค่าธรุกรรมรวมเป็นยอดสทุธขิองธรุกรรมท้ังหมดตามท่ีประกาศก�าหนดให้

ค�านวณอตัราส่วนการลงทุนดังนี้

     (ก) ในกรณทีีม่ลูค่ารวมของหลกัทรพัย์หรอืตราสารแห่งหนีท้ีซ่ือ้และทีโ่อนมาตามท่ี

ประกาศก�าหนด (ถ้าม)ี ณ สิน้วนัของแต่ละธรุกรรม มมีลูค่าไม่น้อยกว่ามลูค่าธรุกรรมแต่ละธรุกรรมนัน้ให้ค�านวณอตัราส่วน

การลงทุนตามหลกัเกณฑ์ใน (1)

     (ข) ในกรณทีีม่ลูค่ารวมของหลกัทรพัย์หรอืตราสารแห่งหนีท้ีซ่ือ้และทีโ่อนมาตามท่ี

ประกาศก�าหนด (ถ้าม)ี ณ ส้ินวนัของแต่ละธรุกรรม มมีลูค่าน้อยกว่ามลูค่าธรุกรรมแต่ละธรุกรรมให้ค�านวณอตัราส่วนการ

ลงทนุตามหลกัเกณฑ์ใน (2)

     (ค) ในกรณีที่มีบางธุรกรรมท่ีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ท่ีซื้อ

และทีโ่อนมาตามทีป่ระกาศก�าหนด (ถ้าม)ี ณ สิน้วนัน้อยกว่ามลูค่าธรุกรรม ให้บรษิทัจดัการน�าหลกัทรพัย์หรอืตราสารแห่งหนี้

ที่ซื้อของธุรกรรมที่มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามที่ประกาศก�าหนด (ถ้ามี) ณ สิ้นวัน

ไม่น้อยกว่ามลูค่าธรุกรรม มาค�านวณอตัราส่วนการลงทนุเพิม่เตมิเพือ่ชดเชยส่วนต่างของมลูค่าธรุกรรมกับมลูค่ารวมของ

หลกัทรพัย์หรอืตราสารแห่งหนีท่ี้ซือ้และทีโ่อนมาตามทีป่ระกาศก�าหนด (ถ้าม)ี ณ สิน้วนัของธรุกรรมแรก ท้ังนี ้หากภายหลงั

การชดเชยส่วนต่างข้างต้น มลูค่าสทุธขิองทกุหลกัทรพัย์หรอืตราสารแห่งหนีท้ีซ่ือ้โดยมสัีญญาขายคืนยงัคงน้อยกว่ามลูค่า

สทุธขิองทกุธรุกรรม ให้น�าธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนืมาค�านวณอตัราส่วนการลงทุนทีคู่่สัญญาเท่ากับส่วนต่างดังกล่าว 

   3.13.1.17 บรษิทัจดัการอาจท�าธรุกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์ในนามของกองทนุได้ โดยมมีลูค่าธรุกรรม

รวมกันทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 25 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทุน ทัง้นี ้การค�านวณมลูค่าธรุกรรมดังกล่าว ให้บรษิทัจดัการ



59

B-NIPPON

ค�านวณโดยใช้มลูค่าหลกัทรพัย์ท่ีให้ยมื รวมผลประโยชน์ทีพ่งึได้รบัจนถงึวนัท่ีค�านวณมลูค่าธรุกรรมดังกล่าว 

    ในกรณีที่ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะท่ีกองทุนเข้าท�าธุรกรรมมีมูลค่าไม่เกิน

อตัราส่วนทีก่�าหนดในวรรคหนึง่ หากต่อมาธรุกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์นัน้มมีลูค่าเกนิอตัราส่วนดังกล่าวโดยมไิด้เกิดจาก

การท�าธรุกรรมเพิม่เตมิ บรษิทัจดัการจะยงัคงมไีว้ซึง่ธรุกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้ 

    ให้บรษิทัจดัการจดัท�ารายงานโดยระบวุนัทีท่รพัย์สินนัน้มมีลูค่าเกินอตัราส่วนการลงทนุที่

ก�าหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันท�าการนับแต่วันที่

ธรุกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์นัน้มมีลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีก�าหนด พร้อมท้ังจดัท�าส�าเนารายงานดังกล่าวไว้ทีบ่รษิทัจดัการเพือ่

ให้ส�านกังานสามารถตรวจสอบได้ 

   3.13.1.18 บรษิทัจดัการจะค�านวณอตัราส่วนการลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ท่ีเกิด

จากหลกัทรพัย์อ้างองิไทย หรอืธรุกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์ ตามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี ้

    (1) ในกรณขีองใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรพัย์อ้างองิไทย ให้นบัมลูค่า

ของหลกัทรพัย์อ้างองิของใบแสดงสทิธดัิงกล่าว รวมในอตัราส่วนส�าหรบัหลกัทรพัย์อ้างองิดังกล่าวทีก่�าหนดในโครงการนี้ 

โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของ

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที่ค�านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา

ทีก่�าหนดตามข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5 ก็ได้ 

     มลูค่าของหลกัทรพัย์อ้างองิทีน่�ามาค�านวณรวมในอตัราส่วนตามวรรคหนึง่ให้มมีลูค่า

เท่ากับมลูค่าใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ท่ีเกดิจากหลกัทรพัย์อ้างองิไทยท่ีกองทุนได้ลงทนุหรอืมไีว้ 

    (2) ในกรณีของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ทีโ่อนสิทธไิด้ ให้บรษิทัจดัการค�านวณอตัราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี้

     (ก) นับมูลค่าท่ีผู้ออกตราสารดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องช�าระตามตราสารนั้นรวมใน

อตัราส่วนทีผู่อ้อกตราสารดังกล่าว

     (ข) นับมูลค่าของหุ้นที่รองรับรวมในอัตราส่วนที่ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง โดยถือ

เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในหุ้นท่ีรองรับนั้นโดยตรง ท้ังนี้ มูลค่าของหุ้นท่ีรองรับให้ใช้มูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นนั้น

ซึง่คูณกับค่าเดลต้าของใบส�าคัญแสดงสิทธหิรอืใบแสดงสทิธดัิงกล่าว แล้วแต่กรณี

    (3) ในกรณขีองใบส�าคญัแสดงสทิธอินพุนัธ์ ให้บรษิทัจดัการค�านวณอตัราส่วนการลงทุน

ดังต่อไปนี้

     (ก) นับมูลค่าท่ีผู้ออกตราสารดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องช�าระตามตราสารนั้นรวมใน

อตัราส่วนทีผู่อ้อกตราสารดังกล่าว

     (ข) นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงรวมในอัตราส่วนที่ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง 

โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นโดยตรง ทั้งนี้ มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าว ให้ใช้มูลค่า
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ตามราคาตลาดของหลกัทรพัย์อ้างองินัน้ซึง่คูณกับค่าเดลต้าของใบส�าคัญแสดงสิทธอินพุนัธ์

    (4) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ การนับมูลค่าของของหลักทรัพย์ที่ให้ยืม

และมลูค่าของธรุกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์ ให้บรษิทัจดัการปฏบิตัติาม (1) โดยอนโุลม

   3.13.1.19 ในการค�านวณอตัราส่วนตามข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5 (1) 

ให้บรษิทัจดัการปฎบิตัติามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี ้รวมทัง้เงือ่นไขตามข้อ 3.13.1.20 ด้วย 

    (1) ในกรณทีีท่รพัย์สินดังกล่าวมผีูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้ประกนั บรษิทั

จดัการจะค�านวณอตัราส่วนท่ีผูอ้อกทรพัย์สนิหรอืผูท้ีเ่ป็นคูสั่ญญาดังกล่าว หรอืค�านวณอตัราส่วนผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั 

หรอืผูค้�า้ประกัน แล้วแต่กรณก็ีได้ 

    (2) ในกรณทีีท่รพัย์สินมบีคุคลมากกว่าหนึง่รายเป็นผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื

ผูค้�า้ประกัน บรษิทัจดัการจะเลอืกค�านวณอตัราส่วนท่ี ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้ประกันรายใดรายหนึง่ก็ได้ 

   3.13.1.20 การค�านวณอตัราส่วนท่ีผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้ประกันตามข้อ 3.13.1.19 

จะท�าได้ต่อเมือ่บคุคลดงักล่าวได้ท�าการรบัรองตลอดไป รบัอาวลัทัง้จ�านวน สลกัหลงัโอนประเภทมสีทิธไิล่เบีย้โดยไม่มข้ีอ

ก�าหนดลบล้างหรอืจ�ากัดความรบัผดิของผูส้ลกัหลงั หรอืค�า้ประกันต้นเงนิและดอกเบีย้เตม็จ�านวนแบบไม่มเีงือ่นไข 

   3.13.1.21 ในกรณทีีก่องทนุมสีทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุของบรษิทัใดตามสัดส่วนจ�านวนหุน้ทีก่องทุน

ถอือยู ่(Right Issue) หากการใช้สทิธนิัน้จะเป็นเหตใุห้กองทนุลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สินของบรษิทัดังกล่าวมมีลูค่าเกินอตัราส่วน 

ทีก่�าหนดในข้างต้นนี ้ บรษิทัจดัการอาจซือ้หุน้เพิม่ทนุนัน้โดยได้รบัยกเว้นไม่ต้องปฏบิตัใิห้เป็นไปตามอตัราส่วนทีเ่กีย่วกับ

เรือ่งดังกล่าว ทัง้นี ้เฉพาะภายในช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัแรกท่ีผูถ้อืหุน้หมดสทิธจิองซือ้หุน้เพิม่ทนุนัน้ 

   3.13.1.22 ในกรณีท่ีตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน ในขณะที่ลงทุนหรือ

ในขณะท่ีได้มาเป็นทรพัย์สินของกองทุน มมีลูค่าไม่เกินอตัราส่วนทีก่�าหนดในโครงการ หากต่อมาตราสารแห่งทุน ตราสาร

แห่งหนี ้หรอืตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุนัน้มมีลูค่าเกินอตัราส่วนดังกล่าว โดยเหตดัุงต่อไปนี ้ให้บรษิทัด�าเนนิการแก้ไขอตัราส่วน

ให้เป็นไปตามทีก่�าหนดภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีมกีารประกาศให้ทราบถงึเหตดัุงกล่าว เว้นแต่ในกรณทีีม่เีหตจุ�าเป็นและ

สมควรโดยได้รบัผ่อนผนัจากส�านกังาน 

    (1) ตราสารแห่งทุนนั้นในเวลาต่อมาเป็นตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่

ระหว่างแก้ไขการด�าเนนิการให้เหตแุห่งการเพกิถอนหมดไป หรอืถกูเพกิถอนจากการเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน 

    (2) ตราสารแห่งหนีห้รอืตราสารก่ึงหนีก้ึง่ทุนถกูปรบัลดอนัดับความน่าเชือ่ถอื

   3.13.1.23 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่า

ไม่เกินอัตราส่วนที่ก�าหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับช�าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น บริษัท

จดัการจะยงัคงมไีว้ซึง่ทรพัย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้ 
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    ให้บรษิทัจดัการจดัท�ารายงานโดยระบชุือ่ จ�านวน อตัราส่วนการลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สิน 

ตามวรรคหนึง่ และวนัทีท่รพัย์สนินัน้มมีลูค่าเกนิอตัราส่วนการลงทนุท่ีก�าหนดพร้อมสาเหต ุและส่งรายงานดังกล่าวให้ผูดู้แล

ผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายในสามวนัท�าการนบัแต่วนัทีท่รพัย์สนินัน้มมีลูค่าเกินอตัราส่วนทีก่�าหนด พร้อมทัง้

จดัท�าส�าเนารายงานดังกล่าวไว้ทีบ่รษิทัจดัการเพือ่ให้ส�านกังานสามารถตรวจสอบได้ 

   3.13.1.24 ในกรณทีีก่ารรบัช�าระหนีด้้วยทรพัย์สนิอืน่เป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผูถ้อืหุน้ทีบ่รษิทัใดเป็น

ผูอ้อก เพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวมเมือ่รวมกันทุกกองทนุรวมทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนนิการเกินกว่าร้อยละ 

25 ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิทันัน้ บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการตามประกาศส�านกังาน ก.ล.ต. เรือ่ง 

การลงทุนและการมไีว้เพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทุน ดังนีคื้อ 

    (1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศท่ีก�าหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับช�าระหนี้ด้วย

ทรพัย์สนิอืน่ได้ 

    (2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจ�านวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่

กรณทีีม่เีหตจุ�าเป็นและสมควรโดยได้รบัการผ่อนผนัจากส�านกังาน และ 

    (3) กรณท่ีีเป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการได้มาซึง่หุน้ของบรษิทัดังกล่าวเป็นผลให้

กองทุนได้มาหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืข้ามจดุท่ีต้องท�าค�าเสนอซือ้ บรษิทัจดัการต้องด�าเนนิการเพือ่ให้ได้รบั

การยกเว้นการท�าค�าเสนอซือ้โดยการลดสดัส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอี�านาจควบคุม หรอืยืน่ค�าขอผ่อนผนัการท�าค�าเสนอซือ้ 

ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีารในการเข้าถอืหลกั

ทรพัย์เพือ่ครอบง�ากิจการ ท้ังนี ้ การลดสดัส่วนการถอืหุน้ดังกล่าว ให้บรษิทัจดัการลดสดัส่วนตามสดัส่วนของหุน้ของบรษิทั

จดทะเบยีนทีแ่ต่ละกองทนุได้มาจากการรบัช�าระหนีด้้วยทรพัย์สินอืน่ 

   3.13.1.25 ในกรณทีีท่รพัย์สนิในขณะท่ีลงทุนหรอืในขณะทีไ่ด้มาเป็นทรพัย์สินของกองทนุ มมีลูค่าไม่

เกินอตัราส่วนทีก่�าหนดในข้างต้น หากต่อมามมีลูค่าเกนิอตัราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลกัษณะตามข้อ 3.13.1.8 ข้อ 3.13.1.17 

ข้อ 3.13.1.21 ข้อ 3.13.1.22 ข้อ 3.13.1.23 และข้อ 3.13.1.24 และการเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือ

ได้ทรัพย์สินมาเพิม่เตมิ บรษิทัจดัการจะยงัคงมไีว้ซึง่ทรพัย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้ 

    ให้บรษิทัจดัการจดัท�ารายงานโดยระบชุือ่ จ�านวน อตัราส่วนการลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สิน

ตามวรรคหนึง่ และวนัทีท่รพัย์สนินัน้มมีลูค่าเกนิอตัราส่วนทีก่�าหนดพร้อมสาเหต ุและส่งรายงานดังกล่าวให้ผูดู้แลผลประโยชน์

ของกองทุนรวมทราบภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ก�าหนด พร้อมทั้งจัดท�าส�าเนา

รายงานดังกล่าวไว้ทีบ่รษิทัจดัการเพือ่ให้ส�านกังานสามารถตรวจสอบได้ 

   3.13.1.26 ข้อจ�ากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่น�ามาบังคับใช้ในกรณีที่ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิก

โครงการจดัการกองทุนรวม” และบรษิทัจดัการต้องด�าเนนิการเพือ่เลกิกองทุนตามหวัข้อ “การด�าเนนิการของบรษิทัจดัการ

เมือ่เลกิกองทนุรวม” 
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   สรปุอตัราส่วนการลงทนุ : 

   1. Total Non-investment Grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 15

   2. Non-investment Grade Company Limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 5 

   3. Investment Grade Company Limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 15

   4. Financial Institution Company Limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 

   5. Individual Fund Limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 

   6. Total Fund Limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 

  3.13.2 อตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอืน่ในต่างประเทศ : 

   ส�าหรับกองทุนท่ีมีการลงทุนหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง

หลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สินอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิอีืน่เพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวม ตามท่ีส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรอืประกาศส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนดดังต่อไปนี ้ เว้นแต่ในกรณทีีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลีย่นแปลงอตัราส่วนการลงทนุ บรษิทัขอสงวนสทิธใินการพจิารณาลงทุนภายใต้

แนวทางทีแ่ก้ไขเปลีย่นแปลงของส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าวได้ โดยไม่ถอืว่าด�าเนนิการผดิไปจากรายละเอยีด

โครงการแต่อย่างใด ทัง้นี ้อตัราส่วนทีค่�านวณตามประเภททรพัย์สนิ ข้อก�าหนดในการค�านวณอตัราส่วน และการด�าเนนิการ

เมือ่มเีหตท่ีุท�าให้ไม่เป็นไปตามอตัราส่วน ให้เป็นไปตามท่ีก�าหนดไว้ในข้อ 3.13.1 โดยอนโุลม 

   3.13.2.1 กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียง

กองทุนเดียว โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทุน 

   3.13.2.2 บรษิทัจดัการอาจลงทุนในหรอืมไีว้ซึง่ตราสารภาครฐัต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.3 (1) ท่ีมี

อนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นสองอนัดับแรก หรอืสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมสิีนค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพือ่เป็นทรพัย์สินของ 

กองทุนได้ โดยไม่จ�ากัดอตัราส่วน 

    ในกรณขีองกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครฐัต่างประเทศตามวรรคหนึง่ เมือ่รวม

กันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าตราสารนัน้ในแต่ละรุน่ 

   3.13.2.3 บรษิทัจดัการอาจลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ตราสารภาครฐัต่างประเทศทีน่อกเหนอืจากข้อ 3.13.2.2 

หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นเมื่อ

ค�านวณเฉพาะผูอ้อกหรอืผูเ้ป็นคูส่ญัญารายนัน้ ไม่เกนิร้อยละ 35 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน ทัง้นี ้ ให้นบัรวมกับ

อตัราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย 

    ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่

เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าตราสารนัน้ในแต่ละรุน่ 
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    การค�านวณอตัราส่วนตามวรรคหนึง่ ให้นบัตราสารตามวรรคหนึง่และทรพัย์สินทกุประเภท

ทีผู่อ้อกหรอืผูเ้ป็นคู่สญัญารายดังกล่าวเป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้

ลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สนิเหล่านัน้ รวมในอตัราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย 

   3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอันดับความ

น่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันท้ังส้ินเมื่อค�านวณเฉพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั้น

ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรพัย์สินสทุธขิองกองทนุ 

    การค�านวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว้

ดังต่อไปนี ้รวมในอตัราส่วนดังกล่าว 

    (1) ทรพัย์สนิตามข้อ 3.13.2.5 และข้อ 3.13.2.6 (1) ทีส่ถาบนัการเงนิต่างประเทศราย

เดียวกนัเป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สญัญา 

    (2) ทรพัย์สนิตามข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.2.5 และข้อ 3.13.2.6 (1) ท่ีธนาคารพาณชิย์ซึง่

เป็นสาขาของสถาบนัการเงนิต่างประเทศรายนัน้เป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคูส่ญัญา 

    ในกรณทีีก่องทุนมเีงนิฝากตามวรรคหนึง่หรอืวรรคสอง โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่การด�าเนนิ

งานของกองทนุ มใิห้นบัมลูค่าของเงนิฝากดังกล่าวรวมในอตัราส่วนตามวรรคหนึง่

   3.13.2.5 บรษิทัจดัการอาจลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สินดังต่อไปนี ้ท่ีบคุคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง 

ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สญัญา เพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทนุได้ โดยมมีลูค่ารวมกันท้ังส้ินเมือ่ค�านวณเฉพาะ

ผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธิ

ของกองทนุ 

    (1) ตราสารแห่งทนุต่างประเทศ ตามข้อ 3.12.2.2 (1) และ (3) 

    (2) ตราสารแห่งทนุต่างประเทศ ตามข้อ 3.12.2.2 (2) ทีเ่ป็นหุน้ทีซ่ือ้ขายในตลาดซือ้ขาย

หลกัทรพัย์ของประเทศกลุม่อนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง (Greater Mekong Subregion: GMS) 

    (3) ตราสารแห่งหนีต่้างประเทศ ตามข้อ 3.12.2.3 ทีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับที่

สามารถลงทุนได้ 

    (4) ตราสารท่ีออกโดยกองทนุโครงสร้างพืน้ฐานต่างประเทศ ตามข้อ 3.12.2.5 

    (5) ตราสารของกองทุนอสงัหารมิทรพัย์ต่างประเทศ ตามข้อ 3.12.2.6 

    (6) สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.2.8 ทัง้นี ้เฉพาะทีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่น

อนัดับทีส่ามารถลงทุนได้  

    การค�านวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งที่บุคคลรายเดียวกัน

เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สญัญา ซึง่กองทุนได้ลงทุนหรอืมไีว้รวมในอตัราส่วน

ตามวรรคหนึง่ด้วย 
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    ในกรณทีีก่องทนุลงทนุหรอืมไีว้ซึง่หน่วยของกองโครงสร้างพืน้ฐานตามวรรคหนึง่ (2) ทีม่ี

ลักษณะดังต่อไปนี้ ให้นับมูลค่าหน่วยของกองโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว รวมในอัตราส่วนของบุคคลตามวรรคหนึ่งเป็น

เจ้าของกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

    (1) ผลประโยชน์ที่กองโครงสร้างพื้นฐานจะได้รับขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหาร

โครงสร้างพืน้ฐาน โดยเจ้าของกจิการโครงสร้างพืน้ฐาน หรอืบรษิทัใหญ่หรอืบรษิทัย่อยของบคุคลดังกล่าว 

    (2) หน่วยของกองโครงสร้างพืน้ฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ�านวนหน่วยทีจ่�าหน่าย

ได้แล้วทั้งหมดของกองโครงสร้างพื้นฐานถูกถือโดยเจ้าของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน หรือบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของ

บคุคลดังกล่าว 

    การพิจารณาบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยตามวรรคสี่ ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชี

ทีส่ภาวชิาชพีบญัชกี�าหนดเกีย่วกับการจดัท�างบการเงนิรวม  

   3.13.2.6 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่ก�าหนดไว้ในข้อ 

3.13.2.3 ข้อ 3.13.2.4 หรอืข้อ 3.13.2.5 เพือ่เป็นทรพัย์สินของกองทุนรวมตามอตัราส่วนดังต่อไปนี้ 

    (1) การลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สนิดังกล่าวซึง่บคุคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บั

อาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกนั หรอืคูส่ญัญา ต้องมมีลูค่ารวมกันทัง้ส้ินเมือ่ค�านวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั 

ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 5 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทุน 

    (2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) เมื่อค�านวณรวมทุกบุคคลท่ีเป็นผู้ออก 

ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สญัญาแล้ว ต้องมมีลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่า

ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน  

   3.13.2.7 บรษิทัจดัการอาจลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สินทีก่ลุม่กิจการใดเป็นผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย ผูร้บัรอง 

รบัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สญัญา เพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทุนได้ โดยมมีลูค่ารวมกันทัง้สิน้ของกลุม่กจิการนัน้

ไม่เกินอตัราอย่างใดอย่างหนึง่ดังต่อไปนี ้แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า

    (1) ร้อยละสามสบิของมลูค่าทรพัย์สนิของกองทนุ

    (2) อัตราท่ีค�านวณได้จากน�้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี้วัดของกองทุนนั้น

รวมกับร้อยละสบิของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุนัน้ ทัง้นี ้ ตวัชีว้ดัดังกล่าวต้องเป็นดัชนหีรอืองค์ประกอบของดัชนท่ีีมี

การเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทนุนัน้

   3.13.2.8 การลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สนิทีบ่รษิทัในกลุม่กิจการใดเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา 

เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการค�านวณตัวชี้วัดของกองทุนนั้น บริษัท

จดัการอาจลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สินดังกล่าวโดยมมีลูค่ารวมกันทัง้ส้ินเมือ่ค�านวณเฉพาะผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย หรอืคู่สัญญารายนัน้ 

ไม่เกินอตัราทีค่�านวณได้จากน�า้หนกัของทรพัย์สินดังกล่าวในตวัชีว้ดัรวมกับร้อยละสบิของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุ 
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ทัง้นี ้เฉพาะในกรณทีีอ่ตัราดังกล่าวสงูกว่าอตัราส่วนท่ีก�าหนดไว้ในข้อ 3.13.2.1 ข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.3 ข้อ 3.13.2.4 ข้อ 

3.13.2.5 หรอืข้อ 3.13.2.6 แล้วแต่กรณี

   3.13.2.9 บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจลงทนุหรอืมไีว้ซึง่เงนิฝาก หรอืบตัรเงนิฝากทีบ่คุคลดังต่อไปนี้ 

เป็นผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย หรอืคูส่ญัญา เป็นจ�านวนทีม่มีลูค่ารวมโดยเฉลีย่ไม่เกนิร้อยละ 45 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุ

รวมในรอบระยะเวลาบญัช ีหรอืในรอบอายกุองทุนรวมส�าหรบักองทุนรวมทีม่อีายนุ้อยกว่าหนึง่ปี 

    (1) ธนาคารท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

    (2) ธนาคารพาณชิย์ 

    (3) บรษิทัเงนิทนุ 

    (4) บรษิทัเครดิตฟองซเิอร์ 

    (5) บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย 

    (6) สถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

    (7) ธนาคารต่างประเทศ 

    การค�านวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มิให้นับมูลค่าของทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 

รวมในอตัราส่วนดังกล่าว 

    (1) เงนิฝากในบญัชเีงนิฝากเพือ่การด�าเนนิงานของกองทนุรวม 

    (2) ทรัพย์สินท่ีคู่สัญญาในธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่

กองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ทีส่�านกังานก�าหนด  

    อตัราส่วนตามวรรคหนึง่มิให้น�ามาใช้บังคบัในช่วงระยะเวลาหกเดอืนก่อนวนัครบก�าหนด

อายโุครงการของกองทนุรวมท่ีมอีายโุครงการตัง้แต่หนึง่ปีขึน้ไป 

    ในกรณทีีเ่งนิฝากหรอืตราสารแห่งหนีท่ี้มลีกัษณะคล้ายเงนิฝากทีก่องทุนรวมลงทุนในหรอื

มีไว้เกินอัตราส่วนที่ก�าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวม

โดยเฉลีย่ไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทนุรวมภายใน 30 วนันบัแต่วนัส้ินรอบปีบญัชนีัน้ ทัง้นี ้ให้ค�านวณ

อตัราส่วนการลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สนิดังกล่าวโดยเฉลีย่ตัง้แต่วนัแรกของรอบระยะเวลาบญัชนีัน้จนถงึวนัทีท่รพัย์สนินัน้

มมีลูค่าเป็นไปตามอตัราส่วนดังกล่าว 

    เมือ่บรษิทัจดัการกองทนุรวมได้ปฏบิตัติามวรรคสามแล้ว ให้บรษิทัจดัการรายงานให้ผูดู้แล

ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในวันท�าการถัดจากวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท

จัดการต้องด�าเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้งให้ส�านักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับรายงาน

จากบรษิทัจดัการด้วยหากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถปฏบิตัติามวรรคสามได้ส�านกังานอาจส่ังให้บรษิทัจดัการเลกิ

กองทุนรวมนัน้ 
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    ทัง้นี ้อตัราส่วนดังกล่าวข้างต้นให้นบัรวมการลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ 

   3.13.2.10 ในกรณทีีม่เีหตจุ�าเป็นและสมควร เพือ่คุ้มครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุอนัเนือ่งมาจาก

ปัญหาความผนัผวนของตลาดเงนิและตลาดทนุในวงกว้างในรอบระยะเวลาบญัชใีด บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผนั

ต่อส�านกังานเพือ่ไม่ต้องน�าการลงทุนในหรอืมไีว้ซึง่เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิ หรอืตัว๋สญัญาใช้เงนิ ในช่วงเวลาท่ีเกิด

ความผนัผวนดังกล่าวมารวมค�านวณอตัราส่วนการลงทุนตาม ข้อ 3.13.2.9 ได้ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชนีัน้

   3.13.2.11 บรษิทัจดัการอาจลงทนุหรอืมไีว้ซึง่หน่วยลงทนุของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ หน่วยทรสัต์

เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ในประเทศ และตราสารกองทุนอสังหารมิทรพัย์ต่างประเทศ เพือ่เป็นทรพัย์สินของกองทุนได้ 

โดยมมีลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 

   3.13.2.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการลด

ความเสีย่งเพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทนุได้ โดยไม่เกินมลูค่าความเส่ียงท้ังหมดท่ีกองทุนมอียู ่

   3.13.2.13 การค�านวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการค�านวณอัตราส่วน

การลงทุนตามข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 ข้อ 3.13.2.5 หรอืข้อ 3.13.2.6 (1) ให้นบัมลูค่าทีคู่่สญัญาอกีฝ่ายหนึง่ มหีน้าท่ีต้อง

ช�าระตามสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า รวมค�านวณในอตัราส่วนของบคุคลท่ีเป็นคู่สัญญาดงักล่าว เว้นแต่กรณทีีก่องทนุได้ลงทุน

หรอืมไีว้ซึง่สญัญานัน้ในศนูย์ซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า บรษิทัจดัการไม่ต้องค�านวณมลูค่าและอตัราส่วนตามทีก่�าหนด

ในข้อดังกล่าว 

   3.13.2.14 นอกจากการค�านวณตามข้อ 3.13.2.13 แล้ว ให้บรษิทัจดัการค�านวณอตัราส่วนการลงทนุ 

ในกรณีที่การเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงต่อเครดิตของผู้ออก

สนิค้า หรอืผูท้ีต้่องช�าระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้าทีส่ญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอ้างองิให้บรษิทัจดัการค�านวณอตัราส่วนการลงทนุ

ส�าหรับสินค้าดังกล่าวที่ก�าหนดไว้ในประกาศนี้ โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสินค้านั้นโดยตรง ท้ังนี้ 

ให้บรษิทัจดัการใช้มลูค่าตามขนาดของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเป็นมลูค่าทีใ่ช้ในการค�านวณ เว้นแต่ในกรณท่ีีเป็นสัญญาออปชนั 

ให้นบัมลูค่าตามขนาดของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าคณูกับค่าเดลต้าของสญัญาออปชนัแทน 

   3.13.2.15 ในการค�านวณอตัราส่วนตามข้อ 3.13.2.3 ข้อ 3.13.2.4 ข้อ 3.13.2.5 หรอืข้อ 3.13.2.6 (1) 

บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี ้รวมท้ังเงือ่นไขตามข้อ 3.13.2.16 ด้วย 

    (1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้าประกัน บริษัท

จดัการจะค�านวณอตัราส่วนท่ีผูอ้อกทรพัย์สนิหรอืผูท้ีเ่ป็นคูสั่ญญาดังกล่าว หรอืค�านวณอตัราส่วนผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั 

หรอืผูค้�า้ประกัน แล้วแต่กรณ ีก็ได้ 

    (2) ในกรณทีีท่รพัย์สินมบีคุคลมากกว่าหนึง่รายเป็นผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื

ผูค้�า้ประกัน บรษิทัจดัการจะเลอืกค�านวณอตัราส่วนท่ีผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื ผูค้�า้ประกันรายใดรายหนึง่ก็ได้ 
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   3.13.2.16 การค�านวณอตัราส่วนท่ีผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้ประกันตามข้อ 3.13.2.14 

จะท�าได้ต่อเมือ่บคุคลดังกล่าวได้ท�าการรบัรองตลอดไป รบัอาวลัท้ังจ�านวน สลกัหลงัโอนประเภทมสิีทธิไล่เบีย้โดยไม่มข้ีอ

ก�าหนดลบล้างหรอืจ�ากัดความรบัผดิของผูส้ลกัหลงั หรอืค�า้ประกันต้นเงนิและดอกเบีย้เตม็จ�านวนแบบไม่มเีงือ่นไข 

   3.13.2.17 ในกรณทีีต่ราสารแห่งทุน หรอืตราสารแห่งหนีใ้นขณะท่ีลงทุนหรอืในขณะทีไ่ด้มาเป็นทรพัย์ 

สนิของกองทุน มมีลูค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ีก�าหนดในข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งทนุหรอืตราสารแห่งหนีน้ัน้มมีลูค่าเกิน

อัตราส่วนดังกล่าว เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ บริษัทจัดการจะด�าเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที่

ก�าหนดภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีมกีารประกาศให้ทราบถงึเหตดัุงกล่าว เว้นแต่ในกรณทีีม่เีหตจุ�าเป็นและสมควรโดยได้รบั

ผ่อนผนัจากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

   3.13.2.18 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุนมีมูลค่า

ไม่เกินอัตราส่วนที่ก�าหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับช�าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น บริษัท

จดัการจะยงัคงมไีว้ซึง่ทรพัย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้ 

    บรษิทัจดัการจะจดัท�ารายงานโดยระบชุือ่ จ�านวน อตัราส่วนการลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สิน

ตามวรรคหนึง่ และวนัทีท่รพัย์สนินัน้มมีลูค่าเกนิอตัราส่วนการลงทนุท่ีก�าหนดพร้อมสาเหต ุและส่งรายงานดังกล่าวให้ผูดู้แล

ผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายใน 3 วนัท�าการนบัแต่วนัท่ีทรพัย์สินนัน้มมีลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีก�าหนด พร้อมทัง้จดัท�า

ส�าเนารายงานดังกล่าวไว้ทีบ่รษิทัจดัการเพือ่ให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 

   3.13.2.19 ในกรณทีีก่ารรบัช�าระหนีด้้วยทรพัย์สนิอืน่เป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผูถ้อืหุน้ทีบ่รษิทัใดเป็น

ผูอ้อก เพือ่เป็นทรพัย์สินของกองทนุรวมเมือ่รวมกนัทกุกองทนุรวมท่ีบรษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนนิการเกินกว่าร้อยละ 

25 ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิทันัน้ บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการตามประกาศส�านกังาน ก.ล.ต. เรือ่ง 

การลงทุนและการมไีว้เพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทุน ดังนีคื้อ

    (1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศท่ีก�าหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับช�าระหนี้ด้วย

ทรพัย์สนิอืน่ได้

    (2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจ�านวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่ 

กรณทีีม่เีหตจุ�าเป็นและสมควรโดยได้รบัการผ่อนผนัจากส�านกังาน และ

    (3) กรณทีีเ่ป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการได้มาซึง่หุน้ของบรษิทัดังกล่าวเป็นผล

ให้กองทนุได้มาหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืข้ามจดุทีต้่องท�าค�าเสนอซือ้ บรษิทัจัดการต้องด�าเนนิการเพือ่ให้ได้

รบัการยกเว้นการท�าค�าเสนอซือ้โดยการลดสดัส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอี�านาจควบคมุ หรอืยืน่ค�าขอผ่อนผนัการท�าค�า

เสนอซือ้ ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีารในการเข้าถอื

หลักทรัพย์เพื่อครอบง�ากิจการ ทั้งนี้ การลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของ

บรษิทัจดทะเบยีนทีแ่ต่ละกองทนุได้มาจากการรบัช�าระหนีด้้วยทรพัย์สินอืน่
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   3.13.2.20 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุนมีมูลค่า

ไม่เกินอตัราส่วนทีก่�าหนดในข้างต้น หากต่อมามมีลูค่าเกินอตัราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลกัษณะตามข้อ 3.13.2.9 ข้อ 3.13.2.17 

ข้อ 3.13.2.18 และข้อ 3.13.2.19 และการเกินอตัราส่วนดังกล่าวมไิด้เกดิจากการลงทนุหรอืได้ทรพัย์สนิมาเพิม่เตมิ บรษิทั

จดัการจะยงัคงมไีว้ซึง่ทรพัย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้ 

    บรษิทัจดัการจะจดัท�ารายงานโดยระบชุือ่ จ�านวน อตัราส่วนการลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สิน

ตามวรรคหนึง่ และวนัทีท่รพัย์สนินัน้มมีลูค่าเกนิอตัราส่วนทีก่�าหนดพร้อมสาเหต ุและส่งรายงานดังกล่าวให้ผูดู้แลผลประโยชน์

ของกองทุนรวมทราบภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันท่ีทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีก�าหนด พร้อมท้ังจัดท�าส�าเนา

รายงานดังกล่าวไว้ทีบ่รษิทัจดัการเพือ่ให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 

   3.13.2.21 ข้อจ�ากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่น�ามาบังคับใช้ในกรณีท่ีปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิก

โครงการจดัการกองทุนรวม” และบรษิทัจดัการต้องด�าเนนิการเพือ่เลกิกองทุนตามหวัข้อ “การด�าเนนิการของบรษิทัจดัการ

เมือ่เลกิกองทนุรวม” 

4. การแบ่งชนดิหน่วยลงทนุ (Class of Unit)

 ไม่มี 

5. การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก : 

 ผูส้นใจสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ทีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื ตามวนัเวลาเสนอขายครัง้แรก

ทีร่ะบไุว้ในหนงัสอืชีช้วน ในราคาหน่วยลงทนุทีเ่สนอขาย 

 เงือ่นไขทีเ่กีย่วข้องกบัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

 1. หากมผีูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทุนครบตามจ�านวนเงนิทนุของโครงการก่อนส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก และหรอื

เตม็ตามวงเงนิทีไ่ด้รบัจดัสรรจากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีม่อี�านาจ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิ

ที่จะปิดการเสนอขายครั้งแรกก่อนครบก�าหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะด�าเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้ซื้อ

หน่วยลงทนุทราบทีส่�านกังานของบรษิทัจดัการและหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื 

 2. บรษิทัจดัการอาจยกเลกิการจดัตัง้กองทนุรวมท่ีอยูร่ะหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก โดยบรษิทัจดัการ

จะแจ้งให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัยตุกิารขายหน่วยลงทนุนัน้ 

 3. บรษิทัจดัการอาจปฏเิสธการสัง่ซือ้/จองซือ้ หรอืยตุกิารเสนอขาย และหรอืยตุกิารจดัตัง้กองทุน หากบรษิทัจดัการ

พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อ/จองซื้อนั้น มีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ 

หรือบริษัทจัดการไม่สามารถน�าเงินไปลงทุนให้กองทุนได้ดีที่สุด หรือมีผลกระทบอื่นใดต่อการลงทุน ทั้งนี้ เพื่อรักษาผล

ประโยชน์ของกองทนุและหรอืผูล้งทุนเป็นส�าคัญ 
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 วิธกีารขอรบัหนงัสือช้ีชวน และเอกสารการส่ังซือ้หน่วยลงทนุ 

 ผูส้นใจลงทุนสามารถตดิต่อขอรบัหนงัสอืชีช้วน ค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ใบค�าขอเปิดบญัชกีองทุน และเอกสารอืน่ใดตาม

ทีก่ฎหมายก�าหนด (ถ้าม)ี ได้ทีบ่รษิทัจดัการและหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน ส�าหรบัผูล้งทนุทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชี

กองทุน จะต้องเปิดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบค�าขอเปิดบัญชีกองทุนพร้อมแนบเอกสาร

หลกัฐานในการขอเปิดบญัชกีองทนุ 

 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบัญชี 

 (1) กรณบีคุคลธรรมดา 

      ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน 

 (2) กรณนีติบิคุคล 

  ก) หนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณชิย์ 

      ข) ส�าเนาหนงัสอืมอบอ�านาจ และตวัอย่างลายมอืชือ่ของผูม้อี�านาจลงนามแทนนติบิคุคล 

      ค) ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน และส�าเนาทะเบยีนบ้านของผูม้อี�านาจลงนามแทนนติบิคุคล 

      ง) เอกสารท่ีเก่ียวข้องอืน่ใด (ถ้าม)ี

 ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั่งซื้อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วย

ลงทุนเหล่านัน้เป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและในสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนหรอืเอกสาร

แสดงสิทธิอื่นใด และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อในใบค�าขอเปิดบัญชีกองทุนคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่าตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุน

แจ้งความประสงค์ไว้เป็นผูใ้ช้สิทธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุน และผูร้บัเงนิทีไ่ด้จากการขายคืนหน่วยลงทนุ หรอืรบัเงนิจากการ

ช�าระบญัชกีรณเีลกิกองทนุ

 วิธส่ัีงซือ้หน่วยลงทนุ 

 ช่องทางในการเสนอขายครัง้แรก มดัีงนี้

 � ผ่านบรษิทัจดัการ 

 � ผ่านผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน

 ผูส่ั้งซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ต�า่กว่ามลูค่าขัน้ต�า่ของการส่ังซือ้ โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในใบค�าขอเปิดบญัชี

กองทุน ใบค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุน และเอกสารอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนด (ถ้ามี) ให้ครบถ้วนชัดเจน และช�าระเงินค่าซื้อ

หน่วยลงทนุเตม็จ�านวน พร้อมเอกสารหลกัฐานซึง่ลงนามรบัรองความถกูต้องไปยืน่ทีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขาย

หรอืรบัซือ้คืน  
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 การรบัช�าระเงนิ และการเกบ็รกัษาเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ 

 กรณ ีส่ังซือ้หน่วยลงทนุผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ 

 (ก) ผูส่ั้งซือ้สามารถช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกเป็นเงนิสด ค�าส่ังหกับญัชธีนาคาร 

เช็ค ดราฟท์ ตั๋วแลกเงิน หรือวิธีอื่นใดท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับส�านักงานท่ีรับค�าส่ังซื้อเท่านั้น 

โดยจะต้องลงวนัทีท่ีส่ัง่ซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามชือ่บญัชจีองซือ้หน่วยลงทนุท่ีระบใุนหนงัสือชีช้วน ซึง่เป็นบญัชี

เงินฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นใดที่อาจเพิ่มเติม ประเภทกระแสรายวัน หรือบัญชีจองซื้ออื่นใดที่อาจ

เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ทั้งนี้ หากมีผลประโยชน์ใดเกิดขึ้นเนื่องจากบัญชีจองซื้อดังกล่าว บริษัทจัดการจะ

ด�าเนนิการให้เป็นประโยชน์ของกองทุน 

 (ข) ผูสั้ง่ซือ้สามารถช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดติ หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใดของ บมจ.ธนาคารกรงุเทพ 

หรอืของสถาบนัการเงนิอืน่ใดท่ีบรษิทัจดัการก�าหนดอนญุาต โดยการตดัเงนิจากบตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด 

ในวนัทีท่ีส่ั่งซือ้ ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัช�าระค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด 

ณ สถานที ่หรอืช่วงระยะเวลา หรอืภายใต้เงือ่นไขอืน่ใด ตามทีบ่รษิทัจดัการจะก�าหนด โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบ

ผ่านทางเวบ็ไซต์ที ่www.bblam.co.th หรอืช่องทางอืน่ท่ีเหมาะสม  

  อนึง่ การช�าระเงนิด้วยบตัรดังกล่าวข้างต้น ในกรณท่ีีบรษิทัจดัการมไิด้รบัเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทนุจากการช�าระ

ด้วยบตัรดังกล่าว หรอืจากธนาคารท่ีผูส่ั้งซือ้ใช้บญัชบีตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด ภายในวนัท�าการถดัจากวนัที่

ทีส่ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษิทัจัดการขอสงวนสทิธท่ีิจะปฏเิสธการส่ังซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าว 

  อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดให้บรกิารรบัช�าระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนด้วยบตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด (ถ้าม)ี 

บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืช่องทางอืน่ท่ีเหมาะสม การช�าระด้วยบตัรดังกล่าว 

จะไม่มกีารสะสมคะแนน เว้นแต่ธนาคารจะก�าหนดอนญุาตเป็นอย่างอืน่ 

  ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วนัเวลา ในการรบัช�าระด้วย

บตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอื

ผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะต้องน�าเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้สั่งซื้อเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน

ภายในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก

 อย่างไรกต็าม การรบัช�าระเงนิกรณส่ัีงซือ้หน่วยลงทนุผ่านผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ 

นัน้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลงได้ โดยบรษิทัจัดการจะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่านทาง

เวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 
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 กรณ ีส่ังซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรษัิทจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่ 

 (ก) ผูส่ั้งซือ้สามารถช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกเป็นเงนิสด ค�าส่ังหกับญัชธีนาคาร 

เช็ค ดราฟท์ ตั๋วแลกเงิน หรือวิธีอื่นใดท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับส�านักงานท่ีรับค�าส่ังซื้อเท่านั้น 

โดยจะต้องลงวนัทีท่ี่สัง่ซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บัญชีจองซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ.บัวหลวง” ซึง่เป็นบญัชี

เงินฝากของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นใดที่อาจเพิ่มเติม ประเภทกระแสรายวัน หรือบัญชีจองซื้ออื่นใดที่อาจ

เพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงได้ในอนาคตทีบ่รษิทัจดัการและหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนเป็นผูเ้ปิดบญัชจีองซือ้หน่วย

ลงทุน เพื่อรับช�าระค่าซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากมีผลประโยชน์ใดเกิดขึ้นเนื่องจากบัญชีจองซื้อดังกล่าว บริษัทจัดการ

จะด�าเนนิการให้เป็นประโยชน์ของกองทนุ 

 (ข) ผูส่ั้งซือ้สามารถช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใดของ บมจ.ธนาคารกรงุเทพ 

หรอืของสถาบนัการเงนิอืน่ใดท่ีบรษิทัจดัการก�าหนดอนญุาต โดยการตดัเงนิจากบตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด 

(ถ้าม)ี ในวนัทีท่ี่สัง่ซือ้ ท้ังนี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธท่ีิจะรบัช�าระค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดติ หรอืบตัรเดบติ หรอื

บตัรอืน่ใด ณ สถานท่ี หรอืช่วงระยะเวลาหรอืภายใต้เงือ่นไขอืน่ใด ตามทีบ่รษิทัจดัการจะก�าหนด โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้

ผูล้งทนุทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรอืช่องทางอืน่ท่ีเหมาะสม 

  อนึง่ การช�าระเงนิด้วยบตัรดังกล่าวข้างต้น ในกรณท่ีีบรษิทัจดัการมไิด้รบัเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทนุจากการช�าระ

ด้วยบตัรดังกล่าว หรอืจากธนาคารทีผู่ส้ัง่ซือ้ใช้บญัชบีตัรเครดิตหรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด ภายในวนัท�าการถดัจากวนัที่

ทีส่ัง่ซือ้หน่วยลงทุน บรษิทัจัดการขอสงวนสทิธท่ีิจะปฏเิสธการส่ังซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าว 

  อย่างไรกต็าม ก่อนเปิดให้บรกิารรบัช�าระค่าส่ังซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิตหรอืบตัรเดบติหรอืบตัรอืน่ใด บรษิทั

จดัการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืช่องทางอืน่ท่ีเหมาะสม การช�าระด้วยบตัรเครดิตหรอื

บตัรเดบติหรอืบตัรอืน่ใด (ถ้าม)ี จะไม่มกีารสะสมคะแนน เว้นแต่ธนาคารจะก�าหนดอนญุาตเป็นอย่างอืน่ 

  ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วนัเวลา ในการรบัช�าระด้วย

บตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด (ถ้าม)ี ดังกล่าวข้างต้น โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ 

www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

 อนึง่ ผูส่ั้งซือ้ท่ีได้ช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแล้ว จะเพกิถอนการส่ังซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้ 

 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่น จะต้องน�าเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้สั่งซื้อเข้าบัญชี

จองซือ้หน่วยลงทนุข้างต้นภายในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก 

 อย่างไรก็ตาม การรบัช�าระเงนิกรณสีัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่นัน้ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทาง

เวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม
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 การจดัสรรหน่วยลงทนุ 

 กรณทีีม่ผีูส้ัง่ซือ้ในการเสนอขายครัง้แรกไม่เกินเงนิทุนโครงการ ผูส่ั้งซือ้ทุกคนจะได้รบัการจดัสรรหน่วยลงทุนตามจ�านวน

ที่จองซื้อ และในกรณีที่มีผู้จองซื้อเกินจ�านวนที่เสนอขาย บริษัทจัดการอาจด�าเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการ 

“จองซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามวนัท่ีได้รบัใบส่ังซือ้พร้อมเงนิค่าสัง่ซือ้เตม็จ�านวน 

 ทัง้นี ้หากการจดัสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว จะท�าให้บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกันใดถอืหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึง่ในสาม

ของจ�านวนหน่วยลงทุนทีจ่�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด บรษิทัขอสงวนสิทธท่ีิจะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุให้ทัง้หมดตามค�าส่ังจองซือ้ 

แต่จะให้เท่าท่ีไม่เกนิสัดส่วนหนึง่ในสามของจ�านวนหน่วยลงทุนทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้ส้ิน หรอืเว้นแต่เป็นกรณท่ีีได้รบัการผ่อนผนั

จากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

 บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธท่ีิจะปฏเิสธ และ/หรอืระงบัการส่ังซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรอืบางส่วน ในกรณใีดกรณหีนึง่ 

ดงันี้ 

 (1) กรณท่ีีเอกสารหรอืข้อมลูท่ีบรษิทัจดัการได้รบัจากผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนไม่ถกูต้องตามความเป็นจรงิ หรอืไม่ครบถ้วน 

 (2) กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการ

ฟอกเงนิ เป็นต้น 

 (3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น 

ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผล

เสยีหายแก่กองทุน เป็นต้น 

 ทัง้นี ้ เพือ่เป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทุน และชือ่เสียงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของ

บรษิทัจดัการเป็นหลกั  

 การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ 

 บรษิทัจดัการจะคืนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผูส่ั้งซือ้หน่วยลงทุน ในกรณต่ีอไปนี้ 

 1. บรษิทัจดัการยกเลกิการจดัตัง้ทีอ่ยูร่ะหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก โดยบรษิทัจัดการจะแจ้งให้ส�านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ียตุกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และจะคืนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน

และผลประโยชน์ใดๆ (ถ้าม)ี ให้แก่ผูส่ั้งซือ้ ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัส้ินสดุการจดัตัง้กองทุน 

 2. บริษัทจัดการยุติการจัดตั้งกองทุนหากหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกแล้ว ปรากฏว่าบริษัทจัดการ

ไม่สามารถจ�าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถงึ 35 ราย หรอืในกรณท่ีีมกีารจดัสรรหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 

หรอืปรากฏว่าไม่สามารถหาตราสารทีจ่ะลงทุนได้อย่างเหมาะสม ตามนโยบายการลงทุนทีก่�าหนด โดยบรษิทัจัดการจะแจ้ง

ให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัปิดเสนอขายหน่วยลงทนุดังกล่าว และจะคืน

เงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ (ถ้าม)ี ให้แก่ผูส้ัง่ซือ้ ภายใน 1 เดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาเสนอ

ขายหน่วยลงทนุนัน้ตามสดัส่วนของเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุน 
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 3. ผูส่ั้งซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้รบัการจดัสรรหน่วยลงทนุไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนในกรณอีืน่นอกเหนอืจากกรณข้ีางต้น 

บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการคืนเงนิส่วนทีไ่ม่ได้รบัการจดัสรรพร้อมผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กิดขึน้ (ถ้าม)ี ให้แก่ผูส้ัง่ซือ้ ภายใน 1 เดือน 

นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัส้ินสดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก 

 อนึง่ หากบรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าจองซือ้และผลประโยชน์ (ถ้าม)ี ให้แก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุได้ภายในก�าหนด

เวลาดังกล่าว บรษิทัจดัการจะช�าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต�า่กว่าร้อยละ 7.50 ต่อปีนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีค่รบก�าหนดเวลานัน้

จนถงึวนัทีบ่รษิทัจดัการช�าระเงนิจ�านวนดังกล่าวได้ครบถ้วน ท้ังนี ้เว้นแต่ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพจิารณาผ่อนผนั

หรอืส่ังการเป็นอย่างอืน่  

 เงือ่นไขอืน่ใด 

 การส่ังซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับเงินค่าส่ังซื้อหน่วย

ลงทนุและได้ท�ารายการขายหน่วยลงทนุแล้วเพือ่ให้บรษิทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทนุ และผูส่ั้งซือ้จะไม่สามารถยกเลกิค�าสัง่ซือ้

หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่ได้รบัอนญุาตจากบรษิทัจัดการเป็นกรณพีเิศษ 

 ในการช�าระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หากมใิช่กรณทีีผู่ส้ัง่ซือ้ท�ารายการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดอืน่ท่ีจดัตัง้โดย

บรษิทัจดัการเพือ่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ผูส้ัง่ซือ้จะต้องช�าระค่าส่ังซือ้ด้วยเงนิเตม็มลูค่า จะหกักลบลบหนีกั้บบรษิทั

จดัการไม่ได้ 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

 วิธกีารขอรบัหนงัสือช้ีชวน และเอกสารการส่ังซือ้หน่วยลงทนุ 

 ผูส้นใจทีจ่ะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทุน สามารถขอรบัหนงัสือชีช้วน ค�าส่ังซือ้หน่วยลงทนุ ใบค�าขอเปิดบญัชกีองทนุ 

และเอกสารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายก�าหนด (ถ้าม)ี ได้ท่ีบรษิทัจดัการ และหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน ส�าหรบัผูส้นใจ

สัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยมบีญัชกีองทุนจะต้องเปิดบญัชกีองทนุโดยกรอกรายละเอยีดและข้อความต่างๆ ในใบค�าขอเปิด

บญัชกีองทนุพร้อมแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชกีองทนุ

 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบัญชี 

 (1) กรณบีคุคลธรรมดา 

      ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน 

 (2) กรณนีติบิคุคล 

  ก) หนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณชิย์ 

      ข) ส�าเนาหนงัสอืมอบอ�านาจ และตวัอย่างลายมอืชือ่ของผูม้อี�านาจลงนามแทนนติบิคุคล 

      ค) ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน และส�าเนาทะเบยีนบ้านของผูม้อี�านาจลงนามแทนนติบิคุคล 

      ง) เอกสารท่ีเก่ียวข้องอืน่ใด (ถ้าม)ี
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 ในกรณผีูส่ั้งซือ้ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกิน 4 คนส่ังซือ้หน่วยลงทุนร่วมกัน บรษิทัจดัการจะจดแจ้งชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ

เหล่านัน้เป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ และในเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และจะถอืเอาบคุคล

ทีม่ช่ืีอในค�าขอเปิดบญัชกีองทนุคนใดคนหนึง่หรอืมากกว่าตามท่ีผูถ้อืหน่วยลงทนุแจ้งความประสงค์ไว้เป็นผูใ้ช้สทิธใินฐานะ

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และผูร้บัเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทนุ หรอืรบัเงนิจากการช�าระบญัชกีรณเีลกิกองทนุ

 วิธกีารส่ังซือ้หน่วยลงทนุ 

 ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือช่องทางอื่นใดที่

บรษิทัจดัการจดัให้ม ีหรอืประกาศแจ้งเพิม่เตมิในอนาคต ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจัดการก�าหนด โดยบรษิทัจดัการขอสงวนสิทธิ

ที่จะแก้ไขเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อ หรือแก้ไขวิธีการสั่งซื้อ หรือแก้ไขเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์

ของผูล้งทนุ โดยจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบผ่านทาง www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม

 ช่องทางในการเสนอขายหน่วยลงทนุ มดัีงนี้

 � ผ่านบรษิทัจดัการ 

 � ผ่านผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน

 � ผ่านวธิหีกับญัชเีงนิฝาก

 � ผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ (Internet)

 � ผ่านระบบเอทีเอม็ (ATM) 

 � ผ่านระบบโทรศัพท์ (Tele-bank)

 1. บรษัิทจดัการ : 

  ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน ค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบค�าขอเปิดบัญชีกองทุน และเอกสารอื่นใดตามท่ี

กฎหมายก�าหนด (ถ้าม)ี ได้ท่ีบรษิทัจดัการ ได้ภายในวนัและเวลาท�าการซือ้ขายของกองทุน และผูส่ั้งซือ้จะต้องส่ังซือ้ไม่ต�า่กว่า

มลูค่าขัน้ต�า่ของการสัง่ซือ้ โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ใบค�าขอเปิดบญัชกีองทนุ (ส�าหรบัการสัง่ซือ้ครัง้แรก) และค�าสัง่ซือ้

หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชดัเจน และน�าค�าขอเปิดบญัชกีองทุน (ถ้าม)ี และค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อมทัง้เงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ

เตม็จ�านวนไปยืน่ท่ีบรษิทัจดัการ  

 2. ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื : 

  ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน ค�าส่ังซื้อหน่วยลงทุน ใบค�าขอเปิดบัญชีกองทุน และเอกสารอื่นใดตามที่

กฎหมายก�าหนด (ถ้าม)ี ได้ทีผู่ส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื ได้ภายในวนัและเวลาท�าการซือ้ขายของกองทุน และผูส่ั้งซือ้

จะต้องส่ังซือ้ไม่ต�า่กว่ามลูค่าขัน้ต�า่ของการสัง่ซือ้ โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ใบค�าขอเปิดบญัชกีองทุน (ส�าหรบัการสัง่ซือ้

ครัง้แรก) และค�าส่ังซือ้หน่วยลงทนุให้ครบถ้วนชดัเจน และน�าค�าขอเปิดบญัชกีองทนุ (ถ้าม)ี และค�าส่ังซือ้หน่วยลงทนุพร้อมทัง้

เงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุเตม็จ�านวนไปยืน่ท่ีผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน 
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 3. หกับัญชีเงนิฝาก : 

  การส่ังซือ้หน่วยลงทุนเป็นประจ�าโดยหกับญัช ีม ี2 กรณ ีดังนี้

  (1) กรณส่ัีงซือ้หน่วยลงทนุผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ

   ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นประจ�า ตามวนัท่ีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุก�าหนดไว้ ด้วยการให้

บรษิทัจดัการหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ด้ระบไุว้ ใน “ค�าขอให้ธนาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากเพือ่ซือ้

หน่วยลงทุนกองทนุเปิดแบบถวัเฉลีย่” หรอืค�าขออืน่ในท�านองเดียวกัน ด้วยจ�านวนเงนิทีเ่ท่ากันในแต่ละครัง้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุ

ที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก 

“ค�าขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือค�าขออื่นในท�านองเดียวกัน 

(ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องน�าสมุดบัญชีเงินฝากบัญชีสะสมทรัพย์ และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งการให้

บริษัทจัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับทันทีและให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือ

หน่วยลงทุนจะเพิกถอนค�าสั่ง โดยกรอก “ค�าขอยกเลิกการใช้บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบ

ถัวเฉลี่ย” หรือค�าขออื่นในท�านองเดียวกัน และแจ้งให้บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัท่ีจะมกีารหกับญัชี 

   ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื่อกองทุน และจ�านวนเงินที่ต้องการสั่งซื้อซึ่งจะต้องไม่ต�่ากว่ามูลค่าขั้นต�่าของ

การส่ังซือ้ บรษิทัจดัการจะหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส่ั้งซือ้และโอนเข้าบญัชจีองซือ้หน่วยลงทุน เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุตาม

เงือ่นไขท่ีได้ระบไุว้ใน “ค�าขอให้ธนาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถวัเฉลีย่” หรอืค�าขออืน่

ในท�านองเดียวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีค�านวณได้ ณ ส้ินวันท�าการซื้อขายซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค�านวณได้

เมือ่ส้ินวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุวนันัน้เป็นเกณฑ์ในการค�านวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาทีร่บัรองโดย

ผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

   การหกับญัชเีงนิฝากดังกล่าวจะอยูภ่ายใต้เงือ่นไขดังนี้ 

   1. กรณวีนัทีก่�าหนดหกัเงนิบญัชเีงนิฝากตรงกบัวนัหยดุท�าการหรอืวนัหยดุท�าการซือ้ขาย บรษิทัจดัการ

จะหักเงนิจากบญัชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท�าการหรอืวนัท�าการซือ้ขายถดัไป 

   2. กรณีวันท่ีก�าหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝาก ไม่มีในเดือนนั้น เช่น วันท่ี 31 แต่ในเดือนนั้นมี 30 วัน 

บรษิทัจดัการจะหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท�าการหรอืวนัท�าการซือ้ขายสดุท้ายของเดือนนัน้ 

   3. กรณวีนัทีก่�าหนดหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก เป็นวนัสดุท้ายของเดือนและตรงกับวนัหยดุ เช่น วนัที ่31 

ธนัวาคม บรษิทัจดัการจะหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัท�าการหรอืวนัท�าการซือ้ขายสุดท้ายของเดือนนัน้ 

   ทัง้นี ้รายการทีห่กับญัชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าวจะปรากฏอยูใ่นสมดุบญัชเีงนิฝาก เมือ่ผูถ้อืหน่วย

ลงทนุน�าสมดุบญัชเีงนิฝากไปบนัทกึรายการให้เป็นปัจจบุนั 
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   กรณท่ีีผูถ้อืหน่วยลงทนุน�าค�าสัง่หกับญัชธีนาคาร เชค็ ดราฟท์ หรอืตัว๋แลกเงนิ เพือ่ฝากเข้าบญัชเีงนิฝาก

ทีย่งัไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิได้ในวนัทีม่กีารหกับญัช ีบรษิทัจดัการจะไม่ด�าเนนิการหกับญัชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ

จะหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่เีงนิครบตามทีร่ะบไุว้เพือ่ซือ้หน่วยลงทุน หากเงนิในบญัชเีงนิฝากของ

ผูส่ั้งซือ้ในงวดใดมไีม่เพยีงพอทีบ่รษิทัจดัการจะหกับญัชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการจะไม่หกัเงนิในบญัชเีงนิฝากในงวด

นัน้ๆ และจะท�าการหกับญัชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในงวดถดัไป และจะไม่หกับญัชเีงนิฝากย้อนหลงัส�าหรบังวดทีบ่ญัชี

เงนิฝากมเีงนิไม่เพยีงพอท่ีจะหกัซือ้หน่วยลงทุน 

   ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุประสงค์จะซือ้หน่วยลงทนุมากกว่า 1 กองทนุ และเงนิในบญัชเีงนิฝากมไีม่เพยีง

พอที่จะซื้อหน่วยลงทุนในล�าดับแรกให้ครบตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ บริษัทจัดการจะไม่หักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน

ในล�าดับนัน้ และจะหกัเงนิในบญัชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนในล�าดับถดัไปจนครบตามท่ีผูถ้อืหน่วยลงทนุระบไุว้แต่ไม่ต�า่กว่า

ข้อก�าหนดในการซือ้หน่วยลงทุนขัน้ต�า่ของแต่ละกองทุน 

   ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “ค�าขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือค�าขออื่นในท�านองเดียวกัน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกค�าขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก 

“ค�าขอให้ธนาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทนุเปิด” หรอืค�าขออืน่ในท�านองเดียวกันฉบบัใหม่ ล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัท่ีจะมกีารหกับญัชี 

   บริษัทจัดการจะถือหลักฐานท่ีปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลัก

ฐานในการท�ารายงานทีส่มบรูณ์ และใช้อ้างองิได้ 

   ผูส้ัง่ซือ้จะไม่สามารถเพกิถอน หรอืขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุจากรายการสัง่ซือ้ท่ีบรษิทัจดัการได้ท�าการ

หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส่ั้งซือ้เรยีบร้อยแล้ว ไม่ว่าในกรณใีดๆ ท้ังส้ิน 

  (2) กรณส่ัีงซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรษัิทจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่

   ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อขอใช้บรกิารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นประจ�า โดยหกับญัชเีงนิฝากได้ทีผู่ส้นบัสนนุ

การขายหรือรับซื้อคืนที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรายนั้นก�าหนด 

ทัง้นี ้ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถดูเงือ่นไขและวธิกีารดังกล่าวได้ทีเ่วบ็ไซต์ของบรษิทัที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทาง

อืน่ท่ีเหมาะสม

  บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอือืน่ใดเกีย่วกับวธิกีารหกับญัชเีงนิ

ฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนได้ และหากอนาคตสามารถใช้บรกิารนีโ้ดยผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน

อื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตาม

ความเหมาะสม  
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 4. ระบบอนิเตอร์เน็ต (Internet) : 

  อนึง่ การส่ังซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบั

ซือ้คืนทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เท่านัน้

  (1) บรกิารบัวหลวง ไอแบงก์กิง้ (Bualuang iBanking) :

   ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกส่ังซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ได้ด้วยบรกิาร บวัหลวง ไอแบงก์ก้ิง 

โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเลขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุน และลงนามในค�าขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง และบัวหลวง 

เอม็แบงก์ก้ิง (“ค�าขอใช้บรกิาร”) หรอืค�าขออืน่ในท�านองเดียวกัน และปฏบิตัติามเงือ่นไขทีร่ะบไุว้ในการขอใช้บรกิารดังกล่าว 

และเมือ่ได้รบัรหสัผูใ้ช้ (User Name) และรหสัผ่าน (Password) ส�าหรบัใช้บรกิารดังกล่าวแล้ว สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ

ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร หรืออื่นๆ ได้ภายในวันและเวลาท�าการซื้อขายของกองทุน ท่ี www.bangkokbank.com หรือ

เวบ็ไซต์อืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต

   ในกรณีผู้สั่งซื้อประสงค์สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง 

ให้ผูส้ัง่ซือ้ปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการสัง่ซือ้ โดยผูส้ัง่ซือ้ต้องปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ

   การส่ังซือ้หน่วยลงทุน ผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง ไอแบงก์ก้ิง ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะต้อง

สัง่ซือ้ครัง้ละไม่ต�า่กว่ามลูค่าขัน้ต�า่ของการสัง่ซือ้ และสามารถสัง่ซือ้ได้ครัง้ละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรอืมลูค่าอืน่ทีบ่รษิทั

จดัการแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครัง้ต่อวนั

   เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนท�ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง ไอแบงก์ก้ิง 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจ�านวนที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซื้อที่ได้ระบุไว้ในค�าขอใช้

บรกิาร หากเงนิในบญัชไีม่เพยีงพอ ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืจะยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ โดยไม่หกัเงนิจาก

บญัชเีงนิฝากของผูส่ั้งซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ัง่ซือ้อาจท�าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหม่ได้ถ้าต้องการ

   อนึ่ง ในการช�าระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่น 

เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุต้องช�าระด้วยเงนิจนเตม็ค่า จะหกักลบลบหนีกั้บบรษิทัจดัการไม่ได้ ผูส้ัง่

ซือ้ท่ีได้ช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแล้ว จะเพกิถอนค�าส่ังซือ้หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้

   ค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง ไอแบงก์ก้ิง จะสมบรูณ์ต่อเมือ่ผูส่ั้งซือ้

ได้ท�ารายการสัง่ซือ้และบรษิทัจดัการได้รบัเงนิค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทุน โดยผูส่ั้ง

ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลกิค�าส่ังซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่ได้รบัอนญุาตจากบรษิทัจดัการเป็นกรณพีเิศษ

   อย่างไรกต็าม หากมข้ีอขดัข้องของระบบเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็จนเป็นเหตใุห้บรษิทัจดัการไม่สามารถรบัเงนิ

ค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าวและไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถอืว่ายงัไม่มกีารท�ารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่าน

อนิเตอร์เนต็นัน้
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   บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย

บรกิารบวัหลวง ไอแบงก์ก้ิง ยอมรบัและผกูพนัตามเงือ่นไขและวธิกีารท่ีก�าหนดไว้ในค�าขอใช้บรกิาร และหรอืท่ีจะแก้ไขเพิม่

เตมิเปลีย่นแปลงต่อไปในภายหน้า ซึง่รวมถงึการยอมรบัความเส่ียงใดๆ ทีอ่าจเกิดขึน้อนัเนือ่งมาจากความขดัข้องของระบบ

  2 บรกิารบัวหลวง เอม็แบงก์กิง้ (Bualuang mBanking) :

   ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ได้ด้วยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง 

โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเลขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุน และลงนามในค�าขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบัวหลวง 

เอม็แบงก์ก้ิง (“ค�าขอใช้บรกิาร”) หรอืค�าขออืน่ในท�านองเดียวกัน และปฏบิตัติามเงือ่นไขทีร่ะบไุว้ในการขอใช้บรกิารดังกล่าว 

และเมือ่ได้รบัรหสัผูใ้ช้ (User Name) และรหสัผ่าน (Password) ส�าหรบัใช้บรกิารดังกล่าวแล้ว สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ

ผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏบิตักิาร iOS ของ iPhone/ iPad หรอืระบบปฏบิตักิาร Android หรอื WAP ได้ หรอื

ระบบปฏบิตักิารอืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต

   ในกรณีผู้สั่งซื้อประสงค์สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง 

ให้ผูส้ัง่ซือ้ปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการสัง่ซือ้ โดยผูส้ัง่ซือ้ต้องปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ

   การส่ังซือ้หน่วยลงทุน ผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์กิง้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะต้อง

สัง่ซือ้ครัง้ละไม่ต�า่กว่ามลูค่าขัน้ต�า่ของการสัง่ซือ้ และสามารถส่ังซือ้ได้ครัง้ละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรอืมลูค่าอืน่ ทีบ่รษิทั

จดัการแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครัง้ต่อวนั

   เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุท�ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจ�านวนที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซื้อที่ได้ระบุไว้ในค�าขอใช้

บรกิาร หากเงนิในบญัชไีม่เพยีงพอ ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืจะยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ โดยไม่หกัเงนิจาก

บญัชเีงนิฝากของผูส่ั้งซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ัง่ซือ้อาจท�าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหม่ได้ถ้าต้องการ

   อนึ่ง ในการช�าระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่น 

เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนต้องช�าระด้วยเงนิจนเตม็ค่า จะหกักลบลบหนีก้บับรษิทัจัดการไม่ได้ ผูส่ั้ง

ซือ้ท่ีได้ช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแล้ว จะเพกิถอนค�าส่ังซือ้หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้

   ค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง จะสมบรูณ์ต่อเมือ่ผูส้ัง่ซือ้

ได้ท�ารายการส่ังซือ้และบรษิทัจดัการได้รบัเงนิค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุ โดยผูส่ั้ง

ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลกิค�าส่ังซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่ได้รบัอนญุาตจากบรษิทัจดัการเป็นกรณพีเิศษ

   อย่างไรกต็าม หากมข้ีอขดัข้องของระบบเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็จนเป็นเหตใุห้บรษิทัจดัการไม่สามารถรบั

เงนิค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวและไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถอืว่ายงัไม่มกีารท�ารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน

ผ่านอนิเตอร์เนต็นัน้
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   บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย

บรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง ยอมรบัและผกูพนัตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่�าหนดไว้ในค�าขอใช้บรกิาร และหรอืทีจ่ะแก้ไขเพิม่

เตมิเปลีย่นแปลงต่อไปในภายหน้า ซึง่รวมถงึการยอมรบัความเส่ียงใดๆ ทีอ่าจเกิดขึน้อนัเนือ่งมาจากความขดัข้องของระบบ

   ทัง้นี ้ บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าส่ัง

ซือ้ผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ และหากอนาคตสามารถใช้บรกิารนีโ้ดยผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน

อื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตาม

ความเหมาะสม 

 5. ระบบเอทเีอม็ (ATM) : 

  อนึง่ การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบ ATM สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื

ทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เท่านัน้ 

  บรษิทัจดัการอาจรบัค�าสัง่ซือ้ผ่านเครือ่ง ATM ได้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรบวัหลวง 

ATM หรอืบตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ท่ีธนาคารอนญุาตให้ใช้ซือ้ขายหน่วยลงทนุได้ โดยผ่านเครือ่ง 

ATM ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน ได้ภายในวนัและเวลาท�าการซือ้ขายของกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะ

ใช้บรกิารนี ้สามารถตดิต่อผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน ณ สาขาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเคยท�าบตัรบวัหลวง ATM หรอืบตัร

บวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ท่ีธนาคารอนญุาตให้ใช้ซือ้ขายหน่วยลงทนุไว้ เพือ่ขอใช้บรกิาร โดยกรอก 

“ค�าขอใช้บรกิารกองทนุเปิดผ่านเครือ่งฝากถอนเงนิอตัโนมตัแิละบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์” (ผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องน�าบตัร

บวัหลวง ATM หรอืบตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ทีธ่นาคารอนญุาตให้ใช้ซือ้ขายหน่วยลงทุน และสมดุ

บญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครือ่ง ATM ในวนัท�าการซือ้

ขายถดัไป หลงัจากกรอกค�าขอใช้บรกิารแล้วโดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ 

  ในกรณผีูส่ั้งซือ้ประสงค์ส่ังซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM ให้ผูส่ั้งซือ้ปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการซึง่มรีะบุ

บนหน้าจอเครื่อง ATM โดยผู้สั่งซื้อต้องเลือกรหัสบริการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งซื้อ

หน่วยลงทนุตามทีร่ะบบุนจอ ATM 

  การส่ังซือ้หน่วยลงทุน ด้วยเครือ่ง ATM ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนจะต้องสัง่ซือ้ครัง้ละไม่ต�า่กว่ามลูค่า

ขัน้ต�า่ของการส่ังซือ้ และสามารถสัง่ซือ้ได้ครัง้ละไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครัง้ต่อวนั ผูส้นบัสนนุการขาย

หรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจ�านวนเงินท่ีสั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซื้อท่ีได้ระบุไว้ให้ใช้บริการกับบัตรบัวหลวง 

ATM และหรอืบตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ท่ีธนาคารอนญุาตให้ใช้ซือ้ขายหน่วยลงทนุได้เท่านัน้ หาก

เงนิในบญัชไีม่เพยีงพอ ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนจะยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก

ของผูส้ัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ัง่ซือ้อาจท�าการส่ังซือ้หน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ 

  ผูส่ั้งซือ้หน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM ไม่ได้ หากการท�ารายการสัง่ซือ้เสรจ็

สมบรูณ์แล้วไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 
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  การส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

จะด�าเนนิการตรวจสอบและแก้ไขข้อผดิพลาดให้เป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดให้แล้วเสรจ็ภายใน 

30 วนันบัจากวนัทีไ่ด้รบัแจ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

  เอกสารใบบนัทึกรายการทีอ่อกจากเครือ่ง ATM ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน เป็นเพยีงเอกสารบนัทึก

รายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานในการท�ารายการอย่างสมบรูณ์ หากใบบนัทกึรายการของเครือ่ง ATM นัน้หมด ผูส้ัง่ซือ้จะ

เลอืกท�าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรอืไม่ก็ได้ 

  บริษัทจัดการจะถือหลักฐานท่ีปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการท�ารายการ

ทีส่มบรูณ์ และใช้อ้างองิได้ 

  ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าส่ังซือ้ผ่าน

ระบบ ATM ให้สามารถท�าได้ และหากอนาคตสามารถใช้บรกิารนีโ้ดยผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้

คนือืน่ได้ บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัท่ี www.bblam.co.th หรอืแจ้งโดยวธีิอืน่ใดตาม

ความเหมาะสม 

 6. ระบบโทรศพัท์ (Tele-bank) : 

  อนึง่ การส่ังซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบโทรศพัท์ สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน

ทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เท่านัน้ 

  บรษิทัจดัการอาจรบัค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสัง่ซือ้

หน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ภายในวันและเวลาท�าการซื้อขาย

ของกองทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะใช้บรกิารนี ้สามารถตดิต่อผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื ณ สาขาทีผู่ถ้อืหน่วย

ลงทนุเคยท�าบตัรบวัหลวง ATM หรอืบตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ทีธ่นาคารอนญุาตให้ใช้ซือ้ขายหน่วย

ลงทุนไว้ เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก “ค�าขอใช้บริการกองทุนเปิดผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติและบริการธนาคารทาง

โทรศัพท์” (ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องน�าบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคาร

อนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถส่ังซื้อ

หน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนในวนัท�าการซือ้ขายถดัไป หลงัจากกรอก

ค�าขอใช้บรกิารแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ 

  ในกรณผีูส้ัง่ซือ้ประสงค์สัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ ให้ผูส้ัง่ซือ้ปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�า

รายการซึง่มรีะบอุยูใ่นเอกสารวธิกีารใช้บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ โดยผูส้ัง่ซือ้ต้องเลอืกรหสับรกิารซือ้หน่วยลงทนุกองทนุ

เปิด และปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการส่ังซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ 

  การส่ังซือ้หน่วยลงทุน ด้วยบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนจะต้องส่ังซือ้ครัง้ละ

ไม่ต�่ากว่ามูลค่าขั้นต�่าของการสั่งซื้อ และสามารถสั่งซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครั้งต่อวัน 
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ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนจะหกัเงนิตามจ�านวนเงนิทีส่ั่งซือ้ทนัทจีากบญัชเีงนิฝากของผูส่ั้งซือ้ท่ีได้ระบไุว้ให้ใช้บรกิาร

กับบัตรบัวหลวง ATM และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วย

ลงทนุได้เท่านัน้ หากเงนิในบญัชไีม่เพยีงพอ ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืจะยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไม่หกั

เงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซือ้นัน้ซึง่ผูส้ัง่ซือ้อาจท�าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ 

  ผูส่ั้งซือ้หน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ไม่ได้ หากการท�ารายการ

สัง่ซือ้เสรจ็สมบรูณ์แล้วไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้ส้ิน 

  การส่ังซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ หากเกิดข้อผดิพลาดจากระบบงานผูส้นบัสนนุการขาย

หรอืรบัซือ้คืนจะด�าเนนิการตรวจสอบและแก้ไขข้อผดิพลาดให้เป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดให้แล้ว

เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีได้รบัแจ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

  เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครือ่งโทรสารของผูส่ั้งซือ้เป็นเพยีงเอกสารบนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐาน

ในการท�ารายการอย่างสมบรูณ์ 

  บริษัทจัดการจะถือหลักฐานท่ีปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการท�ารายการ

ทีส่มบรูณ์ และใช้อ้างองิได้ 

  ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าส่ังซือ้ผ่าน

ระบบโทรศพัท์ให้สามารถท�าได้ และหากอนาคตสามารถใช้บรกิารนีโ้ดยผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบั

ซือ้คนือืน่ได้ บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่www.bblam.co.th หรอืแจ้งโดยวธิอีืน่ใด

ตามความเหมาะสม   

 การรบัช�าระ และการเกบ็รกัษาเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ 

 1. กรณ ีส่ังซือ้หน่วยลงทนุผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ : 

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

วธิอีืน่ใดทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิได้ในเขตหกับญัชเีดียวกับส�านกังานทีร่บัค�าสัง่ซือ้เท่านัน้ โดยจะต้องลงวนัทีท่ีส่ัง่ซือ้และขดีคร่อม

เฉพาะส่ังจ่ายในนามชือ่บญัชจีองซือ้หน่วยลงทนุท่ีระบใุนหนงัสอืชีช้วน ซึง่เป็นบญัชเีงนิฝากของ บมจ.ธนาคารกรงุเทพ หรอื

บญัชเีงนิฝากของธนาคารอืน่ใด (ถ้าม)ี หรอืบญัชจีองซือ้อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงได้ในอนาคต ท้ังนี ้หากมผีล

ประโยชน์ใดเกดิขึน้เนือ่งจากบญัชจีองซือ้ดังกล่าว บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการให้เป็นประโยชน์ของกองทนุ 

   ในกรณทีีผู่ส้ัง่ซือ้ช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเชค็ ดราฟท์ หรอืตัว๋แลกเงนิภายหลงัก�าหนดเวลารบัฝาก

เชค็เพือ่เรยีกเก็บเงนิภายในวนัเดียวกันของแต่ละส�านกังานสาขาท่ีส่ังซือ้ บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูส่ั้งซือ้ท�าการส่ังซือ้หน่วย

ลงทนุในวนัท�าการซือ้ขายถดัไปในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีค�านวณได้ ณ สิน้วนัท�าการซือ้ขายถดัไปนัน้ ส�าหรบักรณทีีเ่ชค็ 

ดราฟท์ หรอืตัว๋แลกเงนิดังกล่าวไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิได้ในวนัทีสั่ง่ซือ้ไม่ว่าด้วยเหตใุด บรษิทัจดัการอาจยกเลกิค�าสัง่ซือ้

ดังกล่าว 
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  (ข) ผูส่ั้งซือ้สามารถช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใดของ บมจ.ธนาคาร

กรงุเทพ หรอืของสถาบนัการเงนิอืน่ใดทีบ่รษิทัจดัการก�าหนดอนญุาต โดยการตดัเงนิจากบตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอื

บตัรอืน่ใด (ถ้าม)ี ในวนัท่ีทีส่ัง่ซือ้ ท้ังนี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัช�าระค่าซือ้หน่วยลงทุนด้วยบตัรเครดิต หรอืบตัร

เดบติหรอืบตัรอืน่ใด ณ สถานท่ี หรอืช่วงระยะเวลาหรอืภายใต้เงือ่นไขอืน่ใด ตามทีบ่รษิทัจดัการจะก�าหนด โดยบรษิทัจดัการ

จะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรอืช่องทางอืน่ท่ีเหมาะสม 

   อนึง่ การช�าระเงนิด้วยบตัรดังกล่าวข้างต้น ในกรณท่ีีบรษิทัจดัการมไิด้รบัเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทนุจากการ

ช�าระด้วยบตัรดังกล่าว หรอืจากธนาคารท่ีผูส้ัง่ซือ้ใช้บญัชบีตัรเครดิตหรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด ภายในวนัท�าการถดัจาก

วนัทีท่ีส่ัง่ซือ้หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าว 

   อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดให้บรกิารรบัช�าระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนด้วยบตัรเครดิตหรอืบตัรเดบติหรอืบตัรอืน่ใด 

บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืช่องทางอืน่ทีเ่หมาะสม การช�าระด้วยบตัรเครดิต

หรอืบตัรเดบติหรอืบตัรอืน่ใด (ถ้าม)ี จะไม่มกีารสะสมคะแนน เว้นแต่ธนาคารจะก�าหนดอนญุาตเป็นอย่างอืน่ 

   ทัง้นี ้บรษิทัจัดการขอสงวนสทิธใินการแก้ไขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วนัเวลา ในการรบัช�าระ

ด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทาง

เวบ็ไซต์ ที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม

  อย่างไรก็ตาม การรบัช�าระเงนิกรณสีัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืท่ีเป็น บมจ.ธนาคาร

กรุงเทพ นั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน

ทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

 2. กรณ ีส่ังซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรษัิทจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่ : 

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

วิธีอื่นใดท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับส�านักงานท่ีรับค�าส่ังซื้อเท่านั้น โดยจะต้องลงวันที่ท่ีส่ังซื้อและ

ขดีคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนาม “บัญชีจองซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ.บัวหลวง” ซึง่เป็นบญัชเีงนิฝากของ บมจ.ธนาคารกรงุเทพ 

หรอืบญัชเีงนิฝากของธนาคารอืน่ใด (ถ้าม)ี หรอืบญัชจีองซือ้อืน่ใดท่ีอาจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงได้ในอนาคตทีบ่รษิทัจดัการ

และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้เปิดบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน เพื่อรับช�าระค่าซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากมี

ผลประโยชน์ใดเกดิขึน้เนือ่งจากบญัชจีองซือ้ดังกล่าว บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการให้เป็นประโยชน์ของกองทุน 

   กรณทีีผู่ส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนเป็นผูเ้ปิดบญัชจีองซือ้หน่วยลงทนุเพือ่รบัช�าระค่าซือ้หน่วยลงทนุ 

ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนจะน�าเงนิค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวเข้าบญัชจีองซือ้หน่วยลงทนุทีบ่รษิทัจดัการก�าหนด 

   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเก่ียวกับบัญชีรับช�าระค่าซื้อหน่วยลงทุน

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

จากผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว ท้ังนี ้บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทาง

อืน่ใดตามความเหมาะสม 
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   ในกรณทีีผู่ส้ัง่ซือ้ช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเชค็ ดราฟท์ หรอืตัว๋แลกเงนิ ภายหลงัก�าหนดเวลารบัฝาก

เชค็เพือ่เรยีกเก็บเงนิภายในวนัเดียวกันของแต่ละส�านกังานสาขาท่ีสัง่ซือ้ บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูส้ัง่ซือ้ท�าการสัง่ซือ้หน่วย

ลงทนุในวนัท�าการซือ้ขายถดัไปในราคาขายหน่วยลงทนุท่ีค�านวณได้ ณ สิน้วนัท�าการซือ้ขายถดัไปนัน้ หรอืส�าหรบัในกรณี

ทีเ่ชค็ ดราฟท์ หรอืตัว๋แลกเงนิดังกล่าวไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิได้ในวนัท่ีสัง่ซือ้ไม่ว่าด้วยเหตใุด บรษิทัจดัการจะยกเลกิค�าสัง่

ซือ้ดังกล่าว 

  (ข) ผูส่ั้งซือ้สามารถช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใดของ บมจ.ธนาคาร

กรงุเทพ หรอืของสถาบนัการเงนิอืน่ใดทีบ่รษิทัจดัการก�าหนดอนญุาต โดยการตดัเงนิจากบตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอื

บตัรอืน่ใด (ถ้าม)ี ในวนัท่ีทีส่ัง่ซือ้ ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัช�าระค่าซือ้หน่วยลงทุนด้วยบตัรเครดิต หรอืบตัร

เดบติหรอืบตัรอืน่ใด ณ สถานท่ี หรอืช่วงระยะเวลาหรอืภายใต้เงือ่นไขอืน่ใด ตามทีบ่รษิทัจดัการจะก�าหนด โดยบรษิทัจดัการ

จะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรอืช่องทางอืน่ท่ีเหมาะสม 

   อนึง่ การช�าระเงนิด้วยบตัรดังกล่าวข้างต้น ในกรณท่ีีบรษิทัจดัการมไิด้รบัเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทนุจากการ

ช�าระด้วยบตัรดังกล่าว หรอืจากธนาคารท่ีผูส้ัง่ซือ้ใช้บญัชบีตัรเครดิตหรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด ภายในวนัท�าการถดัจาก

วนัทีท่ีส่ัง่ซือ้หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าว 

   อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดให้บรกิารรบัช�าระค่าส่ังซือ้หน่วยลงทุนด้วยบตัรเครดิตหรอืบตัรเดบติหรอืบตัรอืน่ใด 

บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืช่องทางอืน่ทีเ่หมาะสม การช�าระด้วยบตัรเครดิต 

หรอืบตัรเดบติหรอืบตัรอืน่ใด (ถ้าม)ี จะไม่มกีารสะสมคะแนน เว้นแต่ธนาคารจะก�าหนดอนญุาตเป็นอย่างอืน่ 

   ทัง้นี ้บรษิทัจัดการขอสงวนสทิธใินการแก้ไขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วนัเวลา ในการรบัช�าระ

ด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทาง

เวบ็ไซต์ ที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

  อย่างไรก็ตาม การรับช�าระเงินกรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

อืน่นัน้ บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธใินการแก้ไขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลงได้ โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่าน

ทางเวบ็ไซต์ ที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

 3. กรณ ีส่ังซือ้โดยวิธหัีกบัญชีเงนิฝาก : 

  ผูสั้ง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ จะถกูหกัเงนิในบญัชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซือ้ท่ีได้เปิดไว้ทีผู่ส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื

ด้วยจ�านวนเงนิท่ีเท่ากันในแต่ละครัง้ 

 4. กรณ ีส่ังซือ้ผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ (Internet) : 

  ผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ จะถกูหกัเงนิตามจ�านวนทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบญัชเีงนิฝากของผูส่ั้งซือ้ท่ีได้ระบไุว้ในค�าขอ

ใช้บรกิาร 
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 5. กรณ ีส่ังซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบเอทเีอม็ (ATM) : 

  จะรบัช�าระเงนิค่าสัง่ซือ้ โดยจะหกัเงนิตามจ�านวนเงนิทีส่ัง่ซือ้ทันทจีากบญัชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซือ้ทีไ่ด้ระบไุว้ให้ใช้

บริการกับบัตรบัวหลวง ATM และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขาย

หน่วยลงทุนได้เท่านั้น หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอจะยกเลิกค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของ

ผูส้ัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผูส่ั้งซือ้อาจท�าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ  

 6. กรณ ีส่ังซือ้ผ่านระบบโทรศพัท์ (Tele-bank) : 

  จะรบัช�าระเงนิค่าสัง่ซือ้ โดยจะหกัเงนิตามจ�านวนเงนิทีส่ัง่ซือ้ทันทจีากบญัชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซือ้ทีไ่ด้ระบไุว้ให้ใช้

บริการกับบัตรบัวหลวง ATM และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขาย

หน่วยลงทุนได้เท่านั้น หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอจะยกเลิกค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของ

ผูส้ัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผูส่ั้งซือ้อาจท�าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ 

 การจดัสรรหน่วยลงทนุ

 ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะได้รบัจดัสรรหน่วยลงทนุตามทีส่ั่งซือ้หลงัจากทีไ่ด้ช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุเตม็จ�านวน 

 ทัง้นี ้หากการจดัสรรหน่วยลงทนุดังกล่าว จะท�าให้บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกันใดถอืหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึง่ในสาม

ของจ�านวนหน่วยลงทุนทีจ่�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด บรษิทัขอสงวนสิทธท่ีิจะไม่จดัสรรหน่วยลงทุนให้ทัง้หมดตามค�าส่ังจองซือ้ 

แต่จะจดัสรรให้เท่าทีไ่ม่เกินสดัส่วนหนึง่ในสามของจ�านวนหน่วยลงทนุทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมด เว้นแต่เป็นกรณยีกเว้นตาม

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับ

ข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

 อย่างไรก็ตาม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการจดัสรรหน่วยลงทนุ ในกรณท่ีีบรษิทัจดัการได้พจิารณาแล้วเหน็ว่าการ

จดัสรรในกรณดัีงกล่าวมผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืต่อชือ่เสยีง หรอืต่อความรบัผดิชอบ

ทางกฎหมายของบรษิทัจดัการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า  

 การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ

 ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะด�าเนินการคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อม

ดอกเบีย้ (ถ้าม)ี ให้แก่ผูส้ัง่ซือ้ โดยการช�าระเป็นการโอนเงนิเข้าบญัช ีหรอืเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผูส้ัง่ซือ้

หน่วยลงทุนตามท่ีอยู่ที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุไว้ในค�าขอเปิดบัญชี ภายใน 15 วันนับจากวันที่บริษัทไม่สามารถจัดสรร

หน่วยลงทนุ 

 เงือ่นไขการขายหน่วยลงทนุ

 บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธท่ีิจะปฏเิสธ และ/หรอืระงบัการส่ังซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรอืบางส่วน ในกรณใีดกรณหีนึง่ 

ดงันี้ 
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 (1) กรณทีีเ่อกสารหรอืข้อมลูทีบ่รษิทัจดัการได้รบัจากผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ไม่ถกูต้องตามความเป็นจรงิ หรอืไม่ครบถ้วน 

 (2) กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการ

ฟอกเงนิ เป็นต้น 

 (3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น 

ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบรหิารกองทนุหรอืก่อให้เกดิผลเสยี

หายแก่กองทนุ เป็นต้น ท้ังนี ้เพือ่เป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทุน และชือ่เสยีงหรอืความรบัผดิชอบ

ทางกฎหมายของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

 (4) ในบางกรณี บริษัทจัดการอาจปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากค�าส่ังซื้อดังกล่าวมีผลท�าให้ผู้ถือ

หน่วยลงทนุรายนัน้ ถอืหน่วยลงทนุมากกว่าร้อยละ 5 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 

 บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธท่ีิจะปิดรบัค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนชัว่คราวตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี ้บรษิทัจดัการ

จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบก่อนการใช้สิทธิท่ีจะปิดรับค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยจะปิดประกาศ ณ ส�านักงานของบริษัทจัดการ 

ส�านกังานใหญ่ และส�านกังานสาขาของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื 

 ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีได้ช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการส่ังซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วย

ลงทนุไม่ได้ 

 การเพิม่หน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วจะท�าในวนัท�าการถดัจากวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทุนจ�านวนนัน้  

 วันและเวลาท�าการขายหน่วยลงทนุ 

 บรษิทัจดัการจะเริม่เปิดรบัค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายในวนัท�าการซือ้ขายกองทนุถดัจากวนัท่ีจดทะเบยีนกองทรพัย์สิน

เป็นกองทุนรวมกับส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรยีบร้อยแล้ว

 ผูส้นใจลงทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนได้ทกุวนัท�าการซือ้ขายของกองทุน ตามวนัท่ีระบไุว้ในตารางท้ายส่วนที ่1 ของ

หนงัสอืชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม

 � การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื สามารถส่งค�าสัง่ซือ้ได้ตัง้แต่เวลา 

8.30 - 15.30 น. หรอืเวลาอืน่ใดทีบ่รษิทัจดัการและหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนจะก�าหนด โดยจะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบ 

ผ่านเวบ็ไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม

 � การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ ATM ระบบบริการธนาคารทาง

โทรศัพท์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่อาจเพิ่มเติมในอนาคต สามารถส่งค�าสั่งซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. หรือ

เวลาอื่นใดท่ีบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะก�าหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ท่ี 

www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม

 อนึง่ บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร และหรอืก�าหนดวนัเวลารบัค�าส่ังซือ้ 

ทัง้นี ้การเปลีย่นแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทาง

เวบ็ไซต์ของบรษิทั ที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ทีเ่หมาะสม
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7. การรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ : 

 ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนท่ีบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื หรอืช่องทางอืน่

ใดทีบ่รษิทัจดัการจดัให้ม ีหรอืประกาศแจ้งเพิม่เตมิในอนาคต ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก�าหนด โดยบรษิทัจดัการขอสงวน

สทิธท่ีิจะแก้ไขเพิม่ช่องทางการสัง่ขาย หรอืแก้ไขวธิกีารส่ังขาย หรอืแก้ไขอืน่ใดท่ีเก่ียวข้องกับการสัง่ขาย ทัง้นี ้เพือ่ประโยชน์

ของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่านทาง www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

 ช่องทางในการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ มดัีงนี้

 � บรษิทัจดัการ 

 � ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน

 � ระบบอนิเตอร์เนต็ (Internet)

 � ระบบเอทีเอม็ (ATM)

 � ระบบโทรศัพท์ (Tele-bank)

 1. บรษัิทจดัการ : 

  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการภายในวันและเวลาท�าการซื้อขายของกองทุน 

โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอยีดในค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุให้ครบถ้วน โดยระบจุ�านวนหน่วยลงทนุท่ีจะขายคืน

หรอืจ�านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนต้องการได้รบัจากการขายคนืหน่วยลงทนุ และบรษิทัจัดการจะส่งมอบหลกัฐานการรบัค�าส่ัง

ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผูส่้งขายคืนหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 

 2. ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื : 

  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทนุ ได้ทีผู่ส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน ภายในวนัและเวลาท�าการ

ซือ้ขายของกองทุน โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอยีดในค�าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุให้ครบถ้วน โดยระบจุ�านวน

หน่วยลงทนุทีจ่ะขายคนืหรอืจ�านวนเงนิท่ีผูถ้อืหน่วยลงทนุต้องการได้รบัจากการขายคืนหน่วยลงทุน และผูส้นบัสนนุการขาย

หรอืรบัซือ้คืนจะส่งมอบหลกัฐานการรบัค�าส่ังขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผูส่้งขายคืนหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 

 3. ระบบอนิเตอร์เนต็ (Internet) : 

  อนึ่ง การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คืนท่ีเป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เท่านัน้ 

  (1) บรกิารบัวหลวง ไอแบงก์กิง้ (Bualuang iBanking) :

   ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสัง่ขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง ไอแบงก์ก้ิง ได้ 

โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะต้องปฏบิตัติามเงือ่นไขทีร่ะบไุว้ในค�าขอใช้บรกิารบวัหลวง ไอแบงก์ก้ิง และบวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง 

(“ค�าขอใช้บรกิาร”) หรอืค�าขออืน่ในท�านองเดียวกัน และสามารถสัง่ขายหน่วยลงทุนผ่านเวบ็ไซต์ของธนาคาร หรอือืน่ๆ ได้ 
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ภายในวนัและเวลาท�าการซือ้ขายของกองทนุ ท่ี www.bangkokbank.com หรอืเวบ็ไซต์อืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่

เตมิในอนาคต 

   ในกรณีผู้ส่ังขายประสงค์สั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง 

ให้ผูส้ัง่ขายปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการขายจนครบขัน้ตอนการสัง่ขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว้ 

   การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง สามารถด�าเนินการได้

ครัง้ละไม่เกิน 10,000,000  บาท หรอืมลูค่าอืน่ท่ีบรษิทัจดัการแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั

จัดการ หรือในกรณีที่สั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจ�านวนหน่วย ได้ครั้งละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย หรือมูลค่าอื่นที่

บรษิทัจดัการแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครัง้ต่อวนั 

   สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทนุ จะเกิดขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนได้บนัทกึข้อมลูการ

ซือ้หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแล้วเท่านัน้ 

   ในกรณผีูถ้อืหน่วยลงทนุระบจุ�านวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคืนหรอืจ�านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนต้องการได้

รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วย

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฎในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าท่ีปรากฎอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนาย

ทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ 

   ผูส้ัง่ขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสัง่ขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง 

ไอแบงก์ก้ิง ไม่ได้ หากการท�ารายการส่ังขายเสรจ็สมบรูณ์แล้วไม่ว่ากรณใีดๆ ท้ังส้ิน 

   อย่างไรก็ตาม หากมข้ีอขดัข้องของระบบเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็จนเป็นเหตใุห้บรษิทัจดัการไม่สามารถค�าส่ัง

ขายหน่วยลงทนุได้ ให้ถอืว่ายงัไม่มกีารท�ารายการการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านอนิเตอร์เนต็นัน้ 

   บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย

บรกิารบวัหลวง ไอแบงก์ก้ิง ยอมรบัและผกูพนัตามเงือ่นไขและวธิกีารท่ีก�าหนดไว้ในค�าขอใช้บรกิาร และหรอื ท่ีจะแก้ไขเพิม่

เตมิเปลีย่นแปลงต่อไปในภายหน้า ซึง่รวมถงึการยอมรบัความเส่ียงใดๆ ทีอ่าจเกิดขึน้อนัเนือ่งมาจากความขดัข้องของระบบ 

  (2) บรกิารบัวหลวง เอม็แบงก์กิง้ (Bualuang mBanking) :

   ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสัง่ขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงกก้ิง 

โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเลขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุน และลงนามในค�าขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง และบัวหลวง 

เอม็แบงก์ก้ิง (“ค�าขอใช้บรกิาร”) หรอืค�าขออืน่ในท�านองเดียวกัน และปฏบิตัติามเงือ่นไขทีร่ะบไุว้ในการขอใช้บรกิารดังกล่าว 

และเมื่อได้รับรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ส�าหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งขายคืนหน่วย

ลงทนุผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏบิตักิาร iOS ของ iPhone/ iPad หรอืระบบปฏบิตักิาร Android หรอื WAP 

ได้ หรอืระบบปฏบิตักิารอืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต
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   ในกรณผีูส่ั้งขายประสงค์ส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง ให้

ผูส้ัง่ขายปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการขายจนครบขัน้ตอนการส่ังขายหน่วยลงทุนตามทีร่ะบไุว้ 

   การสัง่ขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง สามารถด�าเนนิการได้

ครัง้ละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรอืมลูค่าอืน่ทีบ่รษิทัจดัการแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั

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

ทีบ่รษิทัจดัการแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครัง้ต่อวนั 

   สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทนุ จะเกิดขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนได้บนัทกึข้อมลูการ

ซือ้หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแล้วเท่านัน้ 

   ในกรณผีูถ้อืหน่วยลงทนุระบจุ�านวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคืนหรอืจ�านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนต้องการได้

รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในค�าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่า

ธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฎในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าท่ีปรากฎอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนาย

ทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ 

   ผูส้ัง่ขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสัง่ขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง 

เอม็แบงก์ก้ิง ไม่ได้ หากการท�ารายการส่ังขายเสรจ็สมบรูณ์แล้วไม่ว่ากรณใีดๆ ท้ังส้ิน 

   อย่างไรก็ตาม หากมข้ีอขดัข้องของระบบเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็จนเป็นเหตใุห้บรษิทัจดัการไม่สามารถค�าส่ัง

ขายหน่วยลงทนุได้ ให้ถอืว่ายงัไม่มกีารท�ารายการการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านอนิเตอร์เนต็นัน้ 

   บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย

บรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง ยอมรบัและผกูพนัตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่�าหนดไว้ในค�าขอใช้บรกิาร และหรอืทีจ่ะแก้ไขเพิม่

เตมิเปลีย่นแปลงต่อไปในภายหน้า ซึง่รวมถงึการยอมรบัความเส่ียงใดๆ ทีอ่าจเกิดขึน้อนัเนือ่งมาจากความขดัข้องของระบบ 

   ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าส่ัง

ขายคนืผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ ทัง้นี ้การเปลีย่นแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุ และหากอนาคต

สามารถใช้บรกิารนีโ้ดยผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนอืน่ได้ บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบ

ผ่านทางเวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

 4. ระบบเอทเีอม็ (ATM) :  

  อนึ่ง การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบ ATM สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขายหรือ

รับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น

  บริษัทจัดการอาจรับค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขายหน่วย

ลงทนุด้วยบตัรบวัหลวง ATM หรอืบตัรบวัหลวง Premier ผ่านเครือ่ง ATM ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืได้ภายใน

วันและเวลาท�าการซื้อขายของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือ
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รบัซือ้คืน ณ สาขาท่ีผูถ้อืหน่วยลงทนุเคยท�าบตัรบวัหลวง ATM หรอืบตัรบวัหลวง Premier ไว้ เพือ่ขอใช้บรกิาร โดยกรอก 

“ค�าขอใช้บรกิารกองทนุเปิดผ่านเครือ่งฝากถอนเงนิระบบอตัโนมตัแิละบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์” (ผูถ้อืหน่วยลงทนุต้อง

น�าบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุน

จะสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันท�าการซื้อขายถัดไป หลังจาก

กรอกค�าขอใช้บรกิารแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ 

  ในกรณผีูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์สัง่ขายหน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM ให้ปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการซึง่มี

ระบบุนหน้าจอเครือ่ง ATM โดยผูส่ั้งขายต้องเลอืกรหสับรกิารขายหน่วยลงทนุกองทนุเปิด และปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการสัง่

ขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบบุนจอ ATM 

  การส่ังขายหน่วยลงทุน ด้วยเครือ่ง ATM สามารถด�าเนนิการได้ครัง้ละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรอืในกรณทีีส่ั่ง

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

  ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ไม่ได้ หากการท�ารายการสั่งขาย

เสรจ็สมบรูณ์แล้วไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

  การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

จะด�าเนนิการตรวจสอบและแก้ไขข้อผดิพลาดให้เป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดให้แล้วเสรจ็ภายใน 

30 วนันบัจากวนัทีไ่ด้รบัแจ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

  เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นเพียงเอกสารบันทึก

รายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการท�ารายการอย่างสมบูรณ์ หากใบบันทึกรายการของเครื่อง ATM นั้นหมด ผู้สั่งขายจะ

เลอืกท�าการสัง่ขายหน่วยลงทนุหรอืไม่ก็ได้ 

  บริษัทจัดการจะถือหลักฐานท่ีปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการท�ารายการที่

สมบรูณ์ และใช้อ้างองิได้ 

  บริษัทจัดการจะช�าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ใน

ค�าขอเปิดบญัชกีองทนุเปิด 

  ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าสัง่ขายคนื

ผ่านระบบ ATM ให้สามารถท�าได้ ทัง้นี ้การเปลีย่นแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน และหากอนาคต

สามารถใช้บรกิารนีโ้ดยผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่ได้ บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชนทราบ 

ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่www.bblam.co.th หรอืแจ้งโดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม 

 5. ระบบโทรศพัท์ (Tele-bank) : 

  อนึง่ การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบโทรศัพท์ สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้นบัสนนุการขายหรอื

รบัซือ้คืนทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เท่านัน้
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  บรษิทัจดัการอาจรบัค�าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ได้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืก

สั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ภายในวันและเวลาท�าการ

ซือ้ขายของกองทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงค์จะใช้บรกิารนี ้สามารถตดิต่อผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื ณ สาขาท่ีผูถ้อื

หน่วยลงทนุเคยท�าบตัรบวัหลวง ATM หรอืบตัรบวัหลวง Premier ไว้ เพือ่ขอใช้บรกิาร โดยกรอก “ค�าขอใช้บรกิารกองทุน

เปิดผ่านเครือ่งฝากถอนเงนิระบบอตัโนมตัแิละบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์” (ผูถ้อืหน่วยลงทนุต้องน�าบตัรบวัหลวง ATM หรอื

บตัรบวัหลวง Premier และสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะสามารถสัง่ขายหน่วยลงทนุ

ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันท�าการซื้อขายถัดไป หลังจากกรอกค�าขอใช้

บรกิารแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ 

  ในกรณผีูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์สัง่ขายหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนปฏบิตัิ

ตามขัน้ตอนการท�ารายการซึง่มรีะบอุยูใ่นเอกสารวธิกีารใช้บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องเลอืกรหสั

บรกิารขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการสัง่ขายหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ 

  การสัง่ขายหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์สามารถด�าเนนิการได้ครัง้ละไม่เกิน 10,000,000 บาทหรอื

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

  ผูส่ั้งขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสัง่ขายหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ไม่ได้ หากการท�า

รายการสัง่ขายเสรจ็สมบรูณ์แล้วไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

  การส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ หากเกิดข้อผดิพลาดจากระบบงาน ผูส้นบัสนนุการขาย

หรอืรบัซือ้คืนจะด�าเนนิการตรวจสอบและแก้ไขข้อผดิพลาดให้เป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดให้แล้ว

เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีได้รบัแจ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

  เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครือ่งโทรสารของผูส่ั้งขายเป็นเพยีงเอกสารบนัทกึรายการเท่านัน้ไม่ใช่หลกั

ฐานในการท�ารายการอย่างสมบรูณ์ 

  บริษัทจัดการจะถือหลักฐานท่ีปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการท�ารายการ

ทีส่มบรูณ์ และใช้อ้างองิได้ 

  บริษัทจัดการจะช�าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือทุนตามวิธีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในค�าขอเปิด

บญัชกีองทนุเปิด 

  ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าสัง่ขายคนื

ผ่านระบบโทรศัพท์ให้สามารถท�าได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และหาก

อนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้

ประชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัท่ี www.bblam.co.th หรอืแจ้งโดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม  

 วิธกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ : รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ

 ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื : ทกุวนัท�าการ 
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 รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื : 

 บริษัทจัดการจะเริ่มเปิดรับค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันท�าการซื้อขายกองทุนถัดจากวันที่จดทะเบียนกอง

ทรพัย์สนิเป็นกองทนุรวมกับส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรยีบร้อยแล้ว

 ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทุนได้ทกุวนัท�าการซือ้ขายของกองทนุ ตามวนัท่ีระบไุว้ในตารางท้ายส่วนที ่1 

ของหนงัสอืชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม

 � การขายคืนหน่วยลงทนุผ่านบรษิทัจดัการและหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื สามารถส่งค�าสัง่ขายคืนได้

ตัง้แต่เวลา 8.30 - 15.30 น. หรอืเวลาอืน่ใดทีบ่รษิทัจดัการและหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืจะก�าหนด โดยจะแจ้งให้

ผูล้งทนุทราบผ่านเวบ็ไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม

 � การขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ ได้แก่ ระบบอนิเตอร์เนต็ ระบบ ATM ระบบบรกิารธนาคารทาง

โทรศพัท์ หรอืระบบอเิลก็ทรอนกิส์อืน่ใดท่ีอาจเพิม่เตมิในอนาคต สามารถส่งค�าสัง่ขายคืนได้ตัง้แต่เวลา 8.30 - 16.00 น. หรอื

เวลาอื่นใดท่ีบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะก�าหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่าน

เวบ็ไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม

 อนึง่ บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธใินการแก้ไขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธีิการและหรอืก�าหนดวนัเวลารบัค�าส่ังขายคนื 

ทัง้นี ้การเปลีย่นแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทาง

เวบ็ไซต์ของบรษิทั ที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ทีเ่หมาะสม 

 การขายคนืหน่วยลงทนุ : ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

 การช�าระเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

 บรษิทัจดัการจะช�าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ในราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุท่ีค�านวณได้ ณ ส้ิน

วนัท�าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ ซึง่จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุทีค่�านวณได้เมือ่สิน้วนัท�าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนวนันัน้เป็นเกณฑ์

ในการค�านวณ และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุดังกล่าวเป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว

 บรษิทัจดัการจะช�าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามวธิท่ีีผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ระบไุว้ในค�าขอเปิด

บญัชกีองทนุเปิด ให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท�าการนบัแต่วนัท�าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยการโอนเงนิเข้าบญัชี

เงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ปิดไว้กับ บมจ.ธนาคารกรงุเทพ หรอืธนาคารอืน่ซึง่อาจเปิดให้บรกิารต่อไป หรอืจ่ายเป็นเชค็ 

บมจ.ธนาคารกรงุเทพ หรอืธนาคารอืน่ทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผูถ้อืหน่วยลงทนุและ

จดัส่งทางไปรษณย์ีลงทะเบยีน 

 เงือ่นไขการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

 ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุระบจุ�านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนื หรอืจ�านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุต้องการได้รบัจากการ

ขายคืนหน่วยลงทนุในค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทนุหรอืมลูค่าหน่วยลงทุนหกัด้วยค่าธรรมเนยีมการ

รบัซือ้คนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่า
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ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทึกโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ 

 อนึง่ กรณผีูถ้อืหน่วยลงทนุท�าค�าสัง่ขายคนืเป็นจ�านวนเงนิ ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจได้รบัเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนไม่เท่ากับ

จ�านวนเงนิท่ีระบใุนค�าสัง่ขายคนืก็ได้ 

 สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วย

ลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแล้วเท่านัน้ 

 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืน

หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุได้โดยอยูใ่นระหว่างการด�าเนนิการของบรษิทัจดัการตามหวัข้อการเลือ่นก�าหนดการช�าระ

เงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุ หวัข้อการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสับเปลีย่นหน่วยลงทนุตามค�าสัง่ซือ้ หรอืค�าส่ังขายคนื

หน่วยลงทนุ และหวัข้อการหยดุขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจขอยกเลกิค�าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของ

ผูถ้อืหน่วยลงทนุได้ในระหว่างวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใดทีผู่ส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุได้ยืน่

ค�าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้การยกเลกิค�าส่ังขายคนืจะสมบรูณ์ก็ต่อเมือ่ได้รบัการอนมุตัจิากบรษิทัจดัการก่อน 

 ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนไม่ได้ หากการท�ารายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่า

กรณใีดๆ ทัง้ส้ิน 

 การลดจ�านวนหน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คืนจะท�าในวนัท�าการถดัจากวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทุนจ�านวนนัน้

8. การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ : 

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุระหว่างกองทุนเปิดซึง่จดัตัง้และจดัการโดยบรษิทัจดัการเท่านัน้

 การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วย

ลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่เพียงกองทุนเดียวต่อหนึ่งค�าขอสับเปลี่ยน

กองทุนตามเงือ่นไขท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน โดยบรษิทัจดัการจะด�าเนนิการหกักลบลบหนีต้ามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุได้ใช้สทิธิ

ในการสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุ

 ทัง้นี ้การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุกองทุนเปิดดังกล่าว จะไม่รวมถงึกองทุนรวมเพือ่การเลีย่งชพี และกองทนุรวมหุน้ระยะยาว 

 อนึง่ ก่อนให้บรกิารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั

ที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ทีเ่หมาะสม 

 วิธกีารสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุ

 ช่องทางในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ มดัีงนี้

 � ผ่านบรษิทัจดัการ 

 � ผ่านผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน 

 � ผ่านระบบโทรศัพท์ (Tele-bank)

 � ผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ (Internet) 
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 ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถท�าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทนุรวมภายใต้การจัดการของบรษิทัจดัการ โดยตดิต่อ

บรษิทัจดัการและหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน หรอืท�าค�าส่ังสับเปลีย่นผ่านบรกิารทางโทรศพัท์ หรอืผ่าน

ระบบอนิเตอร์เนต็ หรอืวธิอีืน่ๆ ท่ีบรษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงวธิกีารสับเปลีย่นหน่วยลงทุนทีเ่ป็นการให้บรกิาร

โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ 

ตามหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก�าหนดไว้แล้ว   

 1. วิธกีารสับเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านบรษัิทจดัการหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื 

  (ก) ผูถ้อืหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะใช้บรกิารสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ สามารถตดิต่อบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุ

การขายหรอืรบัซือ้คนื 

  (ข) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีต้องการท�ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ให้กรอกรายละเอียดในค�าขอสับเปลี่ยน

กองทุนให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทางจ�านวนหน่วยท่ีจะออกจากกองทุนต้นทาง และระบุชื่อกองทุนปลายทาง

ทีต้่องการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ และน�าไปยืน่กับบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน ซึง่บรษิทัจดัการหรอื

ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนจะส่งมอบหลกัฐานการรบัค�าขอสบัเปลีย่นกองทนุให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไว้เป็นหลกัฐาน 

   อนึ่ง ในระยะแรกการท�ารายการค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถท�าได้โดยให้ระบุเป็นจ�านวนหน่วย

เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไว้หากอนาคตจะเปิดให้บริการรับค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจ�านวนเงินให้

สามารถท�าได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยผ่านเว็บไซต์บริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่น

ทีเ่หมาะสม

  (ค) ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีท่�ารายการค�าขอสบัเปลีย่นกองทนุเรยีบร้อยแล้ว จะเพกิถอนค�าขอสับเปลีย่นกองทนุไม่ได้ 

ไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

  (ง) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วย

ลงทนุของกองทนุต้นทาง และการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแล้วเท่านัน้ ท้ังนี ้บรษิทัจัดการ

จะถือหลักฐานที่ปรากฎอยู่กับบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการท�ารายการท่ี

สมบรูณ์และใช้อ้างองิได้ 

  (จ) ในกรณท่ีีจ�านวนหน่วยลงทนุท่ีผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุในใบค�าขอสบัเปลีย่นหน่วย

ลงทนุนัน้มากกว่าจ�านวนหน่วยลงทนุหรอืมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทนุต้นทางของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยูใ่นรายการ

ทีบ่นัทึกโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษิทัจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงค์จะสับเปลีย่นหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าที่

ปรากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทึกโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ 

  อย่างไรก็ตาม กรณ ีหากจ�านวนเงนิท่ีค�านวณได้ของกองทนุต้นทาง มไีม่เพยีงพอท่ีจะน�าไปซือ้หน่วยลงทุนขัน้ต�า่

ตามข้อก�าหนดของกองทนุปลายทาง บรษิทัจดัการจะไม่น�าเงนิไปซือ้หน่วยลงทนุตามท่ีระบไุว้ โดยจะช�าระเป็นเงนิค่าขายคนื

หน่วยลงทนุให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามวธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนได้ระบไุว้ในค�าขอเปิดบญัชกีองทนุ ภายใน 5 วนัท�าการนบั



94

B-NIPPON

ตัง้แต่วนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยการโอนเงนิเข้าบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ปิดไว้กับ บมจ.ธนาคารกรงุเทพ 

หรอืธนาคารอืน่ซึง่อาจเปิดให้บรกิารต่อไป หรอืเป็นเชค็ บมจ.ธนาคารกรงุเทพ หรอืธนาคารอืน่ทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต และ

ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผูถ้อืหน่วยลงทนุและจดัส่งทางไปรษณย์ีลงทะเบยีน 

 2. วิธกีารสับเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (Tele-bank) 

  ทัง้นี ้ ก่อนทีบ่รษิทัจดัการจะเริม่รบัค�าสับเปลีย่นผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชน

ทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัท่ี www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ท่ีเหมาะสม

  อนึง่ การสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้นบัสนนุ

การขายหรอืรบัซือ้คนืท่ีเป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เท่านัน้ และหากอนาคตสามารถใช้บรกิารนีโ้ดยผ่านบรษิทัจดัการ หรอื

ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนอืน่ได้ บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่www.bblam.co.th 

หรอืผ่านช่องทางอืน่ทีเ่หมาะสม

  (ก) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะใช้บรกิารสับเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ ให้ผูถ้อืหน่วย

ลงทุนเลือกรหัสบริการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนกองทุน และปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

ตามรายการซึง่มรีะบอุยูใ่นวธิกีารใช้บรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ ท้ังนี ้การท�ารายการผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์จะท�า

รายการได้ครัง้ละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครัง้ต่อวนั 

   อนึ่ง ในระยะแรกการท�ารายการค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถท�าได้โดยให้ระบุเป็นจ�านวนหน่วย

เท่านั้น ท้ังนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไว้หากอนาคตจะเปิดให้บริการรับค�าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจ�านวนเงิน

ให้สามารถท�าได้ โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบโดยผ่านเวบ็ไซต์บรษิทัท่ี www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่

ทีเ่หมาะสม

  (ข) ผูถ้อืหน่วยลงทนุท่ีต้องการท�ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ต้องท�ารายการให้ครบถ้วนตามท่ีก�าหนด และ

เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครือ่งโทรสารของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นเพยีงเอกสารบนัทึกรายการเท่านัน้ไม่ใช่หลกัฐาน

ในการท�ากรายการอย่างสมบรูณ์ 

  (ค) ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีท่�ารายการค�าขอสบัเปลีย่นกองทนุเรยีบร้อยแล้ว จะเพกิถอนค�าขอสับเปลีย่นกองทนุไม่ได้ 

ไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

  (ง) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วย

ลงทนุของกองทุนต้นทาง และการส่ังซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแล้วเท่านัน้ 

  (จ) ในกรณท่ีีจ�านวนหน่วยลงทนุท่ีผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุในใบค�าขอสบัเปลีย่นหน่วย

ลงทนุนัน้มากกว่าจ�านวนหน่วยลงทนุหรอืมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทนุต้นทางของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยูใ่นรายการ

ทีบ่นัทึกโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าที่

ปรากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทึกโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ 
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  อย่างไรก็ตาม กรณ ีหากจ�านวนเงนิท่ีค�านวณได้ของกองทนุต้นทางมไีม่เพยีงพอท่ีจะน�าไปซือ้หน่วยลงทุนขัน้ต�า่

ตามข้อก�าหนดของกองทนุปลายทาง บรษิทัจดัการจะไม่น�าเงนิไปซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว้ โดยจะช�าระเป็นเงนิค่าขายคืน

หน่วยลงทนุให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามวธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนได้ระบไุว้ในค�าขอเปิดบญัชกีองทนุ ภายใน 5 วนัท�าการนบั

ตัง้แต่วนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยการโอนเงนิเข้าบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ปิดไว้กับ บมจ.ธนาคารกรงุเทพ 

หรอืธนาคารอืน่ซึง่อาจเปิดให้บรกิารต่อไป หรอืเป็นเชค็ บมจ.ธนาคารกรงุเทพ หรอืธนาคารอืน่ทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต และ

ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผูถ้อืหน่วยลงทนุและจดัส่งทางไปรษณย์ีลงทะเบยีน 

 3. วิธกีารสับเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ (Internet) 

  ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับค�าสับเปลี่ยนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบ

ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ทีเ่หมาะสม 

  อนึง่ การส่ังสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้นบัสนนุการขาย

หรอืรบัซือ้คืนท่ีเป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เท่านัน้ และหากอนาคตสามารถใช้บรกิารนีโ้ดยผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนนุ

การขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือ

ผ่านช่องทางอืน่ทีเ่หมาะสม 

  (ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย

บริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง ท่ี www.bangkokbank.com หรือเว็บไซต์อื่นท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต 

ทัง้นี ้การท�ารายการผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ จะท�ารายการได้ครัง้ละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครัง้ต่อวนั 

   อนึ่ง ในระยะแรกการท�ารายการค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถท�าได้โดยให้ระบุเป็นจ�านวนหน่วย

เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไว้หากอนาคตจะเปิดให้บริการรับค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจ�านวนเงินให้

สามารถท�าได้ โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบโดยผ่านเวบ็ไซต์บรษิทัที ่ www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ที่

เหมาะสม

  (ข) ผูถ้อืหน่วยลงทนุท่ีต้องการท�ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ต้องปฏบิตัจินครบขัน้ตอนตามทีก่�าหนดและ

เอกสารใบบนัทึกรายการทีอ่อกจากเครือ่งพมิพ์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารบนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐาน

ในการท�ากรายการอย่างสมบรูณ์ 

  (ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีท�ารายการค�าขอสับเปลี่ยนกองทุนเรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนค�าขอสับเปลี่ยนกองทุน

ไม่ได้ ไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

  (ง) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วย

ลงทนุของกองทุนต้นทาง และการส่ังซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแล้วเท่านัน้ 

  (จ) ในกรณท่ีีจ�านวนหน่วยลงทนุท่ีผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุในใบค�าขอสบัเปลีย่นหน่วย

ลงทนุนัน้มากกว่าจ�านวนหน่วยลงทนุหรอืมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทาง ของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏอยูใ่นรายการ
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ทีบ่นัทึกโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าที่

ปรากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทึกโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ 

  อย่างไรก็ตาม กรณหีากจ�านวนเงนิทีค่�านวณได้ของกองทุนต้นทาง มไีม่เพยีงพอทีจ่ะน�าไปซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต�า่

ตามข้อก�าหนดของกองทนุปลายทาง บรษิทัจดัการจะไม่น�าเงนิไปซือ้หน่วยลงทนุตามท่ีระบไุว้ โดยจะช�าระเป็นเงนิค่าขายคนื

หน่วยลงทนุให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามวธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนได้ระบไุว้ในค�าขอเปิดบญัชกีองทนุ ภายใน 5 วนัท�าการนบั

ตัง้แต่วนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยการโอนเงนิเข้าบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ปิดไว้กับ บมจ.ธนาคารกรงุเทพ 

หรอืธนาคารอืน่ซึง่อาจเปิดให้บรกิารต่อไป หรอืเป็นเชค็ บมจ.ธนาคารกรงุเทพ หรอืธนาคารอืน่ทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต และ

ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผูถ้อืหน่วยลงทนุและจดัส่งทางไปรษณย์ีลงทะเบยีน  

 การก�าหนดเวลา และราคาขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ กรณ ีการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

 (1) การก�าหนดเวลาในการรบัค�าส่ังสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

  ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถท�ารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนได้ทกุวนัท�าการซือ้ขายของกองทนุ ตามวนัท่ีระบไุว้

ในตารางท้ายส่วนท่ี 1 ของหนงัสอืชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม

  (ก) กรณ ีท�าค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื สามารถ

ท�ารายการได้ตัง้แต่เวลา 8.30 - 15.30 น. หรอืเวลาอืน่ใดทีบ่รษิทัจดัการและหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืจะก�าหนด 

โดยจะแจ้งให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบผ่านเวบ็ไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม

  (ข) กรณี ท�าค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต หรือระบบ

อเิลก็ทรอนกิส์อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต สามารถท�ารายการได้ตัง้แต่เวลา 8.30 - 16.00 น. หรอืเวลาอืน่ใดทีบ่รษิทัจัดการ

และหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืจะก�าหนด โดยจะแจ้งให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบผ่านเวบ็ไซต์ท่ี www.bblam.co.th 

หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม

  (2) การก�าหนดราคาขาย และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ กรณ ีสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

  (ก) กรณ ีกองทุนต้นทาง : ใช้ราคารบัซือ้คนื ณ สิน้วนัท�าการซือ้ขาย 

  (ข) กรณ ีกองทุนปลายทาง : ใช้ราคาขาย ณ สิน้วนัท�าการซือ้ขาย 

  ทัง้นี ้ราคาขายหรอืราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุดังกล่าว เป็นราคาท่ีรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

 อนึง่ การเปลีย่นแปลงก�าหนดเวลาและราคาขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ กรณ ีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการ

ขอสงวนสทิธท่ีิเปลีย่นแปลงเงือ่นไขตามทีร่ะบไุว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ www.bblam.co.th 

หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม
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 เงือ่นไขการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปิดรบัค�าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ว่าค�าส่ังดังกล่าวจะส่งผ่านช่องทางใดช่องทาง

หนึง่หรอืหลายช่องทางรวมกัน เป็นการชัว่คราวหรอืถาวรกไ็ด้ รวมถงึขอสงวนสิทธทิีจ่ะปฏเิสธค�าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุใดๆ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมี

ประสทิธภิาพ หรอืต่อการลงทนุของกองทุนหรอืต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืต่อชือ่เสยีงหรอืต่อความรบัผดิชอบทางกฎหมาย

ของบรษิทัจดัการ 

 ในบางกรณี บริษัทจัดการอาจปฏิเสธค�าขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากค�าขอดังกล่าวจะมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น 

ถอืหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทนุ 

 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง หลกัเกณฑ์ วธิกีาร เงือ่นไข และหรอืก�าหนดเวลารบัค�าสัง่

สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ให้สามารถท�าได้ รวมถงึการแก้ไขเพิม่เตมิในอนาคตท่ีบรษิทัจดัการและหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอื

รบัซือ้คนืท่ีมกีารแต่งตัง้เพิม่เตมิ จะเปิดรบัค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ให้สามารถท�าได้ ทัง้นี ้บรษิทั

จดัการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

9. การช�าระค่ารบัซือ้คนื สับเปลีย่นหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สินอืน่แทนเงนิ : 

 กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถช�าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช�าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์

หรอืทรพัย์สนิอืน่แทน บรษิทัจดัการจะก�าหนดขัน้ตอนการด�าเนนิการต่อไป โดยต้องได้รบัความเหน็ชอบจากส�านกังานก่อน 

และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั้นตอนที่ก�าหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วย

ลงทนุของกองทุนรวมทกุราย และบรษิทัจดัการจะต้องแจ้งให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทกุรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั 

10. การเลือ่นก�าหนดการช�าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ : 

 10.1 บริษัทจัดการอาจเลื่อนก�าหนดการช�าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีค�าส่ังขายคืน

หน่วยลงทนุของกองทุนเปิดได้ในกรณดัีงต่อไปนี้ 

  (1) บรษิทัจดัการพจิารณาแล้ว มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณทีีเ่ข้าเหตดัุงต่อไปนี ้โดยได้รบั

ความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

   (ก) มีเหตุจ�าเป็นท�าให้ไม่สามารถจ�าหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิด

ได้อย่างสมเหตสุมผล หรอื 

   (ข) มเีหตท่ีุท�าให้กองทนุรวมไม่ได้รบัช�าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามก�าหนดเวลา

ปกต ิซึง่เหตดัุงกล่าวอยูน่อกเหนอืการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทนุรวม 

  (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและ
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คิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนทีถ่กูต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองข้อมลูในรายงาน

การแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

 10.2 ในการเลือ่นก�าหนดการช�าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ 10.1 บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการดังต่อไปนี้ 

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

ลงทนุนัน้ เว้นแต่ได้รบัการผ่อนผนัจากส�านกังาน 

  (2) แจ้งผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถงึการเลือ่นก�าหนดการช�าระค่าขายคืน

หน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุท่ัวไปให้ทราบเรือ่งดังกล่าวด้วยวธิกีารใดๆ โดยพลนั 

เช่น การประกาศทางเวบ็ไซต์ เป็นต้น 

  (3) แจ้งการเลื่อนก�าหนดช�าระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐาน

การได้รบัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (1) หรอืการรบัรองข้อมลูของผูดู้แลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (2) 

ต่อส�านกังานโดยพลนั ท้ังนี ้บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผูดู้แลผลประโยชน์ด�าเนนิการแทนก็ได้ 

  (4) ในระหว่างการเลื่อนก�าหนดช�าระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา

ดังกล่าว ให้บรษิทัจดัการกองทนุรวมรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องช�าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามล�าดับวนัทีส่่ง

ค�าสัง่ขายคืนก่อนหลงั

11. การไม่ขายไม่รบัซือ้คนืไม่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุตามส่ัง : 

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

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับค�าสั่งซื้อ ค�าสั่งขายคืน หรือค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณี

ทีป่รากฏเหตดัุงต่อไปนี้ 

  (1) ตลาดหลกัทรพัย์ หรอืศนูย์ซือ้ขายหลกัทรพัย์ ไม่สามารถเปิดท�าการซือ้ขายได้ตามปกติ 

  (2) บรษิทัจดัการกองทนุรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชือ่โดยสุจรติและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณดัีงต่อไปนี ้โดยได้รบั

ความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

   (ก) มเีหตจุ�าเป็นท�าให้ไม่สามารถจ�าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตสุมผล 

   (ข) ไม่สามารถค�านวณมลูค่าทรพัย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื 

   (ค) มเีหตจุ�าเป็นอืน่ใดเพือ่คุ้มครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

   ทัง้นี ้การไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามค�าส่ังทีร่บัไว้แล้ว หรอืการหยดุรบัค�าส่ังซือ้ 

ค�าสัง่ขายคืน หรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ให้กระท�าได้ไม่เกนิหนึง่วนัท�าการ เว้นแต่จะได้รบัการ

ผ่อนผนัจากส�านกังาน 
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  (3) กองทนุรวมได้ลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินในต่างประเทศ และมเีหตกุารณ์ดังต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึง่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนียัส�าคัญ

   (ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท�าการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะ

ในกรณทีีก่องทุนรวมลงทนุในหลกัทรพัย์ทีซ่ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรพัย์สิน

สทุธขิองกองทุนรวม

   (ข) มเีหตกุารณ์ท่ีท�าให้ไม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศได้อย่างเสร ีและท�าให้ไม่สามารถโอนเงนิ

ออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศได้ตามปกต ิหรอื

   (ค) มีเหตุท่ีท�าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช�าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก�าหนดเวลา

ปกต ิซึง่เหตดัุงกล่าวอยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทนุรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว

  (4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีร่บัไว้แล้ว หรอืเป็นการหยดุรบัค�าส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนือ่งจากปรากฏข้อเทจ็จรงิดังต่อไปนี ้

   (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเก่ียวข้องกับการกระท�า

ดังต่อไปนี้ 

    1. การกระท�าท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ 

    2. การให้การสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย หรอื 

    3. การกระท�าท่ีเป็นการปฏิบัติตามค�าส่ังเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอ�านาจ

ตามกฎหมาย 

   (ข) บรษิทัจดัการกองทนุรวมไม่สามารถด�าเนนิการรูจ้กัลกูค้า และตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเท็จจรงิเก่ียวกับ

ลกูค้าได้ในสาระส�าคัญ  

 2. เมือ่ปรากฏเหตตุามข้อ 1 และบรษิทัจดัการกองทนุรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรอืไม่รบัสับเปลีย่นหน่วย

ลงทนุตามค�าส่ังซือ้ ค�าสัง่ขายคืนหรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ด้รบัมาแล้ว บรษิทัจะปฏบิตัดัิงต่อไปนี้ 

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

ไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1 (1) (2) (3) หรอื (4) ให้เปิดเผยต่อ

ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนท่ัวไปให้ทราบถึงการหยุดรับค�าส่ังซื้อ ค�าส่ังขายคืน หรือค�าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ด้วยวธิกีารใดๆ โดยพลนัด้วย เช่น การประกาศทางเวบ็ไซต์ เป็นต้น 

  (2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับค�าสั่งซื้อ ค�าสั่งขายคืน 

หรอืค�าส่ังสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนพร้อมท้ังแสดงเหตผุล และรายงานแผนการด�าเนนิการของกองทุนรวมเปิดนัน้ให้ส�านกังาน

ทราบโดยพลนั 
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  (3) ในกรณท่ีีบรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสับเปลีย่นหน่วยลงทุนหรอืหยดุรบัค�าส่ังซือ้ 

ค�าสัง่ขายคืน หรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตามข้อ 1 (1) (2) (3) หรอื (4) เกินหนึง่วนัท�าการ ให้บรษิทัจดัการกองทุนรวม

ด�าเนนิการดังต่อไปนี ้ก่อนการเปิดรบัค�าสัง่ซือ้ ค�าส่ังขายคืน หรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

   (ก) รายงานการเปิดรบัค�าสัง่ซือ้ ค�าสัง่ขายคนื หรอืค�าส่ังสับเปลีย่นหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุน

ของกองทุนรวมเปิด ณ วันท�าการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้ส�านักงานทราบภายในวันท�าการก่อนวันเปิดรับค�าส่ังซื้อ 

ค�าสัง่ขายคืน หรอืค�าส่ังสับเปลีย่นหน่วยลงทุน 

   (ข) แจ้งให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี�าสัง่ซือ้ ค�าส่ังขายคนื หรอืค�าส่ังสับเปลีย่นหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถงึ

การเปิดขาย รบัซือ้คืน หรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทุนท่ัวไปให้ทราบถงึ

การเปิดรบัค�าสัง่ซือ้ ค�าสัง่ขายคนื หรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนด้วยวธิกีารใดๆ โดยพลนั เช่น การประกาศทางเวบ็ไซต์ 

เป็นต้น 

 3. บรษิทัจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรอืหยดุรบัค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่า

ราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงาน

การชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป

และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถ่กูต้อง ท้ังนี ้บรษิทัจดัการจะแจ้งผูถ้อืหน่วยลงทนุท่ีมคี�าสัง่ซือ้ 

หน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนท่ัวไป

ให้ทราบถงึการหยดุรบัค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวธิกีารใดๆ โดยพลนั เช่น การประกาศทางเวบ็ไซต์ เป็นต้น 

12. การหยุดขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ : 

 เพือ่คุ้มครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณทีีม่คีวามจ�าเป็นเพือ่รกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกิจและการเงนิ

ของประเทศ หรอืเพือ่รกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บรษิทัจดัการ

หยุดรับค�าสั่งซื้อ ค�าสั่งขายคืน หรือค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาท่ีเห็น

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

ระยะเวลาหยดุรบัค�าส่ังซือ้ ค�าสัง่ขายคืน หรอืค�าส่ังสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได้ 

13. เงือ่นไขและข้อจ�ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทนุ : 

 13.1 การจดัสรรหน่วยลงทนุ :

  ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะได้รบัจดัสรรหน่วยลงทุนตามทีส่ั่งซือ้หลงัจากทีไ่ด้ช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็จ�านวน 

  ทัง้นี ้หากการจัดสรรหน่วยลงทนุดังกล่าว จะท�าให้บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกันใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า

หนึง่ในสามของจ�านวนหน่วยลงทนุท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด บรษิทัขอสงวนสทิธท่ีิจะไม่จดัสรรหน่วยลงทุนให้ทัง้หมดตาม

ค�าสัง่จองซือ้ แต่จะจดัสรรให้เท่าทีไ่ม่เกินสดัส่วนหนึง่ในสามของจ�านวนหน่วยลงทนุทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมด เว้นแต่เป็นกรณี



101

B-NIPPON

ยกเว้นตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์

เก่ียวกับข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ

 13.2 การโอนหน่วยลงทนุ

  เป็นไปตามส่วนข้อผกูพนั หวัข้อ “สิทธใินการโอนหน่วยลงทนุ” 

14. การจ่ายเงนิปันผล : 

 ไม่จ่าย

15. ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุรวมและผูส่ั้งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ : 

15.1 ค่าธรรมเนยีมรวม (เพดานค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายทีป่ระมาณการได้ทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุรวมทัง้หมด) : 

  ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่าย

เกีย่วกับโฆษณา (แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.6 ข้อ 2 (2)) เมือ่รวมกบัค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ทีส่ามารถประมาณการได้ เช่น 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าจัดท�าเอกสารต่างๆ ของกองทุน เช่น หนังสือชี้ชวน หนังสือบอกกล่าวต่อ

ผูถ้อืหน่วย ประกาศ รวมถงึค่าจดัส่งเอกสารดังกล่าว เมือ่รวมกนัแล้วประมาณค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ ไม่เกินร้อยละ 

2.75 ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธิ

  อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการประมาณการ อาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึน้อยูกั่บปัจจยั

ต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จ�านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุ เป็นต้น แต่ท้ังนีจ้ะไม่เกนิกว่าอตัราขัน้สูงของยอดรวมค่าธรรมเนยีม 

เงนิตอบแทน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีได้ระบไุว้อย่างชดัแจ้งในโครงการ 

 15.2 ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุรวม : 

  15.2.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี : 

   ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สนิท้ังหมดหกัมลูค่าหนีสิ้นทัง้หมด เว้นแต่ ค่าธรรมเนยีม

การจดัการ ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 

   โดยอตัราดังกล่าว ได้รวมเงนิค่าตอบแทนทีก่องทนุรวมได้รบัจากกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทนุหลกั) 

ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทุน

  15.2.2 ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี : 

   ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.04 ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สนิท้ังหมดหกัมลูค่าหนีสิ้นทัง้หมด เว้นแต่ ค่าธรรมเนยีม

การจดัการ ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 

  15.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี : 

   ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สนิท้ังหมดหกัมลูค่าหนีสิ้นทัง้หมด เว้นแต่ ค่าธรรมเนยีม

การจดัการ ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 
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  15.2.4 ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทนุ : 

   ไม่มี 

  15.2.5 ค่าธรรมเนียมการจดัจ�าหน่าย : 

   ไม่มี 

  15.2.6 ค่าธรรมเนยีมอืน่ๆ : 

   1. ค่าธรรมเนยีมทีเ่ก่ียวกับการซือ้หลกัทรพัย์ ซึง่จะรวมอยูใ่นต้นทนุของค่าซือ้หลกัทรพัย์เมือ่มกีาร

ซือ้หลกัทรพัย์ และค่าธรรมเนยีมทีเ่กีย่วกับการขายหลกัทรพัย์ จะถกูหกัจากค่าขายหลกัทรพัย์เมือ่มกีารขายหลกัทรพัย์ ได้แก่ 

ค่าธรรมเนยีมหรอืค่านายหน้าการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 

   2. ค่าใช้จ่ายเพือ่วตัถปุระสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ท่ีเรยีกเก็บจากกองทนุตามจ�านวน

ทีจ่่ายจรงิ โดยในทางบญัชจีะตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากันทกุวนัเป็นเวลา 1 รอบระยะเวลาบญัช ีได้แก่ 

    (1) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องในการจัดท�าโครงการกองทุนและการยื่นจัดตั้ง

กองทุน ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

    (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดท�าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม

เผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ตลอดจนสัมมนาแนะน�ากองทุน และอื่นๆ ท่ี

เก่ียวข้องการส่งเสรมิการขาย (ถ้าม)ี ทัง้นี ้จะไม่เกินอตัราร้อยละ 1.00 ของมลูค่าเงนิทุนท่ีจดทะเบยีน 

    (3) ค่าออกแบบ หรอืค่าจัดท�า หรอืจดัพมิพ์ หรอืค่าแปลหนงัสอืชีช้วน ใบค�าขอเปิดบญัชกีองทนุ 

ใบค�าสัง่ซือ้หรอืใบจองซือ้หน่วยลงทุน สมดุบญัชแีสดงสิทธหิรอืเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทนุอืน่ใด และเอกสารทีใ่ช้ประกอบ

การเสนอขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี

   3. ค่าใช้จ่ายเพือ่การด�าเนนิงานของกองทนุท่ีเรยีกเกบ็ตามจ�านวนท่ีจ่ายจรงิ บรษิทัจะพจิารณาตดัจ่าย

ทัง้จ�านวนหรอืทยอยตดัจ่ายในทางบญัชขีองกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่ายนัน้ 

    (1) ค่าธรรมเนยีมจดทะเบยีนเพิม่เงนิทนุกองทนุ 

    (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดท�าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม

เผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนสัมมนาแนะน�ากองทุน และอื่นๆ ท่ี

เก่ียวข้องการส่งเสรมิการขาย (ถ้าม)ี ทัง้นี ้จะไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 

    (3) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

ปฏบิตัติามค�าส่ัง หรอืตามกฎหมาย หรอืประกาศของสมาคมบรษิทัจดัการลงทนุ ตามทีจ่่ายจรงิ 

    (4) ค่าจัดท�ารายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศใน

หนังสือพิมพ์รายวัน และค่าใช้จ่ายในการจัดท�าและจัดพิมพ์ ใบค�าขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิหรือเอกสาร
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แสดงสทิธใินหน่วยลงทนุอืน่ใด ใบค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค�าส่ังขายคนืหน่วยลงทุน แบบฟอร์มอืน่ใด เอกสารทีเ่ก่ียวข้องอืน่ๆ 

ตามท่ีบรษิทัจดัการจดัท�าขึน้ 

    (5) ค่าจดัท�า ค่าจดัพมิพ์ ค่าแปล และจดัส่งเอกสารทีเ่ก่ียวกบัการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการ

กองทุน หรอืเอกสารอืน่ใดทีเ่ก่ียวกับกองทนุ 

    (6) ค่าจัดท�า ค่าจัดพิมพ์ ค่าแปล และจัดส่งหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบ

ระยะเวลาหกเดือน รายงานประจ�าปี ข่าวสารกองทุน และหรอืเอกสารอืน่ๆ ถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน 

    (7) ค่าใช้จ่าย (ถ้าม)ี ในการด�าเนนิคดีของผูดู้แลผลประโยชน์ทีฟ้่องร้องให้บรษิทัจดัการปฏบิตัิ

ตามหน้าท่ี หรอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสียหายจากบรษิทัจดัการ เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืเมือ่ได้รบัค�าสัง่

จากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพือ่รกัษาสิทธขิองกองทนุ ค่าใช้จ่ายในการตดิตามหนีข้องกองทุน 

    (8) ค่าใช้จ่ายในการรบัช�าระหนีเ้ป็นทรพัย์สินอืน่ แทนการช�าระหนีด้้วยเงนิสดตามตราสารแห่งหนี้ 

ค่าธรรมเนยีมศาล ค่าธรรมเนยีมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนติกิรรม ค่าประเมนิราคา ค่าจดจ�านอง ค่าปลดจ�านอง ค่าจัดพมิพ์

เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการได้มาซึ่งหลักประกันของสิทธิ

เรยีกร้องอนัเกิดจากการรบัช�าระหนีด้้วยทรพัย์สนิอืน่ 

    (9) ค่าใช้จ่ายในการรบัช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายในการช�าระเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วย

ลงทนุ 

    (10) ค่าธรรมเนยีมธนาคารต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนยีมในการโอนเงนิให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ เพือ่น�าเงนิ

เข้าบญัชสี�าหรบัการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการออกเชค็ ค่าไปรษณยีากร และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

    (11) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 

    (12) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการช�าระบญัชแีละเลกิกองทนุ รวมถงึการด�าเนนิการวางทรพัย์ (ถ้าม)ี 

    (13) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการตดิตามทวงถาม หรอืการด�าเนนิคดีเพือ่การรบัช�าระหนีใ้ดๆ 

    (14) ค่าธรรมเนยีม ค่าใช้จ่าย ค่าภาษอีากร หรอืภาษอีืน่ใดทีเ่กิดขึน้หรอืเกีย่วเนือ่งกับการซือ้ขาย

หลกัทรพัย์หรอืตราสาร หรอืมไีว้ในทรพัย์สนิของกองทนุท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนยีมการซือ้ขาย

หลักทรัพย์ของกองทุน การจัดหา การรับมอบ การส่งมอบ การป้องกันผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการ

แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ การโอนเงนิ ค่าใช้จ่ายของศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ในประเทศไทย (ถ้าม)ี ค่าธรรมเนยีมและ

หรอืค่าใช้จ่ายเก่ียวข้องกับการป้องกันความเสีย่งในอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ หรอืความเสีย่งอืน่ใดท่ีเก่ียวข้อง

กับการลงทนุในหรอืต่างประเทศ (ถ้าม)ี รวมถงึค่าธรรมเนยีมและหรอืค่าท�ารายการและหรอืค่าใช้จ่ายอืน่ใดทีเ่กีย่วข้องของ

ผูร้บัฝากทรพัย์สนิในต่างประเทศของกองทนุ

    (15) ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบญัช ีซึง่รวมถงึการตรวจสอบทรพัย์สินท้ังใน

และต่างประเทศ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามค�าสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศ

ของสมาคมบรษิทัจดัการลงทนุและการช�าระบญัชี
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    (16) ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิจากการน�าเงนิทนุของโครงการไปลงทนุในต่างประเทศ ตลอดจนค่าใช้จ่าย

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที่พัก 

ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าประกันการเดินทาง เป็นต้น

    (17) ค่าธรรมเนียมส�าหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงินเพื่อช�าระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้า

จาก Global Custodian ส�าหรบักรณกีารลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการผดินดัช�าระราคา (Failed Trade)

    (18) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ

ของกองทนุ รวมถงึค่าธรรมเนยีมและหรอืค่าใช้จ่ายอืน่ใดท่ีเกีย่วข้องของผูร้บัฝากทรพัย์สนิในต่างประเทศของกองทนุ (ถ้าม)ี 

ตามท่ีจ่ายจรงิ ท้ังนี ้ค่าธรรมเนยีมดังกล่าวในข้อนีเ้มือ่รวมค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทนุจะไม่เกินอตัราร้อยละ 

0.04 ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สินสทุธขิองกองทุน

    (19) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวเนือ่งกับกองทนุรวม เช่น การจดัประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุ การขอมติ

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ เป็นต้น

   ภาษมีลูค่าเพิม่อนัเนือ่งมาจากค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายของกองทุนทัง้หมด จะเป็นภาระของกองทนุ

   การค�านวณค่าธรรมเนยีมและหรอืค่าใช้จ่ายจะใช้เงนิบาทเป็นฐานในการค�านวณ 

 15.3 ค่าธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส่ั้งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ : 

  15.3.1 ค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : มี 

   ในระยะแรกจะไม่เรยีกเก็บ

   โดยบรษิทัจดัการขอสงวนสิทธหิากจะเรยีกเก็บ ไม่เกนิอตัราร้อยละ 1.50 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

   ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน 

โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้า 3 วนัท�าการ ผ่านเวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตาม

ความเหมาะสม

  15.3.2 ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : มี

   ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้ค�านวนราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมี

ค่าธรรมเนยีมขัน้ต�า่ 50 บาท) โดยบรษิทัจดัการจะหกัค่าธรรมเนยีมดังกล่าวจากมลูค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการ

จะต้องจ่ายให้กับผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

   ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน 

โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้า 3 วนัท�าการ ผ่านเวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตาม

ความเหมาะสม 

  15.3.3 ค่าธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ (Switching Fee) : ไม่มี 
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   หมายเหตุ : การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน กรณเีป็นกองทนุต้นทาง ใช้ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน กรณี

เป็นกองทุนปลายทาง ใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึง่จะมค่ีาธรรมเนยีมการขายหรอืรบัซือ้คืนค�านวณอยูใ่นราคาดังกล่าวแล้ว 

  15.3.4 ค่าธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทนุ : มี

   ในอตัรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรอืเศษของ 1,000 หน่วย โดยจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีม

จากผูโ้อนในวนัทีย่ืน่ค�าขอโอนหน่วยลงทนุ

  15.3.5 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทนุ :

   ไม่มี 

  15.3.6 ค่าปรบักรณขีายคนืหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่�าหนดในโครงการ (Exit Fee) : 

   ไม่มี 

  15.3.7 ค่าธรรมเนียมอืน่ๆ :  

   อตัราค่าธรรมเนยีมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษมีลูค่าเพิม่แล้ว 

 15.4 วิธกีารค�านวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนยีม : 

  1. บรษิทัจดัการจะค�านวณค่าธรรมเนยีมการจดัการ ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนยีมนาย

ทะเบยีนทกุวนัทีม่กีารค�านวณมลูค่าทรพัย์สนิสทุธ ิโดยใช้มลูค่าทรพัย์สนิทัง้หมดหกัมลูค่าหนีสิ้นทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนยีม

การจดัการ ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนในวนันัน้ๆ ของกองทุนเป็นฐานในการค�านวณ

ค่าธรรมเนยีม และเรยีกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน 

  2. ค่าธรรมเนยีมทีเ่กีย่วกับการซือ้หลกัทรพัย์ ซึง่จะรวมอยูใ่นต้นทุนของค่าซือ้หลกัทรพัย์เมือ่มกีารซือ้หลกัทรพัย์ 

และค่าธรรมเนยีมทีเ่ก่ียวกับการขายหลกัทรพัย์ จะถกูหกัจากค่าขายหลกัทรพัย์เมือ่มกีารขายหลกัทรพัย์ 

  3. ค่าใช้จ่ายเพือ่วตัถปุระสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุตามจ�านวนท่ีจ่ายจรงิ 

โดยในทางบญัชจีะตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนตามมาตรฐานบญัชหีรอืเฉลีย่เท่ากันทกุวนัเป็นเวลา 1 รอบระยะเวลาบญัชี 

  4. ค่าใช้จ่ายเพือ่การด�าเนนิงานของกองทนุทีเ่รยีกเก็บตามจ�านวนท่ีจ่ายจรงิ บรษิทัจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จ�านวน

หรอืทยอยตดัจ่ายในทางบญัชขีองกองทนุตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่ายนัน้ 

  ทัง้นี ้การคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีก่�าหนดโดยสมาคมนกับญัชแีละผูส้อบบญัชรีบั

อนญุาตแห่งประเทศไทย 

 15.5 การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนยีมหรอืค่าใช้จ่าย : 

  บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่า

เป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ โดยบรษิทัจะด�าเนนิการดังต่อไปนี้ 
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  (1) กรณเีพิม่อตัราค่าธรรมเนยีม หรอือตัราค่าใช้จ่ายท่ีบรษิทัจดัการได้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุและหรอืจาก

กองทุน บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดยจะตดิประกาศทีส่�านกังานของบรษิทั

จดัการและส�านกังานใหญ่และส�านกังานสาขาของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน และลงประกาศในหนงัสือพมิพ์รายวนั

อย่างน้อย 1 ฉบบัเป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกัน ท้ังนี ้การเพิม่อตัราค่าธรรมเนยีม หรอือตัราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 

5 ของอตัราค่าธรรมเนยีมหรอือตัราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี เว้นแต่บรษิทัจดัการได้รบัความเหน็ชอบจากผูถ้อื

หน่วยลงทนุด้วยมตเิกินก่ึงหนึง่ของจ�านวนหน่วยลงทุนทีจ่�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 

  (2) กรณทีีบ่รษิทัจดัการจะลดอตัราค่าธรรมเนยีม หรอือตัราค่าใช้จ่ายบรษิทัจดัการจะปิดประกาศไว้ทีส่�านกังาน

ของบรษิทัจดัการ และส�านกังานใหญ่และส�านกังานสาขาของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื 

  ทัง้นี ้การเปลีย่นแปลงตามข้อ (1) และ (2) บรษิทัจดัการจะต้องแจ้งให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลีย่นแปลง 

 หมายเหตุ : 

 ส�าหรับค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการจัดการกองทุนท่ีมิได้ระบุไว้ (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ หรือบริษัท

จดัการจะทดรองจ่ายให้กองทุนก่อน และบรษิทัจดัการจะเรยีกเก็บเงนิทดรองจ่ายจากกองทนุเดือนละครัง้ ท้ังนี ้การคดิค่าใช้

จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีก่�าหนดโดยสมาคมนกับญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตแห่งประเทศไทย 

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

ราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธกีารด�าเนนิการในกรณทีีมู่ลค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง : 

16.1 วิธีการค�านวณ ก�าหนดเวลาในการค�านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 

และราคาหน่วยลงทนุ : ต่างประเทศ 

 16.2 เงือ่นไขพิเศษ : 

  1. บริษัทจัดการจะค�านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีส�านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด

   ในกรณีที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ การค�านวณมูลค่ายุติธรรมของ

ทรพัย์สนิดังกล่าว บรษิทัจดัการจะใช้หลกัการค�านวณมลูค่ายตุธิรรมของหลกัทรพัย์หรอืตราสารท่ีเสนอขายในต่างประเทศ 

โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัท

จดัการจะใช้และตรวจสอบข้อมลูเก่ียวกับราคาและอตัราผลตอบแทนของตราสารดังกล่าว โดยใช้ข้อมลูทีเ่ปิดเผยผ่านระบบ 

Bloomberg หรอื Reuters หรอืระบบอืน่ใดท่ีมกีารเผยแพร่ข้อมลูสู่สาธารณชนและสามารถใช้อ้างองิได้ภายใต้ความเหน็ชอบ

ของผูดู้แลผลประโยชน์ 

   บรษิทัจดัการจะใช้อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราสกุลต่างประเทศ เพือ่ค�านวณมลูค่าทรพัย์สนิสทุธเิป็นเงนิบาท 

โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เป็นราคาปิด (Close) ซึ่งประกาศบนหน้าจอ Bloomberg หรือ Reuters ที่
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ประมาณเวลา 16.30 น. หรอืใช้อตัราแลกเปลีย่นทีป่ระกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ของวนัท่ีค�านวณเป็นเกณฑ์ในการ

ค�านวณ

   ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าอตัราแลกเปลีย่นนัน้ไม่มคีวามเหมาะสม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช้อตัรา

แลกเปลีย่นของหน่วยงานอืน่ใดท่ีประกาศแทนได้ โดยความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์

  2. บริษัทจัดการจะค�านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ

ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี ้เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส�านกังานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเปลีย่นแปลงเป็นอย่างอืน่

   (2.1) ค�านวณมลูค่าทรพัย์สินสทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทนุทุกส้ินวนัท�าการ ภายในวนัท�าการถดัไป เว้นแต่

วนัท�าการนัน้ตรงกบัวนัหยดุของกองทนุต่างประเทศและหรอืตลาดหลกัทรพัย์ท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุ และประเทศทีเ่ก่ียวข้อง

กับการลงทนุ หรอืวนัตามท่ีบรษิทัจัดการประกาศก�าหนดเพิม่เตมิในกรณท่ีีมเีหตกุารณ์ไม่ปกติ

   (2.2) ค�านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

ภายในวนัท�าการถดัไป ทัง้นี ้ในการค�านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทนุรวม

ใช้มลูค่าหน่วยลงทุนของส้ินวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการค�านวณราคาดังกล่าว 

   (2.3) ประกาศมลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุนของวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุล่าสุด ภายใน 2 วนั

ท�าการถดัไป 

   (2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุน

ล่าสุด ภายใน 2 วนัท�าการถดัไป

   (2.5) ในกรณีประกาศตาม (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะด�าเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน

ทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และ

ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ท�าการ

ทกุแห่งของบรษิทัจดัการ และสถานท่ีทกุแห่งทีผู่ส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนใช้ซือ้ขายหน่วยลงทุน ทัง้นี ้จะระบวุธิกีาร

ประกาศดังกล่าวให้ชดัเจนในหนงัสอืชีช้วน 

   (2.6) ในกรณีท่ีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จ�านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ

ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทนุรวมเปิดไม่ถกูต้อง บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่�านกังาน

คณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ประกาศก�าหนด

   อย่างไรก็ตาม ในกรณทีีก่องทนุหลกัไม่ได้ประกาศ และหรอืน�าส่งข้อมลูมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทุนหลกั

ให้กบับรษิทัจดัการ จนเป็นเหตใุห้บรษิทัจดัการไม่สามารถค�านวณและประกาศมลูค่าทรพัย์สนิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทนุ ราคา

ขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามข้อ (2.1) ถงึ (2.4) ได้ บรษิทัจดัการจะค�านวณมลูค่าทรพัย์สนิสทุธิ 

มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยไม่ชกัช้า ท้ังนี ้ภายในวนัท�าการถดัจากวนัท่ี

บรษิทัจดัการได้รบัข้อมลูมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัแล้ว และประกาศในวนัท�าการถดัจากวนัค�านวณมลูค่าหน่วยลงทุน

ดังกล่าว
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   มลูค่าหน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูค่าทรพัย์สนิสุทธหิารด้วยจ�านวนหน่วยลงทนุท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด เมือ่

สิน้วนัท�าการทีค่�านวณนัน้ 

   มลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนข้างต้น บรษิทั

จดัการจะใช้ตวัเลขทศนยิมตามท่ีก�าหนดไว้ในข้อ 3 และได้รบัการรบัรองจากผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

   บรษิทัจดัการอาจไม่ค�านวณและไม่ประกาศมลูค่าทรพัย์สนิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายหน่วยลงทนุ

และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในกรณีท่ีตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่กองทุนรวมได้ไปลงทุนใน

หลกัทรพัย์ทีซ่ือ้ขายในตลาดดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุ ไม่สามารถเปิดท�าการซือ้ขาย

ได้ตามปกตหิรอืเหตอุืน่ใดตามท่ีได้รบัการผ่อนผนัจากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

   เมือ่เกิดเหตกุารณ์ข้างต้น บรษิทัจัดการจะประกาศการหยดุค�านวณมลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน 

และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ท�าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ

บรษิทัจดัการจะรายงานการหยดุค�านวณมลูค่าดังกล่าว พร้อมท้ังแสดงเหตผุลและรายงานแผนการณ์ด�าเนนิงานของกองทนุ

รวมให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั

  3. การใช้ตวัเลขทศนยิมของมลูค่าทรพัย์สินสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

หรอืจ�านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการดังต่อไปนี้ 

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

ทศนยิมตามหลกัสากล 

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

หลักสากล ส�าหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค�านวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต�าแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วน

มลูค่าหน่วยลงทนุเพือ่ใช้ในการค�านวณราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนจะตดัทศนยิมต�าแหน่งท่ี 5 ทิง้ 

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

ทศนยิมต�าแหน่งที ่5 ท้ิง และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามทีค่�านวณได้ใน (3.2) 

   (3.4) ค�านวณจ�านวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมทีศนยิม 5 ต�าแหน่ง โดยใช้วธิกีารปัดเศษทศนยิมตาม

หลกัสากล แต่จะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมทีศนยิมเพยีง 4 ต�าแหน่ง โดยตดัทศนยิมต�าแหน่งท่ี 5 ทิง้ 

   ในกรณทีีม่ผีลประโยชน์เกิดขึน้จากการค�านวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิทัจดัการจะน�าผลประโยชน์นัน้รวม

เข้าเป็นทรพัย์สนิของกองทนุเปิด 

   ในกรณทีีม่เีหตจุ�าเป็นท่ีท�าให้บรษิทัจดัการไม่สามารถค�านวณมลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทนุ ราคา

ขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะขอผ่อนผนัการไม่ค�านวณและประกาศตามก�าหนดนีต่้อ

ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวนัท�าการถดัจากวนัทีไ่ม่สามารถค�านวณและประกาศได้

  4. ในกรณดัีงต่อไปนี ้ให้บรษิทัจดัการกองทนุรวมได้รบัยกเว้นไม่ต้องปฏบิตัติาม ข้อ 2. 
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   (4.1) เมือ่บรษิทัจดัการกองทนุรวมไม่ขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรอืหยดุรบัค�าสัง่ซือ้หรอืค�าส่ังขาย

คืนหน่วยลงทนุ โดยให้ได้รบัยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

   (4.2) เมือ่มเีหตท่ีุบรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องเลกิกองทนุรวม โดยให้ได้รบัยกเว้นตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุ

ดังกล่าว

   (4.3) เมือ่เป็นวนัหยดุท�าการซือ้ขายของกองทนุ และหรอืกองทนุหลกั และหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอื

รบัซือ้คืนของกองทุน

   เมือ่ปรากฏเหตตุามข้อ (4.1) และหรอื (4.2) บรษิทัจดัการจะประกาศการหยดุค�านวณมลูค่าทรพัย์สนิสทุธิ 

มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ ท่ีท�าการทกุแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนนุการขายหรอื

รบัซือ้คืน และบรษิทัจดัการจะรายงานการหยดุค�านวณมลูค่าดังกล่าว พร้อมทัง้แสดงเหตผุลและรายงานแผนการณ์ด�าเนนิ

งานของกองทนุรวมให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

 16.3 แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรพัย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ : 

 � ประกาศปิดทีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน 

 � หนงัสอืพมิพ์กรงุเทพธรุกิจ หนงัสือพมิพ์ผูจ้ดัการ หรอืหนงัสอืพมิพ์รายวนั หรอือืน่ใด (ถ้าม)ี 

 � ระบบโทรศัพท์ (บวัหลวงโฟน) ที ่โทร. 1333 

 � ตดิต่อ บลจ.บวัหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8 หรอืดูข้อมลูใน www.bblam.co.th 

 � ตรวจดูข้อมลูใน NAV Center ท่ี www.thaimutualfund.com 

 16.4 หลกัเกณฑ์และวิธกีารด�าเนินการในกรณทีีมู่ลค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง : 

  1. ในกรณท่ีีราคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูต้องน้อยกว่าหนึง่สตางค์ หรอืต่างจาก

ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูต้องตัง้แต่หนึง่สตางค์ขึน้ไป แต่ไม่ถงึร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บรษิทัจดัการจะจดัท�า

และส่งรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 วนัท�าการนบัแต่วนัทีพ่บว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง 

และจัดให้มีส�าเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ท�าการของบริษัทจัดการเพื่อให้ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจ

สอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมรีายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

   (1) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูต้อง 

   (2) ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูต้อง 

   (3) สาเหตท่ีุท�าให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 

   (4) มาตรการป้องกนัเพือ่มใิห้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง ท้ังนี ้เว้นแต่ในกรณท่ีีราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง

มสีาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยหรอืศูนย์ซือ้ขายหลกัทรพัย์ไม่ถกูต้อง 
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   ในกรณีท่ีเหตุของความผิดพลาดซึ่งท�าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการ

ค�านวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การก�าหนดอตัราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นต้น บรษิทัจดัการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุน

ให้ถกูต้องนบัแต่วนัท่ีบรษิทัจดัการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้องด้วย 

  2. ในกรณทีีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึง่สตางค์ขึน้ไป และคดิ

เป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บรษิทัจดัการจะค�านวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงันบัแต่วนัท่ีพบ

ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และด�าเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ี

ไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราส่วนตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วย

ลงทนุทีถ่กูต้อง 

   (1) จัดท�ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันท�าการ

ถดัจากวนัทีพ่บว่าราคาหน่วยลงทนุนัน้ไม่ถกูต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผูดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัท�าการถดัจากวนัที่

ค�านวณราคาหน่วยลงทนุเสรจ็สิน้ เพือ่ให้ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองข้อมลูในรายงานดังกล่าวภายในวนัท�าการถดัจากวนัที่

บรษิทัจดัการส่งรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์ ท้ังนี ้รายงานดังกล่าวจะมรีายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

    (ก) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูต้อง 

    (ข) ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูต้อง 

    (ค) สาเหตท่ีุท�าให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 

    (ง) การด�าเนนิการของบรษิทัจดัการเมือ่พบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 

    ทัง้นี ้บรษิทัจดัการจะจัดให้มสี�าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ทีท่�าการของบรษิทัจดัการ เพือ่ให้ส�านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 

   (2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุท่ีถกุต้องภายในวนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์

รบัรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

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

หนงัสอืพมิพ์รายวนัอย่างน้อยหนึง่ฉบบั ภายใน 3 วนัท�าการนบัแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองข้อมลูในรายงานดังกล่าว 

   (4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้ซื้อ

หรอืขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องทราบถงึการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา 

ภายใน 5 วนัท�าการนบัแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองข้อมลูในรายงานดังกล่าว 

   (5) จดัท�ารายงานมาตรการป้องกันเพือ่มใิห้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมท้ัง

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

ภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย

ราคานัน้ เว้นแต่ในกรณทีีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้องมสีาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคมุได้ บรษิทัจดัการจะไม่
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ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส�าเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการ

ทีร่าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมสีาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้แทน  

  3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และวธิกีารดังต่อไปนี้ 

   (1) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องต�่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (Understate) บริษัทจัดการ

จะปฏบิตัดิงันี้ 

    (ก) กรณท่ีีเป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจ�านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทุนเป็น

จ�านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถกูต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูต้อง หากปรากฏว่าผูซ้ือ้หน่วย

ลงทนุไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู ่หรอืมหีน่วยลงทนุเหลอือยูน้่อยกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะต้องลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิ

ของบรษิทัจดัการเองเป็นจ�านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู ่หรอืลดจ�านวนหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูน่ัน้และจ่ายเงนิของ

บรษิทัจดัการเองเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู ่แล้วแต่กรณ ีเพือ่ชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่

ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมสีาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้าย

ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหรอืศนูย์ซือ้ขายหลกัทรพัย์ไม่ถกูต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตดัุงกล่าว 

    (ข) กรณีท่ีเป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจ�านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืน

หน่วยลงทุนเป็นจ�านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูต้อง หรอืจ่ายเงนิ

ของกองทนุเปิดเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาให้แก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคืน

หน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทนุเหลอือยู ่บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของกองทนุเปิดเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพือ่ชดเชย

ราคาให้แก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

   (2) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (Overstate) บริษัทจัดการ

จะปฏบิตัดิงันี้ 

    (ก) กรณท่ีีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการจะเพิม่จ�านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุ

เป็นจ�านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องกับราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทนุ

เปิดเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาให้แก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุ 

    (ข) กรณท่ีีเป็นการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจ�านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วย

ลงทนุเป็นจ�านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูต้อง หากปรากฏว่า

ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัท

จดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู ่หรอืลดจ�านวนหน่วยลงทนุท่ีเหลอือยูน่ัน้

และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู ่ แล้วแต่กรณ ี เพือ่ชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด 

เว้นแต่การทีร่าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมสีาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคา

ตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหรอืศนูย์ซือ้ขายหลกัทรพัย์ไม่ถกูต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์รบัรอง

ว่ามสีาเหตดัุงกล่าว 
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   ในกรณีท่ีบริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใด

มมีลูค่าไม่ถงึหนึง่ร้อยบาท บรษิทัจดัการอาจน�าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีม่กีารจ่ายเงนิให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

แต่ถ้าบคุคลดังกล่าวไม่มสีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุแล้ว บรษิทัจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสรจ็ภายใน 5 วนัท�าการนบัแต่

วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา การจ่ายเงนิของกองทุน

เปิดเพือ่ชดเชยราคาให้แก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ือ้หน่วยลงทนุตาม 2 (ก) บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิของ

บรษิทัจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้  

  4. บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ

ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วย

ลงทนุและผูข้ายคืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น เว้นแต่ในกรณทีีร่าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมสีาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจ

ควบคุมได้ 

17. ช่ือผูเ้กีย่วข้อง : 

 17.1 ช่ือบรษัิทจดัการ : 

  ชือ่ : บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ�ากัด 

 17.2 ช่ือผูด้แูลผลประโยชน์ : 

  ชือ่ : ธนาคารกสกิรไทย จ�ากัด (มหาชน) 

 17.3 ช่ือผูป้ระกนั (กรณกีองทนุมีประกนั) : 

  ไม่มี

 17.4 ช่ือของผูร้บัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource) : 

  ไม่มี

 17.5 ทีป่รกึษา : 

  17.5.1 ช่ือทีป่รกึษาการลงทนุ : ไม่มี 

  17.5.2 ช่ือทีป่รกึษากองทนุ : ไม่มี

 17.6 ผูส้อบบัญชี : 

  ชือ่ : นายประวทิย์ ววิรรณธนานตุร์ 

  ชือ่ : นายบรรจง พชิญประสาธน์ 

  ชือ่ : นายเทอดทอง เทพมงักร 
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  ชือ่ : นางสาวชมภนูชุ แซ่แต้ 

  ชือ่ : นายไกรสิทธิ ์ศิลปมงคลกุล 

  ชือ่ : นายอดุม ธนรูตัน์พงศ์

  หรอืบคุคลอืน่ทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเหน็ชอบผูส้อบบญัช ี โดยบรษิทัจดัการจะแจ้ง

ให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 17.7 การแต่งตัง้คณะตัวแทนผูถ้อืหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : 

  ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ�าปีของกองทนุรวม : 

 18.1 วันทีส้ิ่นสุดรอบบัญชี : วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 

 18.2 วันทีส้ิ่นสุดรอบบัญชีครัง้แรก : วนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2558 

19.  การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ และวธิกีารแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรอืแก้ไขวิธกีารจดัการ : 

 ภายใต้บทบญัญตัขิองกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุหรอืส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื

กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องจะก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ 

จะด�าเนนิการดังนี้ 

 (1) จะด�าเนนิการตามมตโิดยเสยีงข้างมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ�านวนหน่วยลงทนุรวมกันเกนิกึง่หนึง่ของ

จ�านวนหน่วยลงทุนทีข่ายได้แล้วท้ังหมดของโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืจะด�าเนนิการตามความเหน็ชอบจากส�านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 (2) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากไม่สามารถกระท�าตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือ

หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ�านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจ�านวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ

จดัการกองทนุ อนัเนือ่งมาจากข้อจ�ากดัในการนบัคะแนนเสียงของผูถ้อืหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุน

ว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกีย่วกับข้อจ�ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการอาจด�าเนนิ

การขอรบัความเหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางทีส่�านกังานก�าหนดได้

 (3) ในกรณกีารแก้ไขเพิม่เตมิโครงการในเรือ่งต่อไปนี ้ให้ถอืว่าได้รบัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว

  (ก) การแก้ไขเพิม่เตมิข้อมลูซึง่มผีลให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุท้ังหมดได้รบัประโยชน์เพิม่ขึน้

  (ข) การแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน

ประกาศ กฎ และค�าสัง่ท่ีออกโดยอาศัยอ�านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

  (ค) การแก้ไขชือ่และรายละเอยีดอืน่ใดของบคุคลให้ถกูต้องเป็นปัจจบุนั
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 หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคับของมตดิงักล่าว ให้เป็นไปตามข้อก�าหนด

ในข้อผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษิทัจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การขอมตเิพือ่แก้ไขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามท่ี

ก�าหนดไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 

20. ข้อก�าหนดอืน่ๆ : 

 1. การด�ารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุ 

  ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถด�ารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกีย่วกับการด�ารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุและการท�าประกนัภยัความรบัผดิของบรษิทัจดัการ 

ให้บรษิทัจดัการด�าเนนิการดังนี ้รายงานต่อส�านกังานภายในวนัท�าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการรูห้รอือาจรูถ้งึการไม่สามารถ

ด�ารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุดังกล่าวและบรษิทัจดัการจะเปลีย่นให้บรษิทัจดัการรายอืน่เข้าจดัการกองทนุรวมแทน 

ด้วยวธิขีอรบัความเหน็ชอบจากส�านกังานหรอืขอมตโิดยเสยีงข้างมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่คดิตามจ�านวนหน่วยลงทนุ

รวมกันเกินก่ึงหนึง่ของจ�านวนหน่วยลงทนุทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการรู้

หรอือาจรูถ้งึการไม่สามารถด�ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนดังกล่าว 

  ทัง้นี ้หากมเีหตจุ�าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการอาจขอให้ส�านกังานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการ

คดัเลอืกบรษิทัจดัการรายใหม่จะค�านงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส�าคัญ และในกรณท่ีีมค่ีาใช้จ่ายเกิดขึน้จากการ

เปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทัจัดการรายเดิมต้องเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

  หากบรษิทัจดัการไม่สามารถด�าเนนิการภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

 2. การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนือ่งจากการท่ีกองทุนใช้บรกิารบคุคลอืน่ (Soft Commission) 

  บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพือ่กองทนุจากบคุคลทีเ่ป็นผูใ้ห้บรกิาร อนัเนือ่งมาจากการใช้บรกิาร

ของบคุคลดังกล่าวในการจดัการกองทนุได้ โดยมหีลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

  (1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกับบทบาท

โดยตรงของความเป็นกองทนุตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ 

  (2) ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจ�าเป็นเพื่อให้

กองทุนได้รบัประโยชน์จากบคุคลดังกล่าว (Churning) 

  ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ให้แก่กองทุนทีอ่ยูภ่ายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการ บรษิทัต้อง

กระท�าด้วยความเป็นธรรมและค�านงึถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัย์ท่ีอาจมไีว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย

 3. การรบัค่าธรรมเนยีมการจดัการคืนจากกองทนุหลกั

  ในกรณทีีก่องทนุรวมต่างประเทศทีเ่ป็นกองทนุหลกัคืนเงนิ ค่าธรรมเนยีมการจดัการบางส่วนเพือ่เป็นค่าตอบแทน 

เนื่องจากการที่กองทุนน�าเงินไปลงทุนในกองทุนหลัก (Royalties and Rebate) บริษัทจัดการจะด�าเนินการให้เงินจ�านวน

ดังกล่าวตกเป็นทรพัย์สินของกองทนุ 
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 4. เกณฑ์วดัผลการด�าเนนิงานของกองทนุ (Benchmark) 

  Tokyo Stock Price Index (TOPIX) ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกันความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น เพือ่เทยีบกับค่าสกุล

เงนิบาท ณ วนัทีค่�านวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการท�าสญัญาป้องกันความเส่ียงด้านอตัราแลกเปลีย่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

75 ของมลูค่าเงนิลงทนุในต่างประเทศ 

  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานหรอืตวัชีว้ดัผลการด�าเนนิงานของกองทุนใหม่ 

เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล

ผลประโยชน์ของกองทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง 

และจะด�าเนินการแสดงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานของกองทุนควบคู่ไปกับตัวชี้วัดท่ีเปลี่ยนแปลงนั้น

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน หรอืหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก�าหนด 

  อย่างไรกดี็ กรณท่ีีมกีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัทีใ่ช้ในการเปรยีบเทียบผลการด�าเนนิงานของกองทุน อนัเนือ่งมาจาก

ปัจจัยภายนอก เช่น ผู้ให้บริการดัชนีมีการยกเลิกการค�านวณดัชนีซึ่งกองทุนมีการน�าดัชนีนั้นมาใช้เป็นตัวชี้วัด หรือการ

เปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัตามท่ีหน่วยงานก�ากับดแูลก�าหนด เป็นต้น บรษิทัจัดการขอสงวนสิทธท่ีิจะไม่แจ้งให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ

ทราบล่วงหน้าถงึการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบดังกล่าว แต่จะแจ้งให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบ โดยจะปิดประกาศ 

ณ ส�านกังานของบรษิทัจดัการ สถานท่ีตดิต่อของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเวบ็ไซต์

ของบรษิทัจดัการ 

 5. บริษัทจัดการอาจจะด�าเนินการเพิ่มเงินทุนโครงการของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย

ลงทนุแล้ว ท้ังนี ้ภายใต้หลกัเกณฑ์ทีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนด 

 6. ข้อก�าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดียวกนั

  ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาได้ออกกฎหมายท่ีเรยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ต่อไป

จะเรยีกว่า FATCA) โดยมผีลบงัคับใช้วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดังกล่าวก�าหนดให้สถาบนัการเงนิท่ีไม่ใช่

สญัชาตอิเมรกัินนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานข้อมลูเกีย่วกับบญัชขีองบคุคล

ทีอ่ยูใ่นบงัคบัต้องเสยีภาษใีห้กับประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบคุคลธรรมดา/นติบิคุคล สญัชาตอิเมรกัิน ผูซ้ึง่มถีิน่ท่ีอยู่

ถาวรในสหรฐัอเมรกิา และผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยูท่างภาษใีนสหรฐัอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีว้กับ FFI นัน้ นอกจากนี ้ยงัปรากฎด้วยว่า

ในปัจจบุนัมรีฐับาลในหลายประเทศก�าลงัด�าเนนิการออกกฎหมายทีม่ข้ีอก�าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะทีค่ล้ายคลงึกับ 

FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่ก่ียวข้อง”)

   กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก�าหนดให้ต้องเข้าผูกพันตน

กับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยมหีน้าท่ีต้องรายงานข้อมลูและธรุกรรมทางการเงนิของบคุคลสัญชาติ

อเมรกัินและบคุคลท่ีมลีกัษณะตามหลกัเกณฑ์ท่ี FATCA ก�าหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพือ่หาความสมัพนัธ์

ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก�าหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดท�าเอกสารยืนยันตนตาม

หลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น



116

B-NIPPON

   ภายใต้ข้อก�าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA 

(กล่าวคอื มสีถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รบัผลกระทบ

ทีส่�าคัญในสองกรณ ีคอื

  (1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย

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

และเงนิลงทนุทางอ้อมในทรพัย์สนิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทนุ

กับสถาบนัการเงนิอืน่ๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่จะเริม่ต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก�าหนดให้

สถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อก�าหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและ

สถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ ผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน) มหีน้าท่ีด�าเนนิการหกัเงนิ 

ณ ทีจ่่ายดังกล่าวก่อนช�าระให้กับกองทนุรวมท่ีเป็น NPFFI 

  (2) ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัย์สิน 

และผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทีเ่ข้าร่วมผกูพนัตามข้อก�าหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอืระงบัการ

ท�าธรุกรรมทางการเงนิหรอืยตุคิวามสมัพนัธ์ทางธรุกิจกับกองทุนรวมหรอืบรษิทัจัดการ ซึง่อาจท�าให้กองทนุรวมไม่สามารถ

ด�าเนนิการลงทนุต่อไปได้ และ/หรอืด�าเนนิการลงทุนได้อย่างไม่มปีระสิทธภิาพ รวมถงึอาจท�าให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุไม่สามารถ

ท�ารายการผ่านทางผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อกีต่อไป 

    เพือ่มใิห้บรษิทัจดัการและกองทนุรวมได้รบัผลกระทบในการด�าเนนิงานรวมท้ังเพือ่เป็นการรกัษาประโยชน์ของ

ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิทัจดัการ) จงึเข้าผกูพนัตนเพือ่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และ

ข้อก�าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน

ภายใต้ข้อก�าหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่

เกีย่วข้องกับการปฎบิตังิานของกองทนุ เช่น ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ และผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืน

หน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธใินการด�าเนนิการดังนี้

  (1) ร้องขอให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ข้าข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา (หรอืเป็นบคุคลตามทีก่ฎหมาย

ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องก�าหนด) ให้ค�ายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการน�าส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลข

ประจ�าตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ�านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จ�านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือ

เงนิปันผลทีไ่ด้รบั เป็นต้น) ท่ีมอียูใ่นบญัชทีัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุนัน้กับบรษิทัจดัการ ให้กับหน่วยงานของรฐัท้ังในและ

ต่างประเทศ ตามข้อก�าหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง

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

ความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่

ก�าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืการแจ้งปรบัปรงุข้อมลูเมือ่ข้อมลูทีเ่คยให้ไว้
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มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน�าส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

(ในกรณทีีเ่ป็นลกูค้าสถาบนัการเงนิ) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก�าหนดของกฎหมายดังกล่าว

  (3) ด�าเนนิการอืน่ใดเพือ่ให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกีย่วข้อง

  เพือ่เป็นการป้องกันและลดผลกระทบทีจ่ะเกิดต่อกองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมท้ังเพือ่ให้กองทนุหรอื

ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมได้รบัประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารด�าเนนิการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ก่ียวข้องข้างต้น 

ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุปฏเิสธการด�าเนนิการ หรอืไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการก�าหนด บรษิทั

จดัการขอสงวนสิทธใินการด�าเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่หรอืหลายอย่างดังต่อไปนี ้ตามความจ�าเป็นและความเหมาะสม โดย

ถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกล่าวรบัทราบการด�าเนนิการตามท่ีบรษิทัจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรอืได้ด�าเนนิการตามข้อตกลงท่ี

ได้ระบไุว้ในค�าขอเปิดบญัชี  

  (1) ไม่รบัค�าส่ังซือ้/สับเปลีย่น/โอนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าว

  (2) ระงบัหรอืหยดุให้บรกิาร และด�าเนนิการคนืเงนิลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าว

  (3) ด�าเนนิการหกัเงนิ ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงนิลงทนุ เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่�าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุของ

ผูถ้อืหน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพือ่ให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก�าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขดั

กับกฎหมายของประเทศไทย

  (4) ด�าเนนิการอืน่ใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืท�าให้กองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมได้รบั

ประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารด�าเนนิการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ก่ียวข้องข้างต้น

   การด�าเนินการดังกล่าวถือเป็นความจ�าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ

กระท�าเพือ่หลกีเลีย่งมใิห้บรษิทัจดัการและกองทนุมกีารด�าเนนิการทีไ่ม่สอดคล้องข้อบงัคับของ FATCA และกฎหมายต่าง

ประเทศท่ีเก่ียวข้องอนัจะท�าให้กองทุนอาจต้องถกูหกั ณ ทีจ่่าย หรอืถกูปิดบญัชธีนาคารตามทีก่ล่าวแล้วข้างต้น ซึง่ในทาง

ปฏบิตับิรษิทัจดัการจะเลอืกด�าเนนิการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ข้าข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา (หรอืเป็น

บคุคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องก�าหนด) เท่านัน้ 

  ทัง้นี ้ในกรณทีีก่ฎหมายไทยมกีารแก้ไขเพิม่เตมิข้อก�าหนดเพือ่รองรบัการด�าเนนิการตามท่ีบรษิทัจดัการได้สงวนสทิธิ

ไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ท่ีเก่ียวข้อง) จะด�าเนินการตามข้อก�าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน�าส่ง

ข้อมลูของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืด�าเนนิการอืน่ใดทีร่าชการก�าหนด โดยไม่จ�าเป็นต้องร้องขอต่อผูถ้อืหน่วย

ลงทนุ 

21. ผลบังคบัของโครงการจดัการกองทนุรวม : 

 บรษิทัจดัการกองทนุรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามโครงการจดัการกองทนุรวม ข้อผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทั

จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค�าสั่งที่ออกโดยอาศัย

อ�านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ท้ังนี ้ในกรณทีีข้่อก�าหนดในโครงการขดัหรอืแย้งกับหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอื
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ค�าสัง่ดังกล่าว หากบรษิทัจัดการกองทนุรวมได้ด�าเนนิการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค�าสัง่นัน้ ให้ถอืว่าบรษิทั

จดัการกองทุนรวมได้ปฏบิตัใิห้เป็นไปตามโครงการแล้ว

 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม 

โดยผูดู้แลผลประโยชน์มอี�านาจลงนามในข้อผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี ้การลงนาม

ในข้อผกูพนัของผูดู้แลผลประโยชน์ทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้โดยชอบ ให้ถอืว่าผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง

 การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรอืลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ

กองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับท่ีจะผูกพันตามข้อก�าหนดในโครงการจัดการ

กองทุนรวมและข้อผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษิทัจดัการกองทนุรวม

 โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนมุตัจิากส�านกังาน หรอืผ่านการแก้ไขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราช

บญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

ถอืเป็นส่วนหนึง่ของข้อผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษิทัจดัการกองทนุรวม




