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ส่วนที่ 2 ข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ และข้อผูกพัน

ชื่อบริษัทจัดการ :   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด 

ที่อยู่บริษัทจัดการ :   เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และชั้น 26 

    ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

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

1.  ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

 1.1  ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) :    กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ 

 1.2  ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :    Bualuang Treasury Fund 

 1.3  ชื่อย่อ :      B-TREASURY 

 1.4  ประเภทโครงการ :     กองทุนเปิด 

 การระดมทุน :     ในประเทศ 

  ประเภทการขาย :     ขายหลายครั้ง 

 1.5  การก�าหนดอายุโครงการ :    ไม่ก�าหนด 

 1.6.  ลักษณะโครงการ :     กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 

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

 2.1  จ�านวนเงินทุนของโครงการ :   5,000 ล้านบาท 

 2.2 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย :    10 บาท 

 2.3  จ�านวนหน่วยลงทุน :     500 ล้านหน่วย 

 2.4 ประเภทหน่วยลงทุน :     ระบุชื่อผู้ถือ

 2.5  ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก :  10 บาท 

 2.6.  มูลค่าขั้นต�่าของการสั่งซื้อครั้งแรก :  500 บาท 

 2.7.  มูลค่าขั้นต�่าของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :   500 บาท 

 2.8  มูลค่าขั้นต�่าของการสั่งขายคืน :    ไม่ก�าหนด

  จ�านวนหน่วยลงทุนขั้นต�่าของการสั่งขายคืน :  ไม่ก�าหนด
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 2.9 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต�่า :  ไม่ก�าหนด

  จ�านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต�่า :  ไม่ก�าหนด

3.  วัตถปุระสงค์ของโครงการจดัการกองทนุรวม ชนดิกองทนุรวม ประเภทกองทนุรวม นโยบายการลงทนุ ลกัษณะ 

 พเิศษ การลงทนุในต่างประเทศ การลงทนุในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัย์ 

 หรอืทรพัย์สินอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวิธอีืน่ทีจ่ะลงทนุ : 

 3.1.  วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

  เพื่อระดมเงินจากผู้ลงทุนทั่วไปท่ีเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลไปลงทุนในตราสารแห่งหนี้ในประเทศที่บริษัท 

จดัการพจิารณาว่ามสีภาพคล่อง และมคีวามมัน่คง

 3.2.  ชนิดกองทุนรวม : ลงทุนโดยตรง 

  ประเภทกองทุนรวม : พิเศษ

  การแบ่งชนดิหน่วยลงทนุ : ไม่มี 

 3.3.  นโยบายการลงทุน : ตราสารแห่งหนี้ 

  การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ไม่ลงทุน 

  การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน 

 3.4.  ลักษณะพิเศษ :  กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

       ประเภทของกองทุนรวมตลาดเงิน : ในประเทศ

  รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

  กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ภาครัฐไทย อาทิ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคาร 

แห่งประเทศไทย พนัธบตัรท่ีกระทรวงการคลงัเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั หรอืผูค้�า้ประกัน โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชี 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

  ส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน และตราสารแห่งหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก 

และ/หรือเงินฝาก เพื่อสภาพคล่องและเพื่อการลงทุน

  ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่มีอายุไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุนที่ได้รับ 

การจัดอันดับ และ/หรือผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้าประกัน มีอันดับความน่าเชื่อถือตามที่ส�านักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนด รวมถงึอาจลงทุนในตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทนุ หรอืหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผล 

โดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนด 

หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ 
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  อนึง่ กองทุนจะพยายามด�ารงอายถุวัเฉลีย่แบบถ่วงน�า้หนกั (Portfolio duration) ของตราสารที่กองทุนลงทุน ณ 

ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 3 เดือน 

  กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 

(Structured Note) และจะไม่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต�่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment 

grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจจะมีไว้ซึ่ง 

ตราสารแห่งหนีท่ี้มอีนัดับความน่าเชือ่ถอืต�า่กว่าทีส่ามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) เฉพาะกรณทีีต่ราสารแห่งหนีน้ัน้

ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ณ วันที่ลงทุนเท่านั้น

 3.5.  การลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ 

 3.6.  ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน : 

  3.6.1.  ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวิธอีืน่ทีจ่ะลงทนุในประเทศ : 

   บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดย 

วิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

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

แก้ไขหรอืเพิม่เตมิหรอืผ่อนผนั ประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ หรอืบรษิทัจดัการ 

จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศดังกล่าว

   3.6.1.1  ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสารหรือสัญญาที่เสนอขายในประเทศ หรือ

มีผู้ออกหรือคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี้

    (1)  ตราสารแห่งหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ 

                    (1.1)  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สัญญาใช้เงนิ บตัรเงนิฝาก หรอืหุน้กู้ระยะส้ัน ทีธ่นาคารท่ีมกีฎหมาย 

เฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้าประกัน 

                    (1.2)  ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทการ

ให้สนิเชือ่เพือ่ธรุกจิหลกัทรพัย์เป็นผูอ้อก ซึง่ก�าหนดวนัใช้เงนิตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตั๋ว และเป็นตั๋วเมื่อทวงถาม 

หรือเมื่อได้เห็น 

                    (1.3)  ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซึ่งมีอันดับ 

ความน่าเชื่อถือดังต่อไปนี้ 

                            (ก) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก 

ทัง้นี ้ในกรณท่ีีเป็นอนัดับความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสาร ต้องเป็นอนัดับความน่าเชือ่ถอืท่ีได้มาจากการจดัอนัดับความน่าเชือ่ถอื

ระยะสั้น (short-term rating) ด้วย หรือ 
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                            (ข) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้าประกัน 

อยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทุนได้ (investment grade) ทัง้นี ้โดยการจดัอนัดับความน่าเชือ่ถอืของสถาบนัจดัอนัดับความน่าเชือ่ถอื

ภายใต้ชื่อ Standard & Poor’s หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอื่นที่ส�านักงานก�าหนดเพิ่มเติม 

                (2)  ตราสารแห่งหนี้ทั่วไป ได้แก่ 

                    (2.1)  ตราสารภาครัฐไทย 

                            (ก) ตั๋วเงินคลัง 

                         (ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 

                     (ค) พนัธบตัร ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ หุน้กู้ หรอืใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ 

หุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล 

หรือผู้ค�้าประกัน 

                  (2.2)  ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่งหมายถึง พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรอื

หุน้กู้ท่ีไม่รวมถงึหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กู้อนพุนัธ์ ทีส่�านกังานอนญุาตให้เสนอขายในลกัษณะท่ัวไป หรอืในลกัษณะจ�ากัด หรือ

ที่ออกภายใต้ข้อผูกพันที่ก�าหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือท่ีนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็น 

ผูอ้อก หรอืทีเ่ป็นหลกัทรพัย์ทีอ่อกใหม่ซึง่ผูอ้อกหลกัทรพัย์ได้เสนอขายหลกัทรพัย์ท่ีออกใหม่นัน้ทัง้หมดต่อผูถ้อืหุน้โดยได้รบั 

ช�าระราคาเต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื่อนไขท้ายข้อ 3.6.1.1 ด้วย

                  (2.3)  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีมีหลักทรัพย์ 

อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์ 

                  (2.4)  หน่วยลงทนุหรอืใบส�าคัญแสดงสิทธท่ีิจะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงนิ 

ตามหลกัเกณฑ์ทีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด             

                  (2.5)  ธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื ทัง้นี ้บรษิทัจดัการต้องปฏบิตัใิห้เป็นไปตาม 

หลกัเกณฑ์ทีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด 

                  (2.6)  ธรุกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์โดยหลกัทรพัย์ทีใ่ห้ยมืเป็นตราสารแห่งหนีต้าม (1.1) 

(1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) หรอื (2.4) ทัง้นี ้บรษิทัจดัการต้องปฏบิตัใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก�าหนด

   ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี้ตามข้อ 3.6.1.1 เป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีมีการจ่ายผลตอบแทน 

ผลตอบแทนนัน้ต้องอยูใ่นรปูอตัราดอกเบีย้คงทีห่รอือตัราดอกเบีย้ลอยตวัเท่านัน้ 

   การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค�้าประกันของบุคคลท่ีก�าหนดไว้ในข้อ 3.6.1.1 ต้องเป็นการรับรอง 

ตลอดไป รบัอาวลัทัง้จ�านวน สลกัหลงัโอนประเภทมสีทิธไิล่เบีย้โดยไม่มข้ีอก�าหนดลบล้างหรอืจ�ากัดความรบัผดิของผูส้ลกัหลงั 
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หรอืค�า้ประกันต้นเงนิและดอกเบีย้เตม็จ�านวนแบบไม่มเีงือ่นไข 

   เงือ่นไข: ตราสารทีเ่ปลีย่นมอืได้ตามข้อ (2.2) ต้องมลีกัษณะดังต่อไปนี้ 

                (1)  เป็นตราสารขึน้ทะเบยีนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

    (2)  มรีาคาทีเ่หมาะสมตามทีส่มาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยก�าหนด หรอืมผีูแ้สดงตนต่อบคุคลทัว่ไปว่า 

พร้อมจะเสนอราคาซือ้และรบัซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจ�านวน และวธิกีารท่ีสมาคม 

ตลาดตราสารหนีไ้ทยก�าหนดอยูเ่สมอ โดยได้ส่งส�าเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้ และ 

                (3)  ในการเสนอขายครั้งแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร หรือของ 

ผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทุนได้ (investment grade) ตราสารนัน้ต้องมบีรษิทัจดัการไม่ต�า่กว่าสามรายเป็นผูซ้ือ้ 

ตราสารดังกล่าวเพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ 

   3.6.1.2 ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ได้แก่ หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในประเทศ ซึ่งต้องมีลักษณะตาม

เงือ่นไขในท้ายข้อ 3.6.1.1 (1) และ (2) ท้ังนี ้ในกรณทีีก่องทุนลงทุนในหุน้กู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครัง้แรก หุน้กู้ 

แปลงสภาพนัน้ต้องเป็นหุน้กู้แปลงสภาพทีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) หรอืเป็น

หุน้กู้แปลงสภาพทีม่บีรษิทัจดัการไม่ต�า่กว่าสามรายเป็นผูซ้ือ้ตราสารดังกล่าวเพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทุนภายใต้การจดัการ 

    ในกรณีท่ีหุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ่งมีการค�า้ประกัน การค�า้ประกันดังกล่าวต้องเป็นการ 

ค�า้ประกันต้นเงนิและดอกเบีย้เตม็จ�านวนแบบไม่มเีงือ่นไข 

    นอกจากนี ้ในการลงทุนในตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทนุนัน้ ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี้

                (1) ในขณะที่ลงทุนหรือได้มา มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาด

ของหุน้ทีร่องรบัหุน้กู้แปลงสภาพนัน้ (out of the money) 

                   (2)  ในกรณทีีม่กีารใช้สทิธแิปลงสภาพ ให้บรษิทัจดัการขายหุน้ท่ีได้รบัจากการแปลงสภาพนัน้

ภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีไ่ด้หุน้ดังกล่าวมา 

                การใช้สทิธแิปลงสภาพตาม (2) หมายความว่า การแปลงสภาพแห่งสทิธใินหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

เป็นหุน้ ไม่ว่าการแปลงสภาพดังกล่าวจะเกิดจากการใช้สิทธแิปลงสภาพหรอืเกิดจากข้อก�าหนดบงัคบัการแปลงสภาพ

                   (3)  เป็นตราสารทีอ่อกโดยบรษิทัจดทะเบยีน หรอืโดยบรษิทัท่ีมหีลกัทรพัย์ทีไ่ด้รบัการจดทะเบยีน 

    ท้ังนี้ บริษัทดังกล่าวต้องไม่อยู่ระหว่างด�าเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนการจดทะเบียน 

หรอืการได้รบัอนญุาตให้ท�าการซือ้ขายหมดไป

   3.6.1.3  เงนิฝากในสถาบนัการเงนิตามกฎหมายไทย 

   3.6.1.4 สินทรัพย์สภาพคล่องสูงที่บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ จะม ี

ลกัษณะดังต่อไปนี้ 
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                   (1)  เงนิสดสกุลเงนิบาท 

                   (2)  เงนิฝากสกุลเงนิบาท ทัง้นี ้ ต้องเป็นเงนิฝากในธนาคารพาณชิย์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมาย 

เฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

                   (3)  ตัว๋เงนิคลงัท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วยการบรหิารหนีส้าธารณะ หรอื 

                   (4)  พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยประเภทระยะส้ัน 

   3.6.1.5  ทรัพย์สินอื่นท่ีมีลักษณะท�านองเดียวกับ 3.6.1.1 – 3.6.1.4 โดยได้รับความเห็นชอบจาก

ส�านกังาน

 เงือ่นไข: ตราสารแห่งหนี ้ตามข้อ 3.6.1.1 และตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทนุตามข้อ 3.6.1.2 ท่ีกองทนุจะลงทนุหรอืมไีว้ได้ 

ต้องเป็นไปตามเงือ่นไขดังต่อไปนี้ 

                  (1)  มีก�าหนดวันช�าระหนี้ตามตราสารเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น หรือไม่เกิน 397 วันนับแต่วันท่ี 

ลงทนุในทรพัย์สินหรอืเข้าท�าสญัญา 

                  (2)  มอีนัดับความน่าเชือ่ถอือย่างใดอย่างหนึง่ดังต่อไปนี ้เว้นแต่เป็นตราสารภาครฐัไทย

    (ก)  อนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่น 2 อนัดับแรกทีไ่ด้มาจากการจดัอนัดับความน่าเชือ่ถอืระยะส้ัน 

                        (ข)  อนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่น 3 อนัดับแรกทีไ่ด้มาจากการจดัอนัดับความน่าเชือ่ถอืระยะยาว

                        (ค)  อันดับความน่าเชื่อถือท่ีเทียบเคียงได้กับ 2 อันดับแรกของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

ระยะส้ันตามท่ีสถาบนัจดัอนัดับความน่าเชือ่ถอืได้เปรยีบเทยีบไว้ 

                  (3)  ไม่ใช่ตราสารแห่งหนี ้ดังต่อไปนี้ 

                       (ก)  หุน้กู้ด้อยสิทธหิรอืตราสารอืน่ท่ีมลีกัษณะด้อยสทิธใินท�านองเดียวกนั 

                       (ข)  หน่วยลงทนุหรอืใบส�าคญัแสดงสทิธท่ีิจะซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี้ 

                       (ค)  ตราสารหนีท้ีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 

   ความในวรรคหนึง่ (2) ให้ใช้บงัคบักับการลงทุนหรอืมไีว้ซึง่เงนิฝากตามข้อ 3.6.1.3 เพือ่เป็นทรพัย์สนิ 

ของกองทนุด้วย

 3.7.  อตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอืน่ เพ่ือเป็นทรพัย์สินของกองทนุรวม : 

  3.7.1.  อตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอืน่ในประเทศ : 

    บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็น 

ทรพัย์สินของกองทนุรวมตามทีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด 

ดังต่อไปนี้ ในกรณีที่ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุน 

ให้เป็นไปตามประกาศทีแ่ก้ไขด้วย 
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    3.7.1.1  บรษิทัจดัการอาจลงทุนในหรอืมไีว้ซึง่ตราสารภาครฐัไทย ตามข้อ 3.6.1.1 (2) (2.1) เพือ่เป็น

ทรพัย์สนิของกองทนุรวม โดยไม่จ�ากัดอตัราส่วน

    3.7.1.2  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ 

ลงทุนได้ ดังต่อไปนี ้ซึง่ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ หรอืบรษิทัเงนิทุนเป็นผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย ผูร้บัรอง 

ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกนั หรอืคู่สญัญา เพือ่เป็นทรพัย์สินของกองทนุได้ โดยมมีลูค่ารวมกนัท้ังสิน้เมือ่ค�านวณเฉพาะ

ธนาคาร หรอืบรษิทัเงนิทุนรายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 

               (1)  ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศ 

               (2)  ตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทนุ 

               (3)  เงนิฝากในสถาบนัการเงนิตามกฎหมายไทย 

   การค�านวณอตัราส่วนตามวรรคหนึง่ ให้นบัตราสารตามวรรคหนึง่และทรพัย์สนิตามข้อ 3.7.1.4 (1) 

ทีธ่นาคารหรอืบรษิทัเงนิทนุรายเดียวกันเป็นผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกนั หรอืคู่สญัญารวมใน

อตัราส่วนดังกล่าว

   ในกรณีท่ีกองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการด�าเนินงาน 

ของกองทนุ มใิห้นบัมลูค่าของเงนิฝากดังกล่าวรวมในอตัราส่วนตามวรรคหนึง่ 

   3.7.1.3  บรษิทัจดัการอาจลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สนิดังต่อไปนี ้ทีบ่คุคลใดเป็นผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย ผูร้บัรอง 

ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกนั หรอืคู่สญัญา เพือ่เป็นทรพัย์สินของกองทนุได้ โดยมมีลูค่ารวมกนัท้ังสิน้เมือ่ค�านวณเฉพาะ 

ผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สัญญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรพัย์สินสุทธิ

ของกองทนุ 

                (1)  ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศตามข้อ 3.6.1.1 

                (2)  ตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทนุตามข้อ 3.6.1.2

    ตราสารแห่งหนี้ตาม (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีถูกจัดให้เป็น 

ตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.6.1.1 (2.4) 

    การค�านวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินตามข้อ 

3.7.1.4 (1) ท่ีบคุคลดังกล่าวเป็นผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกนั หรอืคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุ

หรอืมไีว้รวมในอตัราส่วนดังกล่าวด้วย 

   3.7.1.4  บรษิทัจดัการอาจลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สินท่ีกลุม่กิจการใดเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บั

อาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค�้าประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันท้ังส้ินของกลุ่มกิจการนั้น 

ไม่เกินอตัราอย่างใดอย่างหนึง่ดังต่อไปนี ้แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 
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                (1)  ร้อยละสามสบิของมลูค่าทรพัย์สนิของกองทนุ 

                (2)  อตัราทีค่�านวณได้จากน�า้หนกัของกลุม่กิจการดังกล่าวในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกอง

ทนุนัน้รวมกบัร้อยละสบิของมลูค่าทรพัย์สินสทุธขิองกองทนุนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดังกล่าวต้องเป็นดัชนหีรอืองค์ประกอบของดัชนี  

ทีม่กีารเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทนุของกองทุนนัน้ 

   3.7.1.5  การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย หรือคู่สัญญา  

เพือ่เป็นทรพัย์สินของกองทุน หากทรพัย์สนิดังกล่าวเป็นองค์ประกอบทีใ่ช้ในการค�านวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันท้ังส้ินเมื่อค�านวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย หรือ 

คู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินอตัราส่วนดังต่อไปนี ้แล้วแต่อตัราใดจะสูงกว่า 

                (1)  อตัราส่วนทีค่�านวณได้จากน�า้หนกัของทรพัย์สนิดังกล่าวในตวัชีว้ดัรวมกับร้อยละห้าของ

มลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 

                (2)  อตัราส่วนการลงทุน ตามข้อ 3.7.1.2 และข้อ 3.7.1.3 แล้วแต่กรณี 

   3.7.1.6  บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงตามข้อ 3.6.1.4 โดยมีมูลค่ารวม 

กันทัง้สิน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทุน เมือ่ค�านวณรวมทกุบคุคลทีเ่ป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง 

ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สญัญา

                (1)  เงนิสดสกุลเงนิบาท 

                (2)  เงนิฝากสกุลเงนิบาท ท้ังนี ้ ต้องเป็นเงนิฝากในธนาคารพาณชิย์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมาย

เฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

                (3)  ตัว๋เงนิคลงัท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วยการบรหิารหนีส้าธารณะ หรอื 

                (4)  พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยประเภทระยะส้ัน 

   3.7.1.7  ในกรณขีองกองทุนรวม บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจลงทนุหรอืมไีว้ซึง่เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก 

ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย หรือคู่สัญญา เป็นจ�านวนท่ีมีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ย 

ไม่เกนิร้อยละ 45 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัช ีหรอืในรอบอายกุองทนุรวม ส�าหรบักองทนุรวม

ทีม่อีายนุ้อยกว่าหนึง่ปี 

                (1)  ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

                (2)  ธนาคารพาณชิย์ 

                (3)  บรษิทัเงนิทนุ 

                (4)  บรษิทัเครดิตฟองซเิอร์ 

                (5)  บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย 
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                (6)  สถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

                (7)  ธนาคารต่างประเทศ 

    การค�านวณอตัราส่วนการลงทนุตามวรรคหนึง่ มใิห้นบัมลูค่าของทรพัย์สนิดังต่อไปนี ้ รวมใน 

อตัราส่วนดังกล่าว 

                (1)  เงนิฝากในบญัชเีงนิฝากเพือ่การด�าเนนิงานของกองทนุรวม 

                (2)  ทรพัย์สินท่ีคู่สัญญาในธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคืนโอนกรรมสทิธ์ิให้แก่กองทุนรวม

ตามประกาศส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

    อัตราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้น�ามาใช้บังคับในช่วงระยะเวลาหกเดือนก่อนวันครบก�าหนด 

อายโุครงการของกองทนุรวมท่ีมอีายโุครงการตัง้แต่หนึง่ปีขึน้ไป 

    ในกรณทีีเ่งนิฝากหรอืตราสารแห่งหนีท้ีม่ลีกัษณะคล้ายเงนิฝากทีก่องทนุรวมลงทนุในหรอืมไีว้ 

เกินอัตราส่วนที่ก�าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว ให้มีมูลค่ารวมโดย 

เฉลีย่ไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรพัย์สินสทุธขิองกองทนุรวมภายในสามสบิวนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชนีัน้ ทัง้นี ้ ให้ค�านวณ 

อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยตั้งแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นจนถึงวันท่ีทรัพย์สินนั้น 

มมีลูค่าเป็นไปตามอตัราส่วนดังกล่าว 

    เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทจัดการรายงานให ้

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในวนัท�าการถดัจากวนัท่ีทรพัย์สนินัน้มมีลูค่ารวมโดยเฉลีย่ไม่เกินร้อยละ45 ของ

มลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม เพือ่ให้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตรวจสอบการปฏบิตัดัิงกล่าว ท้ังนี ้บรษิทัจดัการ

ต้องด�าเนินการให้ผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้งให้ส�านักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน 

จากบรษิทัจดัการด้วย 

    หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ ส�านักงานอาจส่ังให้บริษัท 

จดัการเลกิกองทุนรวมนัน้ 

   3.7.1.8  ในกรณท่ีีมเีหตจุ�าเป็นและสมควร เพือ่คุ้มครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนอนัเนือ่งมาจาก 

ปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวม 

อาจขอผ่อนผนัต่อส�านกังานเพือ่ไม่ต้องน�าการลงทนุในหรอืมไีว้ซึง่เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิ หรอืตัว๋สญัญาใช้เงนิ ในช่วง

เวลาท่ีเกิดความผนัผวนดังกล่าวมารวมค�านวณอตัราส่วนการลงทนุตามข้อ 3.7.1.7 ได้ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชนีัน้

   3.7.1.9  บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ 

หน่วยลงทนุเพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทนุรวมได้ ไม่เกินอตัราส่วนดังต่อไปนี้

                (1)  ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของแต่ละ
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กองทุนรวมทีบ่รษิทัจดัการอืน่เป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนนิการ ไม่เกนิร้อยละ 10 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองแต่ละกองทนุรวมท่ี 

บรษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนนิการ 

                (2)  ลงทนุหรอืมไีว้ซึง่หน่วยลงทุนและใบส�าคญัแสดงสทิธท่ีิจะซือ้หน่วยลงทนุของทกุกองทุนรวม

ทีบ่รษิทัจดัการอืน่เป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนนิการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรพัย์สินสุทธิของแต่ละกองทนุรวมท่ีบรษิทัจัดการเป็น

ผูร้บัผดิชอบด�าเนนิการ 

   3.7.1.10  บริษัทจัดการอาจท�าธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในนามของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรม 

รวมกันทัง้ส้ินไม่เกนิร้อยละ 25 ของมลูค่าทรพัย์สินสทุธขิองกองทนุ ทัง้นี ้การค�านวณมลูค่าธรุกรรมดังกล่าว ให้บรษิทัจดัการ 

ค�านวณโดยใช้มลูค่าหลกัทรพัย์ท่ีให้ยมื รวมผลประโยชน์ทีพ่งึได้รบัจนถงึวนัท่ีค�านวณมลูค่าธรุกรรมดังกล่าว 

    ในกรณีท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะท่ีกองทุนเข้าท�าธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตรา 

ส่วนท่ีก�าหนดในวรรคหนึง่ หากต่อมาธรุกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์นัน้มมีลูค่าเกนิอตัราส่วนดังกล่าว โดยมไิด้เกิดจากการท�า 

ธรุกรรมเพิม่เตมิ บรษิทัจดัการจะยงัคงมไีว้ซึง่ธรุกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้ 

    ให้บริษัทจัดการจัดท�ารายงานโดยระบุวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่ 

ก�าหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันท�าการนับแต่วันท่ี 

ธรุกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์นัน้มมีลูค่าเกนิอตัราส่วนท่ีก�าหนด พร้อมทัง้จดัท�าส�าเนารายงานดังกล่าวไว้ทีบ่รษิทัจัดการเพือ่ให้

ส�านกังานสามารถตรวจสอบได้ 

   3.7.1.11  บริษัทจัดการค�านวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก

หลกัทรพัย์อ้างองิไทย หรอืธรุกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์ ตามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

                (1)  ในกรณขีองใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรพัย์อ้างองิไทย ให้นบัมลูค่าของ

หลกัทรพัย์อ้างองิของใบแสดงสทิธดัิงกล่าว รวมในอตัราส่วนส�าหรบัหลกัทรพัย์อ้างองิดังกล่าวทีก่�าหนดในโครงการนี ้ โดยถอื 

เสมอืนหนึง่ว่ากองทนุได้ลงทนุหรอืมไีว้ซึง่หลกัทรพัย์อ้างองินัน้โดยตรง ท้ังนี ้บรษิทัจดัการอาจไม่นบัมลูค่าของใบแสดงสิทธใิน

ผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนท่ีค�านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาท่ีก�าหนดตามข้อ 

3.7.1.2 และข้อ 3.7.1.3 ก็ได้ 

    มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที่น�ามาค�านวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้มีมูลค่าเท่ากับ

มลูค่าใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรพัย์อ้างองิไทยท่ีกองทุนได้ลงทนุหรอืมไีว้ 

                (2)  ในกรณขีองใบส�าคัญแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้กู้ ให้บรษิทัจดัการค�านวณอตัราส่วนการลงทนุ 

ดังต่อไปนี้ 

                    (ก) นบัมลูค่าทีผู่อ้อกตราสารดังกล่าว มหีน้าท่ีต้องช�าระตามตราสารนัน้รวมในอตัราส่วน 

ทีผู่อ้อกตราสารดังกล่าว 
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                    (ข) นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงรวมในอัตราส่วนที่ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง โดยถือ 

เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นโดยตรง ทั้งนี้ มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวให้ใช้มูลค่าตามราคา 

ตลาดของหลกัทรพัย์อ้างองินัน้ ซึง่คูณกับค่าเดลต้าของใบส�าคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซือ้หุน้กู้ 

                (3)  ในกรณขีองธรุกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์ บรษิทัจดัการจะค�านวณอตัราส่วนการลงทนุใน 

หรอืมไีว้ซึง่การให้ยมืหลกัทรพัย์โดยให้นบัมลูค่าทรพัย์สนิทีใ่ห้ยมืรวมในอตัราส่วนส�าหรบัหลกัทรพัย์ทีก่�าหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 

และข้อ 3.7.1.3 โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนยังคงมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์นั้นอยู่ ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วน 

ทีค่�านวณตามคูสั่ญญาท่ีก�าหนดตามข้อ 3.7.1.2 และข้อ 3.7.1.3 ก็ได้ 

   3.7.1.12  ในการค�านวณอัตราส่วนตามข้อ 3.7.1.2 และข้อ 3.7.1.3 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม 

หลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี ้รวมทัง้เงือ่นไขตามข้อ 3.7.1.13 ด้วย 

                (1)  ในกรณีท่ีทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้าประกันบริษัท 

จดัการจะค�านวณอตัราส่วนท่ีผูอ้อกทรพัย์สนิหรอืผูท่ี้เป็นคู่สญัญาดังกล่าว หรอืค�านวณอตัราส่วนผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั 

หรอืผูค้�า้ประกัน แล้วแต่กรณ ีก็ได้ 

                (2)  ในกรณีท่ีทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ 

ผูค้�า้ประกัน บรษิทัจดัการจะเลอืกค�านวณอตัราส่วนท่ีผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้ประกันรายใดรายหนึง่ก็ได้ 

  3.7.1.13  การค�านวณอตัราส่วนทีผู่ร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้ประกันตามข้อ 3.7.1.12 จะ

ท�าได้ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวได้ท�าการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจ�านวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ยโดยไม่มี 

ข้อก�าหนดลบล้างหรอืจ�ากัดความรบัผดิของผูส้ลกัหลงั หรอืค�า้ประกันต้นเงนิและดอกเบีย้เตม็จ�านวนแบบไม่มเีงือ่นไข 

  3.7.1.14  ในกรณีท่ีตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุน ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็น 

ทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนท่ีก�าหนดในข้างต้น หากต่อมา ตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุนนั้น 

มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ ให้บริษัทด�าเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็น 

ไปตามท่ีก�าหนดภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีมีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุจ�าเป็นและสมควร 

โดยได้รบัผ่อนผนัจากส�านกังาน 

  3.7.1.15  ในกรณทีีท่รพัย์สนิในขณะทีล่งทนุหรอืในขณะทีไ่ด้มาเป็นทรพัย์สนิของกองทนุ มมีลูค่าไม่เกิน 

อัตราส่วนที่ก�าหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับช�าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นบริษัทจัดการ 

จะยงัคงมไีว้ซึง่ทรพัย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้ 

   ให้บริษัทจัดการจัดท�ารายงานโดยระบุชื่อ จ�านวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สิน 

ตามวรรคหนึ่ง และวันท่ีทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนท่ีก�าหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแล 

ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันท�าการนับแต่วันท่ีทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีก�าหนด พร้อมท้ัง 

จดัท�าส�าเนารายงานดังกล่าวไว้ทีบ่รษิทัจัดการเพือ่ให้ส�านกังานสามารถตรวจสอบได้
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  3.7.1.16  ในกรณีท่ีการรับช�าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นท่ีบริษัทใดเป็น 

ผูอ้อก เพือ่เป็นทรพัย์สินของกองทุนรวม เมือ่รวมกนัทุกกองทุนรวมท่ีบรษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนนิการเกินกว่าร้อยละ 

25 ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทนั้น บริษัทจัดการจะด�าเนินการตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เรือ่ง การลงทนุและการมไีว้เพือ่เป็นทรพัย์สินของกองทนุ ดังนีค้อื

               (1)  ปฏบิตัใิห้เป็นไปตามประกาศท่ีก�าหนดให้บรษิทัจดัการสามารถรบัช�าระหนีด้้วยทรพัย์สิน

อืน่ได้ 

               (2)  งดเว้นการใช้สทิธอิอกเสยีงในหุน้จ�านวนท่ีเกนิอตัราส่วนการลงทนุดังกล่าว เว้นแต่กรณทีี่

มเีหตจุ�าเป็นและสมควรโดยได้รบัการผ่อนผนัจากส�านกังาน และ 

               (3)  กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผล 

ให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดท่ีต้องท�าค�าเสนอซื้อ บริษัทจัดการต้องด�าเนินการเพื่อให้ได ้

รับการยกเว้นการท�าค�าเสนอซื้อโดยการลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอ�านาจควบคุม หรือยื่นค�าขอผ่อนผันการท�า 

ค�าเสนอซื้อ ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ 

เข้าถอืหลกัทรพัย์เพือ่ครอบง�ากิจการ ทัง้นี ้การลดสัดส่วนการถอืหุน้ดังกล่าว ให้บรษิทัจดัการลดสดัส่วนตามสดัส่วนของหุน้ของ

บรษิทัจดทะเบยีนทีแ่ต่ละกองทนุได้มาจากการรบัช�าระหนีด้้วยทรพัย์สินอืน่ 

  3.7.1.17  ในกรณทีีท่รพัย์สนิในขณะทีล่งทนุหรอืในขณะทีไ่ด้มาเป็นทรพัย์สนิของกองทนุ มมีลูค่าไม่เกิน

อัตราส่วนท่ีก�าหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.7.1.7 ข้อ 3.7.1.10 

ข้อ 3.7.1.14 ข้อ 3.7.1.15 และข้อ 3.7.1.16 และการเกนิอตัราส่วนดังกล่าวมไิด้เกดิจากการลงทุนหรอืได้ทรพัย์สินมาเพิม่เตมิ 

บรษิทัจดัการจะยงัคงมไีว้ซึง่ทรพัย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้ 

   ให้บรษิทัจดัการจดัท�ารายงานโดยระบชุือ่ จ�านวน อตัราส่วนการลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สนิตาม

วรรคหนึ่ง และวันท่ีทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีก�าหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันท�าการนับแต่วันท่ีทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีก�าหนด พร้อมทั้งจัดท�าส�าเนา 

รายงานดังกล่าวไว้ทีบ่รษิทัจัดการเพือ่ให้ส�านกังานสามารถตรวจสอบได้ 

  3.7.1.18  ข้อจ�ากัดการลงทนุข้างต้นจะไม่น�ามาบงัคับใช้ในกรณท่ีีปรากฏเหตตุามหวัข้อ “การเลกิโครงการ

จัดการกองทุนรวม” และบริษัทจัดการต้องด�าเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การด�าเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิก

กองทุนรวม” 

 เงือ่นไขส�าหรบักองทนุรวมตลาดเงนิในประเทศ

 1.  กรณทีีก่องทนุมอีายถุวัเฉลีย่แบบถ่วงน�า้หนกั ณ ขณะใดขณะหนึง่เกิน 3 เดือนตดิต่อกันเป็นระยะเวลา 5 วนัท�าการ 

ไม่ว่าจะเกิดจากการลงทุนเพิม่หรอืไม่กต็าม ให้บรษิทัจดัการปฏบิตัดัิงต่อไปนี้ 
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      (1)  จดัท�ารายงาน โดยระบอุายถุวัเฉลีย่แบบถ่วงน�า้หนกัของกองทุนรวม และสาเหตท่ีุไม่สามารถด�ารงอายถุวัเฉลีย่

แบบถ่วงน�า้หนกัตามก�าหนดได้ และด�าเนนิการดังต่อไปนี้ 

       (ก)  ส่งรายงานดังกล่าวต่อส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ท้ังนี ้ภายใน 3 

วนัท�าการนบัแต่วนัสดุท้ายของระยะเวลา 5 วนัท�าการดังกล่าว 

         (ข)  จดัเก็บส�าเนารายงานดังกล่าวไว้ทีบ่รษิทัจดัการ 

      (2)  ด�าเนินการแก้ไขให้อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน�้าหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เหลือไม่เกิน 3 เดือน ภายในโอกาส 

แรกโดยค�านงึถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส�าคญั แต่ต้องไม่เกิน 30 วนันบัแต่วนัสุดท้ายของระยะเวลา 5 วนัท�าการดังกล่าว 

เว้นแต่บริษัทจัดการสามารถแสดงให้ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นว่ามีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ�าเป็นอื่นใดอันท�าให้ 

บรษิทัจดัการไม่สามารถด�าเนนิการดังกล่าวได้ 

      (3)  จัดท�ารายงานเมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน�้าหนักได้ โดยให้ระบุอายุถัวเฉลี่ยแบบ 

ถ่วงน�า้หนกัของกองทนุรวม และวนัทีส่ามารถแก้ไขได้ และด�าเนนิการตาม (1) (ก) และ (ข) โดยอนโุลม 

 2.  ในระหว่างทีบ่รษิทัจัดการไม่สามารถแก้ไขอายถุวัเฉลีย่แบบถ่วงน�า้หนกั ณ ขณะใดขณะหนึง่ให้เหลอืไม่เกิน 3 เดือน 

ให้บรษิทัจดัการปฏบิตัดัิงต่อไปนี ้ท้ังนี ้โดยไม่ต้องค�านงึว่าระยะเวลาตามหมายเหตขุ้อ 1(2) ได้ล่วงพ้นไปแล้วหรอืไม่ 

      (1)  จัดท�ารายงานเมื่ออายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน�้าหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่งเกินสี่เดือน และทุกครั้งท่ีเพิ่มขึ้นเกิน 

หนึง่เดือน ตามล�าดับ โดยรายงานดังกล่าวให้มสีาระส�าคัญตามหมายเหตขุ้อ 1(1) โดยอนโุลม 

  (2)  ส่งรายงานตาม (1) ต่อส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ท้ังนี้ ภายใน 3 

วนัท�าการนบัแต่วนัทีเ่กิดกรณดัีงกล่าว 

      (3)  จดัเก็บส�าเนารายงานตาม (1) ไว้ท่ีบรษิทัจดัการ 

 3.  กรณท่ีีบรษิทัจดัการได้ลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สินตามหลกัเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ข้างต้น เพือ่เป็นทรพัย์สนิกองทนุรวมไว้ 

แล้ว หากต่อมาทรพัย์สนิดังกล่าวมคีณุสมบตัเิปลีย่นแปลงไป จนเป็นเหตใุห้บรษิทัจดัการไม่สามารถมไีว้เพือ่เป็นทรพัย์สินของ 

กองทุนได้ ให้บรษิทัจดัการปฏบิตัดัิงต่อไปนี้ 

      (1)  จดัท�ารายงานโดยระบชุือ่ จ�านวน อตัราส่วนการลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สนิทีข่าดคณุสมบตั ิและวนัท่ีทรพัย์สนิ 

นัน้ขาดคณุสมบตั ิและด�าเนนิการดังต่อไปนี ้

         (ก) ส่งรายงานดังกล่าวต่อส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ทัง้นี ้ภายใน 

วนัท�าการถดัจากวนัทีเ่กิดกรณดัีงกล่าว 

         (ข) จดัเก็บส�าเนารายงานดังกล่าวไว้ทีบ่รษิทัจดัการ 

      (2)  จ�าหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยค�านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส�าคัญ แต่ต้อง 

ไม่เกิน 30 วนันบัแต่วนัท่ีทรพัย์สนิขาดคุณสมบตั ิเว้นแต่บรษิทัจดัการสามารถแสดงให้ส�านกังานเหน็ว่ามเีหตดัุงต่อไปนี้ 
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         (ก) เหตสุดุวสิยัหรอืเหตจุ�าเป็นอืน่ใดอนัท�าให้บรษิทัจดัการไม่สามารถด�าเนนิการแก้ไขตามท่ีก�าหนดใน (2) ได้ 

         (ข) บริษัทจัดการด�าเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันที่บันทึกมูลค่าทรัพย์สินเป็นศูนย์ หรือวันที่มี 

พฤติการณ์ว่าผู้ออกหรือคู่สัญญาในทรัพย์สินดังกล่าวไม่สามารถช�าระหนี้ได้ เป็นผู้มีสิทธิในทรัพย์สินนั้น (set aside) ตาม 

หลักเกณฑ์ในประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธี 

การจดัการกองทนุ 

      (3)  จดัท�ารายงานเมือ่บรษิทัจดัการสามารถจ�าหน่ายทรพัย์สนิท่ีขาดคุณสมบตั ิหรอืเมือ่ทรพัย์สนินัน้เปลีย่นแปลง 

คณุสมบตัจินเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ส�าหรบักองทนุดังกล่าว โดยให้ระบชุือ่ จ�านวน อตัราส่วนการลงทนุหรอืมไีว้ซึง่

ทรพัย์สนิดังกล่าว และวนัท่ีทรพัย์สินนัน้ถกูจ�าหน่ายไป หรอืวนัท่ีคุณสมบตัเิปลีย่นแปลงแล้วแต่กรณ ีและด�าเนนิการตาม (1) (ก) 

และ (ข) โดยอนโุลม 

 4.  ในระหว่างท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถจ�าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติที่กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ให้บริษัท 

จดัการปฏบิตัดัิงต่อไปนี ้ท้ังนี ้โดยไม่ต้องค�านงึว่าระยะเวลาตามหมายเหตขุ้อ 3(2) ได้ล่วงพ้นไปแล้วหรอืไม่ 

      (1)  จดัท�ารายงานเมือ่อตัราส่วนการลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สินดังกล่าวเพิม่ขึน้ทุกร้อยละ 5 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธิ

ของกองทนุ โดยให้ระบชุือ่ จ�านวน อตัราส่วนการลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สนินัน้ และวนัทีอ่ตัราส่วนเพิม่ขึน้ 

      (2)  ส่งรายงานตาม (1) ต่อส�านกังาน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ท้ังนี ้ภายใน 3 ท�าการนบัแต่วนัท่ีเกดิ 

กรณดัีงกล่าว 

      (3)  จดัเก็บส�าเนารายงานตาม (1) ไว้ท่ีบรษิทัจดัการ 

  ความในวรรคหนึง่มใิห้ใช้บงัคับกบักรณตีามหมายเหตขุ้อ 3 (2) (ข) 

 5.  ในกรณทีีก่องทนุ มกีารลงทนุหรอืได้มาซึง่ทรพัย์สนิทีม่มีลูค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ีก�าหนดไว้ข้างต้น หากต่อมาทรพัย์สนิ

นั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวติดต่อกันเป็นเวลา 5 วันท�าการ โดยไม่ได้เกิดจากการลงทุน หรือได้มาเพิ่มเติม ให้บริษัท

จดัการปฏบิตัดัิงต่อไปนี้ 

      (1)  จดัท�ารายงานโดยระบชุือ่ จ�านวน อตัราส่วนการลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สนิทีม่มีลูค่าเกินอตัราส่วน และวนัท่ี 

ทรพัย์สนิมมีลูค่าเกินอตัราส่วน และด�าเนนิการดังต่อไปนี้ 

          (ก) ส่งรายงานดังกล่าวต่อส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ภายใน 3 

วนัท�าการนบัแต่วนัสดุท้ายของระยะเวลา 5 วนัท�าการดังกล่าว 

          (ข) จดัเก็บส�าเนารายงานดังกล่าวไว้ทีบ่รษิทัจดัการ 

      (2)  ด�าเนินการแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนภายในโอกาสแรกโดยค�านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส�าคัญ แต่ต้อง 

ไม่เกิน 30 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันท�าการดังกล่าว เว้นแต่บริษัทจัดการสามารถแสดงให้ส�านักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เหน็ว่าท่ีมเีหตสุดุวสิยัหรอืเหตจุ�าเป็นอืน่ใดอนัท�าให้บรษิทัจดัการไม่สามารถด�าเนนิการดังกล่าว 
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     (3)  จัดท�ารายงานเมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ โดยให้ระบุชื่อ จ�านวน อัตราส่วนการ 

ลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สนิดังกล่าว และวนัท่ีสามารถแก้ไขได้ และด�าเนนิการตาม (1) (ก) และ (ข) โดยอนโุลม 

  มใิห้น�าความในข้อ 3.7.1.11 มาใช้บงัคับกบักรณตีามวรรคหนึง่ 

 6.  ในระหว่างท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ข้างต้น ให้บริษัทจัดการ

ปฏบิตัติามข้อ 4 โดยอนโุลม ท้ังนี ้โดยไม่ต้องค�านงึว่าระยะเวลาตามข้อ 5(2) ได้ล่วงพ้นไปแล้วหรอืไม่ 

 สรปุอตัราส่วนการลงทนุ : 

 1.  Total non-investment grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 0.00 

 2.  Non-investment grade company limit : ลงทนุไม่เกินร้อยละ 0.00 

 3.  Investment grade company limit : ลงทนุไม่เกินร้อยละ 10.00 

 4.  Financial institution company limit : ลงทนุไม่เกินร้อยละ 15.00 

 5.  Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 10.00 

 6.  Total fund limit : ลงทนุไม่เกินร้อยละ 20.00 

4.  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไม่จ่าย 

 หลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิปันผล : ไม่มี

5.  การรบัช�าระหนีเ้พือ่กองทนุรวมด้วยทรพัย์สินอืน่ : 

 หากมีการผิดนัดช�าระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่

สามารถช�าระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับช�าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นท้ังท่ีเป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวม 

ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการจดัการกองทนุรวม ในกรณทีีผู่อ้อกตราสารแห่งหนีห้รอื

ลกูหนีต้ามสิทธเิรยีกร้องผดินดัช�าระหนี ้ดังนี้ 

 5.1  กรณทีีบ่รษัิทจดัการได้บันทกึมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รอืสิทธเิรยีกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์ 

      5.1.1  เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีชื่ออยู่ใน 

ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันท่ีบริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิใน 

เงนิได้สทุธจิากทรพัย์สินทีไ่ด้จากการรบัช�าระหนี้ 

  5.1.2  เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช�าระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่น�าทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจาก 

ทรัพย์สินท่ีได้จากการรับช�าระหนี้ มารวมค�านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจ�าหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการ 

รบัช�าระหนีใ้นโอกาสแรกท่ีสามารถกระท�าได้โดยค�านงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส�าคญั เว้นแต่กรณทีีผู่ถ้อืหน่วย 

ลงทนุทีม่ีสทิธใินเงินได้สทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ด้จากการรับช�าระหนี้ตกลงรับช�าระหนีด้้วยทรพัยส์นิดงักลา่วแทนเงนิ ทัง้นี ้ตาม

หลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทนุก�าหนดโดยได้รบัความเหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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   ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่สามารถจ�าหน่ายทรพัย์สินทีไ่ด้จากการรบัช�าระหนี ้บรษิทัจดัการอาจจดัหา

ผลประโยชน์จากทรพัย์สนินัน้ได้ และในกรณทีีม่ค่ีาใช้จ่ายในการบรหิารทรพัย์สนิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากเงนิส�ารองรายได้หรอื

ผลประโยชน์ทีไ่ด้จากการบรหิารทรพัย์สินนัน้

      5.1.3  เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับช�าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะ 

เฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับช�าระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินได้สุทธินั้นภายใน 45 วัน 

นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

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

ระยะเวลาการเฉลีย่เงนิคืนเป็นอย่างอืน่ 

      5.1.4  เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับ 

ช�าระหนีต้ามตราสารแห่งหนีห้รอืสทิธเิรยีกร้องดังกล่าวเป็นเงนิ บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามความในข้อ 5.1.3 โดยอนโุลม 

 5.2  กรณทีีบ่รษัิทจดัการไม่ได้บันทกึมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รอืสิทธเิรยีกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์ 

      5.2.1  ก่อนการรบัช�าระหนีด้้วยทรพัย์สนิอืน่ท่ีมใิช่หลกัประกันในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะต้องได้รบัความเหน็ชอบ

จากผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยมตเิสยีงข้างมากซึง่คิดตามจ�านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึง่ของจ�านวนหน่วยลงทนุทีจ่�าหน่าย 

ได้แล้วท้ังหมด หรอืได้รบัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยผูดู้แลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบ และแสดงความเหน็พร้อม

เหตผุลว่าในขณะนัน้การรบัช�าระหนีด้้วยทรพัย์สนิดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนมากกว่าการถอืหรอืมไีว้ซึง่ตราสาร

แห่งหนีห้รอืสทิธเิรยีกร้องนัน้ 

   ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบ ุ

รายละเอยีดเกีย่วกับทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมจะได้จากการรบัช�าระหนี ้มลูค่าของทรพัย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตผุล

และความจ�าเป็นในการรบัช�าระหนี้ 

  5.2.2  เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช�าระหนี้ บริษัทจัดการจะน�าทรัพย์สินดังกล่าวมารวมค�านวณมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะก�าหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการค�านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตาม 

หลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ามาคมบรษิทัจดัการลงทนุก�าหนดโดยได้รบัความเหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ

ด�าเนนิการกับทรพัย์สินดังกล่าวดังนี้ 

   (1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่ง 

ทรพัย์สนิดังกล่าวต่อไปเพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวมก็ได้ 

               (2)  กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจ�าหน่าย 

ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกท่ีสามารถกระท�าได้โดยค�านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส�าคัญ และในระหว่างท่ี

บริษัทจัดการยังไม่สามารถจ�าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว ในกรณ ี

ทีม่ค่ีาใช้จ่ายในการบรหิารทรพัย์สนิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากทรพัย์สนิของกองทุนรวม 
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 5.3  ในกรณทีีมี่พฤติการณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนีห้รอืลกูหนีต้ามสิทธเิรยีกร้องจะไม่สามารถช�าระหนีไ้ด้

   บรษิทัจดัการกองทนุรวมจะด�าเนนิการให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทกุรายทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วนัทีม่ี

พฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช�าระหนี้ได้เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก

ทรพัย์สนิอืน่ท่ีได้จากการช�าระหนีก้ไ็ด้ ทัง้นี ้ ในการด�าเนนิการดังกล่าว บรษิทัไม่ต้องน�าตราสารแห่งหนีห้รอืสิทธิเรยีกร้องนัน้ 

มารวมค�านวณมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

 เงือ่นไขเพิม่เตมิ : 

 ในการเฉลีย่เงนิคนืแต่ละครัง้ตามข้อ 5.1.3 หากบรษิทัจดัการมเีหตผุลแสดงให้เหน็ว่า เงนิได้สุทธจิากทรพัย์สินท่ี 

ได้จากการรับช�าระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจน�าเงินได้สุทธ ิ

ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ท้ังนี้ หากได้มีการ 

จ�าหน่ายทรพัย์สนิท่ีได้จากการรบัช�าระหนีด้้วยทรพัย์สนิอืน่จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงนิได้สทุธจิากทรพัย์สินท่ีได้จากการ

รบัช�าระหนีน้ัน้ไม่คุม้กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลีย่เงนิคืน บรษิทัจดัการอาจน�าเงนิได้สทุธจิากทรพัย์สินทีไ่ด้จากการรบัช�าระหนี้

ดังกล่าวมารวมค�านวณเป็นมลูค่าทรพัย์สินสทุธขิองกองทนุรวมก็ได้ 

6.  ช่ือ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท์ เงือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน์ และสถานทีเ่กบ็รกัษาทรพัย์สินของกองทนุรวม : 

 6.1.  ช่ือทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ของผูด้แูลผลประโยชน์ : 

  ชือ่  :  ธนาคารกสกิรไทย จ�ากัด (มหาชน) 

  ทีอ่ยู ่ :  เลขที ่400/22 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 

    โทรศพัท์ 0-2470-3200-2 

 6.2.  เงือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน์ : 

  บรษิทัจดัการจะเปลีย่นตวัผูดู้แลผลประโยชน์ภายใต้เงือ่นไขดังต่อไปนี้ 

  (1)  เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดย 

บอกกล่าวให้อกีฝ่ายหนึง่ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั 

  (2)  ในกรณีที่บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได ้

ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นฝ่ายท่ีไม่ผิดสัญญา (แล้วแต่กรณี) อาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล 

ผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อกีฝ่ายหนึง่ซึง่เป็นฝ่ายทีผ่ดิสัญญาทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 30 วนั

  (3)  ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในโครงการหรอืมกีารแก้ไขเปลีย่นแปลงกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ 

ตลาดหลกัทรพัย์หรอืประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศของส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณอีืน่ใด และ

บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ท้ังสองฝ่ายไม่สามารถตกลงท่ีจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับกฎหมาย 

ดังกล่าว ท้ังนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าท่ีแก่ผู้ดูแลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้าที่ที ่
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ระบไุว้ในสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรบัหน้าท่ีดังกล่าว ผูดู้แลผลประโยชน์มสีทิธบิอก

เลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บรษิทัจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 

90 วนั 

  (4)  ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจ�านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของ 

จ�านวนหน่วยลงทุนทีข่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทนุ เรยีกร้องให้มกีารเปลีย่นตวัผูดู้แลผลประโยชน์ 

  (5)  ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์น�าข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้องกับ 

กองทนุไปเปิดเผย หรอืใช้ในทางท่ีก่อหรอือาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรอืก่อให้เกดิประโยชน์แก่ผูดู้แลผลประโยชน์

เองในลักษณะที่เป็นการผิดกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการมีสิทธ ิ

บอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได้ทันท ีเว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการกระท�าตามอ�านาจหน้าท่ีของผูดู้แลผลประโยชน์ 

หรอืโดยอ�านาจของกฎหมาย หรอืคูสั่ญญาอกีฝ่ายหนึง่ยนิยอมอนญุาตเป็นลายลกัษณ์ให้เปิดเผยได้ 

  (6)  ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง 

คุณสมบัติผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะด�าเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้อง 

ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการตรวจพบเอง หรอืปรากฏจากการตรวจสอบของส�านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. เว้นแต่ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสัง่การเป็นอย่างอืน่ โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้ส�านกังาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3 วันท�าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีแก้ไขเสร็จส้ิน ในกรณีท่ี ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ไม่จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อส�านักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีค่รบก�าหนดเวลาให้แก้ไขและเมือ่ได้รบัอนญุาตจากส�านกังาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้วบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน เว้นแต ่

ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะส่ังการเป็นอย่างอืน่

  ในทกุกรณกีารเปลีย่นตวัผูดู้แลผลประโยชน์จะต้องได้รบัอนญุาตจากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน และเมือ่

การเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องท�าหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์

จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สิน และเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามค�าสั่งของ

บรษิทัจดัการ หรอืส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถงึการด�าเนนิการอืน่ใดทีจ่�าเป็น เพือ่ให้การโอนทรพัย์สิน และ

เอกสารทั้งหลายให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จส้ิน และผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถท�าหน้าที่ได้ทันที ทั้งนี้  

ภายในระยะเวลาอนัสมควร เว้นแต่บรษิทัจดัการ หรอืส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมคี�าสัง่เป็นอย่างอืน่ 

 6.3.  สถานทีเ่กบ็รกัษาทรพัย์สินกองทนุรวม : 

• ธนาคารกสกิรไทย จ�ากัด (มหาชน) 

    เลขที ่400/22 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 

    โทรศพัท์ 0-2470-3200-2 และหรอื 
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• บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

   เลขที ่62 อาคารตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ชัน้ 6 ถนนรชัดาภเิษก คลองเตย 

   กรงุเทพมหานคร 10110 และหรอื 

• ธนาคารแห่งประเทศไทย

   เลขที ่273 ถนนสามเสน เขตบางขนุพรม กรงุเทพมหานคร 10200   

7.  ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ของผูส้อบบัญชี : 

 ชือ่  : นาย ประวทิย์ ววิรรณธนานตุร์

 ช่ือ : นาย บรรจง พชิญประสาธน์ 

  ช่ือ  : นาย เทอดทอง เทพมงักร

 ช่ือ : นางสาวชมภนูชุ แซ่แต้

 ช่ือ : นาย ไกรสทิธิ ์ศลิปมงคลกุล

 ช่ือ  : นาย อดุม ธนรูตัน์พงศ์ 

 ทีอ่ยู ่ : บรษิทั พวี ีออดิท จ�ากัด 

   เลขที ่100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานชิ บ ีถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

   กรงุเทพมหานคร 10310 โทรศพัท์ 0-2645-0080 

 หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให ้

ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

8.  ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทนุ : 

 ช่ือ  : ธนาคารกรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน) 

 ทีอ่ยู ่ : เลขที ่333 ถนนสีลม แขวงสลีม เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 10500 

   โทรศพัท์ 0-2230-1784 

 หรอืบคุคลอืน่ทีไ่ด้รบัอนญุาตให้บรกิารเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ 

ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

9.  ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ของผูจ้ดัจ�าหน่าย : ไม่มี

 บรษิทัจดัการอาจแต่งตัง้หรอืยกเลกิการแต่งตัง้ผูจ้ดัจ�าหน่ายได้ โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งการแต่งตัง้หรอืยกเลกิการแต่งตัง้

ผูจ้ดัจ�าหน่ายให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครัง้
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10.  ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื : 

 ช่ือ  : ธนาคารกรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน)

 ทีอ่ยู ่ : เลขที ่333 ถนนสีลม แขวงสลีม เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 1333

   และสาขาต่างๆ ท่ัวประเทศ 

 ช่ือ  : บรษิทัหลกัทรพัย์ บวัหลวง จ�ากัด (มหาชน) 

 ทีอ่ยู ่ : เลขที ่191 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 29 ถนนสลีม เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 10500 

   โทรศพัท์ 0-2231-3777, 0-2618-1000 

 ช่ือ  : บรษิทั กรงุเทพประกันชวีติ จ�ากัด (มหาชน) 

 ทีอ่ยู ่ : เลขที ่23/115-121 รอยลัซติีอ้เวนวิ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 

   โทรศพัท์ 0-2777-8999 

 ช่ือ  :  บรษิทั บรษิทัหลกัทรพัย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ�ากัด (มหาชน)

 ทีอ่ยู ่ :  เลขที ่25 อาคารกรงุเทพประกันภยั ชัน้ 15 - 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

   กรงุเทพมหานคร 10120 โทรศพัท์ 0-2638-5500

 บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือ 

รบัซือ้คนืในภายหลงั โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งการแต่งตัง้หรอืยกเลกิการแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืให้ส�านกังาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครัง้ ในกรณขีองการแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนเพิม่เตมิ ผูส้นบัสนนุการขายหรอื 

รบัซือ้คืนดังกล่าวอาจเป็นบคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคล ทีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเหน็ชอบเพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็น 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานได้ 

ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนทีป่ฏบิตัหิน้าท่ีอยูก่่อนแล้ว 

11.  ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ของทีป่รกึษาการลงทนุ : ไม่มี

 บรษิทัจดัการอาจจะแต่งตัง้ผูท้ีม่ใีบอนญุาตในการประกอบธรุกิจเป็นทีป่รกึษาการลงทุนให้เป็นทีป่รกึษาของบรษิทัจดัการ

เพือ่ให้ค�าแนะน�าด้านการลงทุนต่างๆ ตามนโยบายของกองทนุเพือ่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้การแต่งตัง้

ทีป่รกึษาดังกล่าวข้างต้น บรษิทัจัดการจะแจ้งให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครัง้ บรษิทัจดัการจะเป็นผูร้บัผดิชอบ

ค่าตอบแทนทีป่รกึษาของบรษิทัจัดการ โดยจะหกัจากค่าธรรมเนยีมการจดัการท่ีบรษิทัจดัการจะได้รบัจากกองทนุ 

12.  ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ของทีป่รกึษากองทนุ : 

 ไม่มี
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13.  การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก : 

 ผูส้นใจสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ทีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนตามวนัเวลาเสนอขายครัง้แรก 

ทีร่ะบไุว้ในหนงัสอืชีช้วนส่วนสรปุข้อมลูส�าคญุ ในราคาหน่วยลงทนุท่ีเสนอขาย 

 เงือ่นไขทีเ่กีย่วข้องกบัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :

 บรษิทัจดัการอาจยกเลกิการจดัตัง้กองทนุรวมท่ีอยูร่ะหว่างการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ 

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

 13.1  วิธกีารขอรบัหนังสือช้ีชวนและการเปิดบัญชกีองทนุ 

  ผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน เอกสารการเปิดบัญชีกองทุน และเอกสารอื่นใดตามท่ี 

กฎหมายก�าหนด (ถ้าม)ีได้ท่ีบรษิทัจดัการและหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน ส�าหรบัผูล้งทุนท่ียงัไม่เคยมบีญัชกีองทนุ จะ

ต้องเปิดบญัชกีองทนุโดยกรอกรายละเอยีดและข้อความต่างๆ ในใบค�าขอเปิดบญัชกีองทุนพร้อมแนบเอกสารหลกัฐานในการ

ขอเปิดบญัชกีองทุน 

 13.2  เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบัญชี 

         (1)  กรณ ีบคุคลธรรมดา 

               ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน 

         (2)  กรณ ีนติบิคุคล 

               ก) หนงัสือรบัรองกระทรวงพาณชิย์ 

              ข) ส�าเนาหนงัสอืมอบอ�านาจ และตวัอย่างลายมอืชือ่ของผูม้อี�านาจลงนามแทนนติบิคุคล 

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

              ง) เอกสารทีเ่ก่ียวข้องอืน่ใด (ถ้าม)ี 

 ในกรณผีูส้ัง่ซือ้ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกิน 4 คนส่ังซือ้หน่วยลงทนุร่วมกนั บรษิทัจดัการจะจดแจ้งชือ่ผูถ้อืหน่วย 

ลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และจะถือ 

เอาบคุคลทีม่ชีือ่ในค�าขอเปิดบญัชกีองทนุคนใดคนหนึง่หรอืมากกว่าตามท่ีผูถ้อืหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้เป็นผูใ้ช้สทิธิ 

ในฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุน และผูร้บัเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรอืรบัเงนิจากการช�าระบญัชกีรณเีลกิกองทุน 

 13.3  วิธส่ัีงซือ้หน่วยลงทนุ 

  ช่องทางในการเสนอขายครัง้แรก มดัีงนี้

• ผ่านบรษิทัจดัการ       

• ผ่านผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน 
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  ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต�่ากว่ามูลค่าขั้นต�่าของการสั่งซื้อ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบค�าขอ 

เปิดบัญชีกองทุน ใบค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารอื่นใดตามท่ีกฎหมายก�าหนด (ถ้ามี) ให้ครบถ้วนชัดเจน และช�าระเงิน 

ค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจ�านวน พร้อมเอกสารหลักฐานซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องไปยื่นท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน 

การขายหรอืรบัซือ้คนื

 13.4  การรบัช�าระและการเกบ็รกัษาเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ 

  13.4.1  กรณ ีส่ังซือ้หน่วยลงทนุผ่านผูส้นับสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ. ธนาคารกรงุเทพ 

              (ก) ผู้สั่งซื้อสามารถช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก เป็นเงินสด ค�าสั่ง 

หักบัญชีธนาคาร เช็ค ดราฟท์ ตั๋วแลกเงินหรือวิธีอื่นใดท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับส�านักงานที่รับ 

ค�าสัง่ซือ้เท่านัน้ โดยจะต้องลงวนัทีท่ี่สัง่ซือ้และขดีคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนาม ชือ่บญัชจีองซือ้หน่วยลงทุนทีร่ะบใุนหนงัสอืชีช้วน 

ซึง่เป็นบญัชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรงุเทพ หรอืธนาคารอืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิ ประเภทกระแสรายวนั หรอืบญัชซีือ้อืน่ใดทีอ่าจ 

เพิม่เตมิในอนาคต ทัง้นี ้หากมผีลประโยชน์ใดเกิดขึน้เนือ่งจากบญัชจีองซือ้ดังกล่าว บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการให้เป็นประโยชน์

ของกองทนุ 

              (ข) ผู้สั่งซื้อสามารถช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดของ 

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) หรือของสถาบันการเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการก�าหนดอนุญาต โดยการตัดเงินจาก 

บตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด ในวนัท่ีทีสั่ง่ซือ้ ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธท่ีิจะรบัช�าระค่าซือ้หน่วยลงทุนด้วย

บตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด ณ สถานที ่หรอืช่วงระยะเวลาหรอืภายใต้เงือ่นไขอืน่ใด ตามทีบ่รษิทัจดัการจะก�าหนด 

โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรอืช่องทางอืน่ทีเ่หมาะสม

   อนึ่ง การช�าระเงินด้วยบัตรดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจาก 

การช�าระด้วยบัตรดังกล่าว หรือจากธนาคารที่ผู้สั่งซื้อใช้บัญชีบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ภายในวันท�าการ 

ถดัจากวนัทีท่ี่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าว 

   อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดให้บริการรับช�าระค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือ 

บตัรอืน่ใด (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืช่องทางอืน่ทีเ่หมาะสม การช�าระ

ด้วยบัตรดังกล่าว จะไม่มีการสะสมคะแนน เว้นแต่ธนาคารจะก�าหนดอนุญาตเป็นอย่างอื่น ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ 

ในการแก้ไขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วนัเวลา ในการรบัช�าระด้วยบตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด โดย 

ไม่ถอืเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืผ่าน 

ช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

   ผู้สนับสนุนฯ จะต้องน�าเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้ส่ังซื้อเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 

ระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก
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  13.4.2  กรณ ีส่ังซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรษัิทจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่

   ผู้สั่งซื้อสามารถช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค ดราฟท์ ตั๋วแลกเงินหรือค�าส่ังหักบัญช ี

ธนาคาร ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับส�านักงานท่ีรับค�าส่ังซื้อเท่านั้น โดยจะต้องลงวันที่ท่ีส่ังซื้อ และ 

ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ.บัวหลวง” ซึง่เป็นบญัชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรงุเทพ 

หรอืธนาคารอืน่ใดท่ีอาจเพิม่เตมิ ประเภทกระแสรายวนั หรอืบญัชซีือ้อืน่ใดท่ีอาจเพิม่เตมิในอนาคต ท้ังนี ้หากมผีลประโยชน์ใด 

เกิดขึน้เนือ่งจากบญัชจีองซือ้ดังกล่าว บรษิทัจัดการจะด�าเนนิการให้เป็นประโยชน์ของกองทนุ  

   อนึ่ง ผู้ส่ังซื้อท่ีได้ช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการส่ังซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อ

หน่วยลงทนุไม่ได้

   บริษัทจัดการ และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะต้องน�าเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนท่ีได้รับจาก 

ผูส้ัง่ซือ้เข้าบญัชจีองซือ้หน่วยลงทนุข้างต้น ภายในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก 

   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเก่ียวกับบัญชีรับช�าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 

ดังกล่าว โดยไม่ถอืว่าปฏบิตัผิดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ 

 13.5  การจดัสรรหน่วยลงทนุ 

  กรณีท่ีมีผู้ส่ังซื้อในการเสนอขายครั้งแรกไม่เกินเงินทุนโครงการ ผู้ส่ังซื้อทุกคนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน 

ตามจ�านวนท่ีจองซื้อและในกรณีท่ีมีผู้จองซื้อเกินจ�านวนท่ีเสนอขาย บริษัทจัดการอาจด�าเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้ 

หลกัการ “จองซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามวนัท่ีทีไ่ด้รบัใบค�าส่ังซือ้พร้อมเงนิค่าส่ังซือ้เตม็จ�านวน 

  ทั้งนี้ หากการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว จะท�าให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 

ร้อยละห้าสิบของจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้ทั้งหมด 

ตามค�าสัง่จองซือ้ แต่จะให้เท่าทีไ่ม่เกินสดัส่วนร้อยละห้าสิบของจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังสิน้ หรอืเว้นแต่เป็นกรณี

ทีไ่ด้รบัการผ่อนผนัจากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงับการส่ังซื้อหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วน ในกรณีใด 

กรณหีนึง่ ดังนี้ 

         (1)  กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลท่ีบริษัทจัดการได้รับจากผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือ 

ไม่ครบถ้วน

         (2)  กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็น 

การฟอกเงนิ เป็นต้น 

         (3)  บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธท่ีิจะปฏเิสธการจองซือ้หน่วยลงทุนในบางกรณตีามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร เช่น 

ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสีย



51

B-TREASURY

หายแก่กองทนุ เป็นต้น ทัง้นี ้เพือ่เป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุน และชือ่เสยีงหรอืความรบัผดิชอบทาง

กฎหมายของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

 13.6  การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ 

  บรษิทัจดัการจะคืนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผูส่ั้งซือ้หน่วยลงทุน ในกรณต่ีอไปนี้ 

         1.  บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั้งที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให ้

ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ียตุกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และจะคืนเงนิค่าซือ้

หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ (ถ้าม)ี ให้แก่ผูส้ัง่ซือ้ ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดการจดัตัง้กองทนุ

         2.  บรษิทัจดัการยตุกิารจดัตัง้กองทนุหากหลงัจากส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกแล้ว ปรากฏว่าบรษิทัจดัการ 

ไม่สามารถจ�าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือกรณีท่ีมีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่ม 

บคุคลเดียวกันใดเกินกว่าร้อยละห้าสบิของจ�านวนหน่วยลงทนุทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ส�านกังาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก และจะคืนเงินค่าซื้อ 

หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ (ถ้าม)ี ให้แก่ผูส้ัง่ซือ้ ภายใน 1 เดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก

         3.  ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณี 

ข้างต้น บริษัทจัดการจะด�าเนินการคืนเงินส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึ้น (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อ 

ภายใน 1 เดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก 

  อนึ่ง หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจากเงินท่ีได้รับจาก 

การจ�าหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ภายในก�าหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นได้ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง 

บริษัทจัดการจะช�าระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปีนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีครบก�าหนดระยะเวลาท่ีก�าหนด 

ข้างต้น ท้ังนี ้เว้นแต่ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพจิารณาผ่อนผนัหรอืสัง่การเป็นอย่างอืน่ 

 13.7  เงือ่นไขอืน่ใด 

  การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับเงินค่าส่ังซื้อ 

หน่วยลงทุนและได้ท�ารายการขายหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนและผู้ส่ังซื้อจะไม่สามารถ

ยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่ได้รบัอนญุาตจากบรษิทัจดัการเป็นกรณพีเิศษ 

  ในการช�าระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน หากมใิช่กรณท่ีีผูส่ั้งซือ้ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอืน่ท่ีจดัตัง้ โดยบรษิทั

จดัการเพือ่สัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุนี ้ผูส้ัง่ซือ้จะต้องช�าระค่าส่ังซือ้ด้วยเงนิเตม็มลูค่า จะหกักลบลบหนีกั้บบรษิทัจดัการไม่ได้ 

14.  การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

 14.1  วิธกีารขอรบัหนงัสือช้ีชวน ใบค�าส่ังซือ้หน่วยลงทนุ และใบค�าขอเปิดบัญชีกองทนุ : 

  ผู้สนใจที่จะส่ังซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน ค�าส่ังซื้อหน่วยลงทุน ใบค�าขอเปิดบัญชี 
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กองทุน และเอกสารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายก�าหนด (ถ้าม)ีได้ทีบ่รษิทัจดัการ และหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน ส�าหรบั 

ผูส้นใจส่ังซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยมบีญัชกีองทนุจะต้องเปิดบญัชกีองทนุ โดยกรอกรายละเอยีดและข้อความต่างๆ ในใบค�าขอ

เปิดบญัชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชกีองทนุ 

 14.2  เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบัญชี :

         (1)  กรณ ีบคุคลธรรมดา 

              ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน 

         (2)  กรณ ีนติบิคุคล 

              ก) หนงัสือรบัรองกระทรวงพาณชิย์ 

              ข) ส�าเนาหนงัสอืมอบอ�านาจ และตวัอย่างลายมอืชือ่ของผูม้อี�านาจลงนามแทนนติบิคุคล 

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

              ง) เอกสารทีเ่ก่ียวข้องอืน่ใด (ถ้าม)ี 

  ในกรณผีูส้ัง่ซือ้ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกิน 4 คนส่ังซือ้หน่วยลงทนุร่วมกนั บรษิทัจดัการจะจดแจ้งชือ่ผูถ้อืหน่วย 

ลงทนุเหล่านัน้เป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุร่วมกันในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ และในเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทุน และจะถอืเอา 

บุคคลท่ีมีชื่อในค�าขอเปิดบัญชีกองทุนคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่าตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้เป็นผู้ใช้สิทธ ิ

ในฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุน และผูร้บัเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรอืรบัเงนิจากการช�าระบญัชกีรณเีลกิกองทุน

 14.3  วิธกีารส่ังซือ้หน่วยลงทนุ : 

  ผูส้นใจลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื หรอืช่องทางอืน่ใด 

ทีบ่รษิทัจดัการจดัให้ม ีหรอืประกาศแจ้งเพิม่เตมิในอนาคตตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก�าหนด โดยบรษิทัจดัการขอสงวนสิทธ ิ

ทีจ่ะแก้ไขเพิม่ช่องทางการสัง่ซือ้ หรอืแก้ไขวธิกีารส่ังซือ้ หรอืแก้ไขเรือ่งอืน่ใดทีเ่ก่ียวข้องกับการส่ังซือ้

 โดยมช่ีองทางส่ังซือ้ ดังนี้ 

• ผ่านบรษิทัจดัการ 

• ผ่านผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน 

• ผ่านระบบเอทีเอม็ (ATM) 

• ผ่านระบบโทรศัพท์ (Tele-bank) 

• ผ่านไปรษณย์ี 

• ผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ (Internet)

• ผ่านวธิหีกับญัชเีงนิฝาก 
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 14.3.1  บรษัิทจดัการ : 

   ผูส้นใจสามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วน ค�าส่ังซือ้หน่วยลงทุน ใบค�าขอเปิดบญัชกีองทุนและเอกสารอืน่ใดตามท่ี

กฎหมายก�าหนด (ถ้ามี)ได้ท่ีบริษัทจัดการ ได้ทุกวันท�าการของธนาคารพาณิชย์ และผู้ส่ังซื้อจะต้องส่ังซื้อไม่ต�่ากว่ามูลค่า 

ขั้นต�่าของการสั่งซื้อ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบค�าขอเปิดบัญชีกองทุน (ส�าหรับการส่ังซื้อครั้งแรก) และค�าส่ังซื้อ 

หน่วยลงทนุให้ครบถ้วนชดัเจน และน�าค�าขอเปิดบญัชกีองทนุ (ถ้าม)ี และค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อมทัง้เงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ 

เตม็จ�านวนไปยืน่ท่ีบรษิทัจดัการ

 14.3.2  ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื :

   ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน ค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบค�าขอเปิดบัญชีกองทุนได้ที่ผู้สนับสนุน 

การขายหรือรับซื้อคืน และผู้สั่งซื้อจะต้องส่ังซื้อไม่ต�า่กว่ามูลค่าขั้นต�่าของการส่ังซื้อ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบค�าขอ 

เปิดบัญชีกองทุน (ส�าหรับการส่ังซื้อครั้งแรก) และค�าส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน และน�าค�าขอเปิดบัญชีกองทุน 

(ถ้าม)ี และค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนพร้อมทัง้เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็จ�านวนไปยืน่ท่ีผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน

 14.3.3  ระบบเอทเีอม็ (ATM) 

   อนึ่ง การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็ม สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขาย 

หรอืรบัซือ้คืนท่ีเป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เท่านัน้

   บรษิทัจดัการอาจรบัค�าส่ังซือ้ผ่านเครือ่งเอทีเอม็ได้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วย

บตัรบวัหลวง ATM หรอืบตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ทีธ่นาคารอนญุาตให้ใช้ซือ้ขายหน่วยลงทุนได้ โดย

ผ่านเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ 

สามารถตดิต่อผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื ณ สาขาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเคยท�าบตัรบวัหลวง ATM หรอืบตัรบวัหลวง Pre-

mier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ทีธ่นาคารอนญุาตให้ใช้ซือ้ขายหน่วยลงทนุไว้ เพือ่ขอใช้บรกิาร โดยกรอก “ค�าขอใช้บรกิาร

กองทุนเปิดผ่านเครือ่งฝากถอนเงนิอตัโนมตัแิละบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์” (ผูถ้อืหน่วยลงทนุต้องน�าบตัรบวัหลวง ATM หรอื

บตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ท่ีธนาคารอนญุาตให้ใช้ซือ้ขายหน่วยลงทุน และสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วย

ลงทนุมาด้วย) ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครือ่ง ATM ในวนัท�าการซือ้ขายถดัไป หลงัจากกรอกค�าขอ

ใช้บรกิารแล้วโดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ 

   ในกรณีผู้ส่ังซื้อประสงค์ส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ให้ผู้ส่ังซื้อปฏิบัติตามขั้นตอนการท�ารายการ 

ซึ่งมีระบุบนหน้าจอเครื่อง ATM โดยผู้สั่งซื้อต้องเลือกรหัสบริการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏิบัติจนครบขั้นตอนการ 

สัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามทีร่ะบบุนจอ ATM 

   การส่ังซือ้หน่วยลงทุน ด้วยเครือ่ง ATM ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจะต้องส่ังซือ้ครัง้

ละไม่ต�่ากว่ามูลค่าขั้นต�่าของการส่ังซื้อ และสามารถส่ังซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครั้งต่อวัน 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจ�านวนเงินท่ีสั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ให้ใช้บริการ 
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กับบัตรบัวหลวง ATM และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นท่ีธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วย 

ลงทุนได้เท่านั้น หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะยกเลิกค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม ่

หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส่ั้งซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ัง่ซือ้อาจท�าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหม่ได้ถ้าต้องการ 

   ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ไม่ได้ หากการท�ารายการ 

สัง่ซือ้เสรจ็สมบรูณ์แล้วไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้ส้ิน 

   การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผู้สนับสนุนการขายหรือ 

รับซื้อคืนจะด�าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดให้แล้วเสร็จ 

ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีได้รบัแจ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

   เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM ของผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นเพียง 

เอกสารบนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานในการท�ารายการอย่างสมบรูณ์ หากใบบนัทึกรายการของเครือ่ง ATM นัน้หมด 

ผูส้ัง่ซือ้จะเลอืกท�าการส่ังซือ้หน่วยลงทุนหรอืไม่ก็ได้ 

   บริษัทจัดการจะถือหลักฐานท่ีปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักฐาน 

ในการท�ารายการทีส่มบรูณ์ และใช้อ้างองิได้ 

   ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าส่ังซือ้

ผ่านระบบ ATM ให้สามารถท�าได้ และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ 

รบัซือ้คืนอืน่ได้ บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัท่ี www.bblam.co.th หรอืแจ้งโดยวธิอีืน่ใด

ตามความเหมาะสม 

 14.3.4  ระบบโทรศพัท์ (Tele-bank) 

   อนึ่ง การส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขาย 

หรอืรบัซือ้คืนท่ีเป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เท่านัน้ 

   บรษิทัจัดการอาจรบัค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืก

ส่ังซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนได้ทุกวนัตลอด 24 ชัว่โมง ผูถ้อืหน่วยลงทุน

ทีป่ระสงค์จะใช้บรกิารนี ้สามารถตดิต่อผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื ณ สาขาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเคยท�าบตัรบวัหลวง ATM 

หรอืบตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ท่ีธนาคารอนญุาตให้ใช้ซือ้ขายหน่วยลงทุนไว้เพือ่ขอใช้บรกิาร โดยกรอก 

“ค�าขอใช้บริการกองทุนเปิดผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติและบริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องน�าบัตร 

บวัหลวง ATM หรอืบตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ทีธ่นาคารอนญุาตให้ใช้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ และสมดุบญัชี

แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของ 

ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนในวนัท�าการซือ้ขายถดัไป หลงัจากกรอกค�าขอใช้บรกิารแล้ว โดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ 

   ในกรณผีูส้ัง่ซือ้ประสงค์สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ ให้ผูส้ัง่ซือ้ปฏบิตัติามขัน้ตอน 
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การท�ารายการซึ่งมีระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผู้ส่ังซื้อต้องเลือกรหัสบริการซื้อหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด และปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการส่ังซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ 

   การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ด้วยบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะต้อง 

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

ครั้งต่อวัน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจ�านวนเงินที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว ้

ให้ใช้บริการกับบัตรบัวหลวง ATM และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นท่ีธนาคารอนุญาตให้ใช ้

ซื้อขายหน่วยลงทุนได้เท่านั้น หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะยกเลิกค�าส่ังซื้อหน่วยลงทุน 

นัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส่ั้งซือ้นัน้ซึง่ผูส่ั้งซือ้อาจท�าการส่ังซือ้หน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ 

   ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ไม่ได้ หาก 

การท�ารายการสัง่ซือ้เสรจ็สมบรูณ์แล้วไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้ส้ิน 

   การส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงานผู้สนับสนุน 

การขายหรือรับซื้อคืนจะด�าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย 

ก�าหนดให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ด้รบัแจ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

   เอกสารใบบนัทึกรายการทีอ่อกจากเครือ่งโทรสารของผูส่ั้งซือ้เป็นเพยีงเอกสารบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่

หลกัฐานในการท�ารายการอย่างสมบรูณ์ 

   บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยูก่บัผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัฐานใน 

การท�ารายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างองิได้ 

   ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าส่ังซือ้

ผ่านระบบโทรศัพท์ ให้สามารถท�าได้ และหากอนาคตสามารถใช้บรกิารนีโ้ดยผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบั 

ซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใด 

ตามความเหมาะสม   

 14.3.5  ไปรษณย์ี

   บรษิทัจดัการอาจรบัค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านไปรษณย์ีลงทะเบยีนได้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะต้องปฏบิตัิ

ตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัจดัการก�าหนด ค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีส่่งมายงับรษิทัจัดการผ่านไปรษณย์ีลงทะเบยีนนัน้จะสมบรูณ์ต่อเมือ่

บรษิทัจดัการได้รบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุและบรษิทัจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้โดยผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะไม่สามารถ

ยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่ ได้รบัอนญุาตจากบรษิทัจดัการเป็นกรณพีเิศษ ท้ังนี ้บรษิทัจดัการจะท�ารายการซือ้

หน่วยลงทุนตามค�าส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันท�าการถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการได้รับค�าสั่งซื้อ

หน่วยลงทนุและได้รบัเงนิค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเรยีบร้อยแล้ว

   ทัง้นี ้ ก่อนทีบ่รษิทัจดัการจะเริม่รบัค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางไปรษณย์ีลงทะเบยีน บรษิทัจดัการจะแจ้งให้
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ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นท่ีเหมาะสม และแจ้งให้ส�านักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 14.3.6  ระบบอนิเตอร์เน็ต ( Internet) 

   อนึง่ การส่ังซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้นบัสนนุการขาย

หรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เท่านัน้ 

    (1) บรกิารบัวหลวงไอแบงก์กิง้ (Bualuang iBanking) :

     ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะ

ต้องระบเุลขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ และค�าขอใช้บรกิารบวัหลวง ไอแบงก์ก้ิงและบวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง (“ค�าขอใช้บรกิาร”) หรอืค�าขอ

อืน่ในท�านองเดียวกัน และปฏบิตัติามเงือ่นไขทีร่ะบไุว้ในการขอใช้บรกิารดังกล่าว และเมือ่ได้รบัรหสัผูใ้ช้ (User Name) และรหสั

ผ่าน (Password) ส�าหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร หรืออื่นๆ ได้ตลอด 

24 ชัว่โมง ที ่www.bangkokbank.com หรอืเวบ็ไซต์อืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต

     ในกรณผีูส้ัง่ซือ้ประสงค์สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง ไอแบงก์ก้ิง 

ให้ผูส้ัง่ซือ้ปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการสัง่ซือ้ โดยผูส้ัง่ซือ้ต้องปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ

     การส่ังซือ้หน่วยลงทนุ ผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวงไอแบงก์กิง้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะ

ต้องส่ังซื้อครั้งละไม่ต�่ากว่ามูลค่าขั้นต�่าของการสั่งซื้อ และสามารถส่ังซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่น 

ทีบ่รษิทัจดัการแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครัง้ต่อวนั

     เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนท�ารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง 

ไอแบงก์กิง้ ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุจะหกัเงนิตามจ�านวนท่ีส่ังซือ้ทนัทีจากบญัชเีงนิฝากของผูส่ั้งซือ้ท่ีได้

ระบุไว้ในค�าขอใช้บริการ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะยกเลิกค�าส่ังซื้อหน่วยลงทุนนั้น 

โดยไม่หักเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผูส่ั้งซือ้อาจท�าการส่ังซือ้หน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

     อนึง่ ในการช�าระค่าหน่วยลงทนุ หากมใิช่กรณทีีผู่ซ้ือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด

อืน่ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้ซื้อหน่วยลงทุนต้องช�าระด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ 

ผูส้ัง่ซือ้ทีไ่ด้ช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแล้ว จะเพกิถอนค�าส่ังซือ้หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้ 

     ค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง จะสมบูรณ์ต่อเมื่อ 

ผู้สั่งซื้อได้ท�ารายการสั่งซื้อและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน 

โดยผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลกิค�าส่ังซือ้หน่วยลงทุนนัน้ได้ เว้นแต่ได้รบัอนญุาตจากบรษิทัจดัการเป็นกรณพีเิศษ

     อย่างไรกต็าม หากมข้ีอขดัข้องของระบบเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็จนเป็นเหตใุห้บรษิทัจดัการไม่สามารถ

รบัเงนิค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวและไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทนุได้ ให้ถอืว่ายงัไม่มกีารท�ารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ

ผ่านอนิเตอร์เนต็นัน้
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     บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ด้วยบรกิารบวัหลวง ไอแบงก์กิง้ ยอมรบัและผกูพนัตามเงือ่นไขและวธิกีารท่ีก�าหนดไว้ในค�าขอใช้บรกิาร และหรอืทีจ่ะแก้ไขเพิม่

เตมิเปลีย่นแปลงต่อไปในภายหน้า ซึง่รวมถงึการยอมรบัความเส่ียงใดๆ ทีอ่าจเกิดขึน้อนัเนือ่งมาจากความขดัข้องของระบบ

    (2) บรกิารบัวหลวง เอม็แบงก์กิง้ (Bualuang mBanking) :

     ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ด้วยบริการบัวหลวง 

เอม็แบงก์กิง้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะต้องระบเุลขท่ีผูถ้อืหน่วยลงทุน และลงนามในค�าขอใช้บรกิารบวัหลวง ไอแบงก์ก้ิง และ 

บวัหลวง เอม็แบงก์กิง้ (“ค�าขอใช้บรกิาร”) หรอืค�าขออืน่ในท�านองเดียวกัน และปฏบิตัติามเงือ่นไขท่ีระบไุว้ในการขอใช้บรกิาร 

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

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

ตลอด 24 ชัว่โมง หรอืระบบปฏบิตักิารอืน่ท่ีอาจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต

     ในกรณผีูส่ั้งซือ้ประสงค์สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง 

ให้ผูส้ัง่ซือ้ปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการสัง่ซือ้ โดยผูส้ัง่ซือ้ต้องปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ

     การส่ังซือ้หน่วยลงทุน ผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง ผูถ้อืหน่วยลงทนุ

จะต้องสัง่ซือ้ครัง้ละไม่ต�า่กว่ามลูค่าขัน้ต�า่ของการส่ังซือ้ และสามารถส่ังซือ้ได้ครัง้ละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรอืมลูค่าอืน่ ที่

บรษิทัจดัการแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครัง้ต่อวนั 

     เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนท�ารายการส่ังซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง เอม็

แบงก์ก้ิง ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนจะหกัเงนิตามจ�านวนทีส่ัง่ซือ้ทนัทีจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซือ้ทีไ่ด้ระบไุว้ในค�าขอใช้

บรกิาร หากเงนิในบญัชไีม่เพยีงพอ ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนจะยกเลกิค�าส่ังซือ้หน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่หกัเงนิจากบญัชี

เงนิฝากของผูส้ัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ัง่ซือ้อาจท�าการส่ังซือ้หน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ 

     อนึง่ ในการช�าระค่าหน่วยลงทนุ หากมใิช่กรณทีีผู่ซ้ือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด

อืน่ เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนนี ้ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนต้องช�าระด้วยเงนิจนเตม็ค่า จะหกักลบลบหนีกั้บบรษิทัจดัการไม่ได้ ผูส้ัง่

ซือ้ท่ีได้ช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแล้ว จะเพกิถอนค�าส่ังซือ้หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้ 

     ค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง จะสมบรูณ์ต่อเมือ่ 

ผูส่ั้งซือ้ได้ท�ารายการสัง่ซือ้และบรษิทัจดัการได้รบัเงนิค่าส่ังซือ้หน่วยลงทนุ และบรษิทัจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทุน โดย 

ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลกิค�าส่ังซือ้หน่วยลงทุนนัน้ได้ เว้นแต่ได้รบัอนญุาตจากบรษิทัจดัการเป็นกรณพีเิศษ 

     อย่างไรกต็าม หากมข้ีอขดัข้องของระบบเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็จนเป็นเหตใุห้บรษิทัจดัการไม่สามารถ

รบัเงนิค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวและไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทนุได้ ให้ถอืว่ายงัไม่มกีารท�ารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ

ผ่านอนิเตอร์เนต็นัน้ 

     บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
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ด้วยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์กิง้ ยอมรบัและผกูพนัตามเงือ่นไขและวธีิการท่ีก�าหนดไว้ในค�าขอใช้บรกิาร และหรอืทีจ่ะแก้ไข 

เพิม่เตมิเปลีย่นแปลงต่อไปในภายหน้า ซึง่รวมถงึการยอมรบัความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกิดขึน้อนัเนือ่งมาจากความขดัข้องของระบบ

   ทัง้นี ้  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าสัง่ซือ้

ผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ และหากอนาคตสามารถใช้บรกิารนีโ้ดยผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่ได้ 

บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่www.bblam.co.th หรอืแจ้งโดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม

 14.3.7  หกับัญชีเงนิฝาก : 

   การส่ังซือ้หน่วยลงทุนเป็นประจ�าโดยหกับญัชเีงนิฝาก ม ี2 กรณ ีดังนี้

    (1) กรณส่ัีงซือ้หน่วยลงทนุผ่านผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ :

     ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจ�าตามวันที่ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนก�าหนดไว้ ด้วย

การให้บรษิทัจดัการหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนท่ีได้ระบไุว้ ใน “ค�าขอให้ธนาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากเพือ่

ซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือค�าขออื่นในท�านองเดียวกัน ด้วยจ�านวนเงินที่เท่ากันในแต่ละครั้ง ผู้ถือหน่วย

ลงทุนทีป่ระสงค์จะใช้บรกิารนี ้สามารถตดิต่อบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ เพือ่ขอใช้บรกิาร 

โดยกรอก “ค�าขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือค�าขออื่นในท�านอง

เดียวกัน (ผูถ้อืหน่วยลงทนุต้องน�าสมดุบญัชเีงนิฝากบญัชสีะสมทรพัย์ และสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึง่การให้

บรษิทัจดัการหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนจะมผีลใช้บงัคบัทนัทแีละให้คงมผีลใช้บงัคบัต่อไปจนกว่าผูถ้อืหน่วย

ลงทุนจะเพิกถอนค�าส่ัง โดยกรอก “ค�าขอยกเลิกการใช้บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” 

หรอืค�าขออืน่ในท�านองเดียวกัน และแจ้งให้บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีจ่ะมกีารหกับญัชี

    ผูถ้อืหน่วยลงทนุต้องระบชุือ่กองทุน เและจ�านวนเงนิท่ีต้องการสัง่ซือ้ซึง่จะต้องไม่ต�า่กว่าครัง้ละมลูค่าขัน้ต�า่

ของการสัง่ซือ้ บรษิทัจดัการจะหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซือ้และโอนเข้าบญัชจีองซือ้หน่วยลงทนุ เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ

ตามเงือ่นไขท่ีได้ระบไุว้ใน “ค�าขอให้ธนาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดแบบถวัเฉลีย่” หรอืค�าขอ

อืน่ในท�านองเดียวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่�านวณได้ ณ สิน้วนัท�าการซือ้ขายซึง่จะใช้มลูค่าหน่วยลงทุนทีค่�านวณได้เมือ่

สิน้วนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุวนันัน้เป็นเกณฑ์ในการค�านวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แล

ผลประโยชน์แล้ว

    การหกับัญชีเงนิฝากดงักล่าวจะอยู่ภายใต้เงือ่นไข ดังนี้

    1. กรณวีนัทีก่�าหนดหกัเงนิบญัชเีงนิฝากตรงกับวนัหยดุท�าการหรอืวนัหยดุท�าการซือ้ขาย บรษิทัจดัการ

จะหักเงนิจากบญัชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท�าการหรอืวนัท�าการซือ้ขายถดัไป

    2. กรณีวันที่ก�าหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝาก ไม่มีในเดือนนั้น เช่น วันที่ 31 แต่ในเดือนนั้นมี 30 วัน 

บรษิทัจดัการจะหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท�าการหรอืวนัท�าการซือ้ขายสดุท้ายของเดือนนัน้
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    3. กรณวีนัทีก่�าหนดหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก เป็นวนัสุดท้ายของเดือนและตรงกับวนัหยดุ เช่น วนัที ่31 

ธนัวาคม บรษิทัจดัการจะหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัท�าการหรอืวนัท�าการซือ้ขายสุดท้ายของเดือนนัน้

    ทั้งนี้ รายการท่ีหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีเงินฝาก เมื่อผู้ถือ

หน่วยลงทนุน�าสมดุบญัชเีงนิฝากไปบนัทกึรายการให้เป็นปัจจบุนั

    กรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุน�าเชค็ ดราฟท์ ตัว๋แลกเงนิ หรอืค�าสัง่หกับญัชธีนาคารเพือ่ฝากเข้าบญัชเีงนิฝากที่

ยงัไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิได้ในวนัทีม่กีารหกับญัช ีบรษิทัจดัการจะไม่ด�าเนนิการหกับญัชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการจะ

หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุท่ีมเีงนิครบตามทีร่ะบไุว้เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ หากเงนิในบญัชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซือ้

ในงวดใดมไีม่เพยีงพอทีบ่รษิทัจัดการจะหกับญัชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะไม่หกัเงนิในบญัชเีงนิฝากในงวดนัน้ๆ และ

จะท�าการหักบญัช ีเงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนในงวดถดัไป และจะไม่หกับญัชเีงนิฝากย้อนหลงัส�าหรบังวดทีบ่ญัชเีงนิฝากมเีงนิ

ไม่เพยีงพอทีจ่ะหกัซือ้หน่วยลงทนุ

    ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุประสงค์จะซือ้หน่วยลงทนุมากกว่า 1 กองทนุ และเงนิในบญัชเีงนิฝากมไีม่เพยีง

พอที่จะซื้อหน่วยลงทุนในล�าดับแรกให้ครบตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ บริษัทจัดการจะไม่หักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนใน

ล�าดับนั้น และจะหักเงินในบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในล�าดับถัดไปจนครบตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้แต่ไม่ต�่ากว่า 

ข้อก�าหนดในการซือ้หน่วยลงทุนขัน้ต�า่ของแต่ละกองทุน

    ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “ค�าขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือค�าขออื่นในท�านองเดียวกัน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกค�าขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก 

“ค�าขอให้ธนาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทุนเปิด” หรอืค�าขออืน่ในท�านองเดียวกันฉบบัใหม่ ล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า 15 วนั ก่อนวนัท่ีจะมกีารหกับญัชี

    บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยูกั่บบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน

เป็นหลกัฐานในการท�ารายงานทีส่มบรูณ์ และใช้อ้างองิได้

    ผูส้ัง่ซือ้จะไม่สามารถเพกิถอน หรอืขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุจากรายการส่ังซือ้ท่ีบรษิทัจดัการได้ท�าการ

หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส่ั้งซือ้เรยีบร้อยแล้ว ไม่ว่าในกรณใีดๆ ท้ังส้ิน

    (2) กรณส่ัีงซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่ :

     ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจ�าโดยหักบัญชีเงินฝากได้ที ่

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรายนั้น

ก�าหนด ทัง้นี ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถดูเงือ่นไขและวธิกีารดังกล่าวได้ทีเ่วบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการที ่www.bblam.co.th หรอื

ผ่านช่องทางอืน่ทีเ่หมาะสม

     บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอือืน่ใดเก่ียวกับวธิกีาร

หกับญัชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุได้ และหากอนาคตสามารถใช้บรกิารนีโ้ดยผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอื
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รบัซือ้คืนอืน่ได้ บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัท่ี www.bblam.co.th หรอืแจ้งโดยวธิอีืน่ใด

ตามความเหมาะสม 

 14.4  การรบัช�าระ และการเกบ็รกัษาเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ : 

  14.4.1 กรณ ีส่ังซือ้หน่วยลงทนุผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ

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

หรอืวธิอีืน่ใดทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิได้ในเขตหกับญัชเีดียวกบัส�านกังานทีร่บัค�าส่ังซือ้เท่านัน้ โดยจะต้องลงวนัทีท่ีส่ั่งซือ้และขดี

คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามชือ่บญัชจีองซือ้หน่วยลงทนุทีร่ะบใุนหนงัสือชีช้วน ซึง่เป็นบญัชเีงนิฝากของ บมจ.ธนาคารกรงุเทพ 

หรอืบญัชเีงนิฝากของธนาคารอืน่ใด (ถ้าม)ี หรอืบญัชจีองซือ้อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงได้ในอนาคต ท้ังนี ้หากมผีล

ประโยชน์ใดเกดิขึน้เนือ่งจากบญัชจีองซือ้ดังกล่าว บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการให้เป็นประโยชน์ของกองทนุ

     ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟท์ หรือตั๋วแลกเงินภายหลังก�าหนดเวลา 

รับฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของแต่ละส�านักงานสาขาที่ส่ังซื้อ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ส่ังซื้อท�าการส่ังซื้อ 

หน่วยลงทนุในวนัท�าการซือ้ขายถดัไปในราคาขายหน่วยลงทนุทีค่�านวณได้ ณ สิน้วนัท�าการซือ้ขายถดัไปนัน้ ส�าหรบักรณท่ีีเชค็ 

ดราฟท์ หรอืตัว๋แลกเงนิดังกล่าวไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิได้ในวนัท่ีสัง่ซือ้ไม่ว่าด้วยเหตใุด บรษิทัจดัการอาจยกเลกิค�าสัง่ซือ้ดังกล่าว

    (ข) ผู้สั่งซื้อสามารถช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดของ 

บมจ.ธนาคารกรงุเทพ หรอืของสถาบนัการเงนิอืน่ใดทีบ่รษิทัจดัการก�าหนดอนญุาต โดยการตดัเงนิจากบตัรเครดิต หรอืบตัร

เดบติ หรอืบตัรอืน่ใด (ถ้าม)ี ในวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้ ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะรบัช�าระค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิต หรอื

บตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด ณ สถานท่ี หรอืช่วงระยะเวลาหรอืภายใต้เงือ่นไขอืน่ใด ตามท่ีบรษิทัจดัการจะก�าหนด โดยบรษิทั

จดัการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรอืช่องทางอืน่ทีเ่หมาะสม

     อนึง่ การช�าระเงนิด้วยบตัรดังกล่าวข้างต้น ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการมไิด้รบัเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทนุ

จากการช�าระด้วยบตัรดังกล่าว หรอืจากธนาคารท่ีผูส้ัง่ซือ้ใช้บญัชบีตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด ภายในวนัท�าการ 

ถดัจากวนัทีท่ี่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าว

     อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดให้บรกิารรบัช�าระค่าส่ังซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัร

อืน่ใด บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืช่องทางอืน่ทีเ่หมาะสม การช�าระด้วยบตัร

เครดิตหรอืบตัรเดบติหรอืบตัรอืน่ใด (ถ้าม)ี จะไม่มกีารสะสมคะแนน เว้นแต่ธนาคารจะก�าหนดอนญุาตเป็นอย่างอืน่ 

     ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธีิการ วนัเวลา ในการรบั

ช�าระด้วยบตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด (ถ้าม)ี ดังกล่าวข้างต้น โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่านทาง

เวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

    อย่างไรก็ตาม การรับช�าระเงินกรณีส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีเป็น 

บมจ.ธนาคารกรงุเทพ นัน้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลงได้ โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ 
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ผูล้งทนุทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม   

  14.4.2 กรณ ีส่ังซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรษัิทจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุอืน่ :

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

หรือวิธีอื่นใดท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับส�านักงานท่ีรับค�าส่ังซื้อเท่านั้น โดยจะต้องลงวันท่ีท่ีส่ังซื้อและ 

ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชจีองซือ้หน่วยลงทุนของ บลจ.บวัหลวง” ซึง่เป็นบญัชเีงนิฝากของ บมจ.ธนาคารกรงุเทพ 

หรอืบญัชเีงนิฝากของธนาคารอืน่ใด (ถ้าม)ี หรอืบญัชจีองซือ้อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงได้ในอนาคตทีบ่รษิทัจดัการ

และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้เปิดบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน เพื่อรับช�าระค่าซื้อหน่วยลงทุน ท้ังนี้ หากมีผล

ประโยชน์ใดเกดิขึน้เนือ่งจากบญัชจีองซือ้ดังกล่าว บรษิทัจัดการจะด�าเนนิการให้เป็นประโยชน์ของกองทนุ

     กรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้เปิดบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนเพื่อรับช�าระค่าซื้อหน่วย

ลงทุน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะน�าเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ

ก�าหนด

     บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีรับช�าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 

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

ผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว ทัง้นี ้บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใด

ตามความเหมาะสม

     ในกรณทีีผู่ส้ัง่ซือ้ช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเชค็ ดราฟท์ หรอืตัว๋แลกเงนิภายหลงัก�าหนดเวลารบัฝาก

เช็คเพือ่เรยีกเก็บเงนิภายในวนัเดียวกันของแต่ละส�านกังานสาขาท่ีส่ังซือ้ บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูส่ั้งซือ้ท�าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

ในวนัท�าการซือ้ขายถดัไปในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่�านวณได้ ณ ส้ินวนัท�าการซือ้ขายถดัไปนัน้ หรอืส�าหรบัในกรณท่ีีเชค็ ดราฟท์ 

หรอืตัว๋แลกเงนิดังกล่าวไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิได้ในวนัท่ีสัง่ซือ้ไม่ว่าด้วยเหตใุด บรษิทัจดัการจะยกเลกิค�าส่ังซือ้ดังกล่าว

    (ข) ผู้สั่งซื้อสามารถช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดของ 

บมจ.ธนาคารกรงุเทพ หรอืของสถาบนัการเงนิอืน่ใดทีบ่รษิทัจดัการก�าหนดอนญุาต โดยการตดัเงนิจากบตัรเครดิต หรอืบตัร

เดบติ หรอืบตัรอืน่ใด (ถ้าม)ี ในวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้ ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะรบัช�าระค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิต หรอื

บตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด ณ สถานท่ี หรอืช่วงระยะเวลาหรอืภายใต้เงือ่นไขอืน่ใด ตามท่ีบรษิทัจดัการจะก�าหนด โดยบรษิทั

จดัการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรอืช่องทางอืน่ทีเ่หมาะสม

     อนึง่ การช�าระเงนิด้วยบตัรดังกล่าวข้างต้น ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการมไิด้รบัเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทนุ

จากการช�าระด้วยบตัรดังกล่าว หรอืจากธนาคารท่ีผูส่ั้งซือ้ใช้บญัชบีตัรเครดิตหรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด ภายในวนัท�าการถดั

จากวนัท่ีทีส่ั่งซือ้หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธท่ีิจะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าว 

     อย่างไรกต็าม ก่อนเปิดให้บรกิารรบัช�าระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอื

บตัรอืน่ใด บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืช่องทางอืน่ทีเ่หมาะสม การช�าระด้วย
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บตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด (ถ้าม)ี จะไม่มกีารสะสมคะแนน เว้นแต่ธนาคารจะก�าหนดอนญุาตเป็นอย่างอืน่ 

     ทัง้นี ้บรษิทัจัดการขอสงวนสทิธใินการแก้ไขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วนัเวลา ในการรบั

ช�าระด้วยบตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด (ถ้าม)ี ดังกล่าวข้างต้น โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่านทาง

เวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม

   อย่างไรก็ตาม การรบัช�าระเงนิกรณสีัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน

อืน่นัน้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลงได้ โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่านทาง

เวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม

  14.4.3  กรณ ีส่ังซือ้หน่วยลงทนุผ่าน ATM : 

   จะรับช�าระเงินค่าส่ังซื้อ โดยจะหักเงินตามจ�านวนเงินท่ีส่ังซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซื้อท่ีได้ระบุ 

ไว้ให้ใช้บริการกับบัตรบัวหลวง ATM และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช ้

ซือ้ขายหน่วยลงทนุได้เท่านัน้ หากเงนิในบญัชไีม่เพยีงพอจะยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของ

ผูส้ัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผูส่ั้งซือ้อาจท�าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ 

  14.4.4  กรณ ีส่ังซือ้ผ่านระบบ Tele-bank : 

   จะรบัช�าระเงนิค่าสัง่ซือ้ โดยจะหกัเงนิตามจ�านวนเงนิท่ีส่ังซือ้ทันทจีากบญัชเีงนิฝากของผูส่ั้งซือ้ทีไ่ด้ระบไุว้

ให้ใช้บรกิารกับบตัรบวัหลวง ATM และหรอืบตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ทีธ่นาคารอนญุาตให้ใช้ซือ้ขาย

หน่วยลงทุนได้เท่านัน้ หากเงนิในบญัชไีม่เพยีงพอจะยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซือ้

นัน้ ซึง่ผูส่ั้งซือ้อาจท�าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ 

  14.4.5  กรณ ีส่ังซือ้ผ่านไปรษณย์ี : 

   ผูส้ัง่ซือ้ต้องช�าระค่าซือ้หน่วยลงทนุเตม็จ�านวนท่ีระบไุว้ในค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยช�าระเป็นเชค็ ดราฟท์ 

หรอืตัว๋แลกเงนิ หรอืค�าสัง่จ่ายเงนิหรอืวธิอีืน่ใดท่ีบรษิทัจดัการยอมรบั

  14.4.6  กรณ ีส่ังซือ้ผ่านระบบ Internet : 

   ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน จะถูกหักเงินตามจ�านวนท่ีส่ังซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซื้อท่ีได ้

ระบไุว้ในค�าขอใช้บรกิาร

  14.4.7  กรณ ีส่ังซือ้โดยวิธหีกับัญชีเงนิฝาก : 

   ผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ จะถกูหกัเงนิในบญัชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรงุเทพ ของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ด้

เปิดไว้ท่ีผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนด้วยจ�านวนเงนิท่ีเท่ากันในแต่ละครัง้ 

 14.5  การจดัสรรหน่วยลงทนุ : 

  ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะได้รบัจดัสรรหน่วยลงทนุตามทีส่ั่งซือ้หลงัจากทีไ่ด้ช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็จ�านวน
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  ทัง้นี ้หากการจดัสรรหน่วยลงทนุดังกล่าว จะท�าให้บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถอืหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึง่

ในสามของจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจ�าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุให้ทัง้หมดตามค�าส่ังจอง

ซือ้ แต่จะจดัสรรให้เท่าท่ีไม่เกินสัดส่วนหนึง่ในสามของจ�านวนหน่วยลงทนุท่ีจ�าหน่ายได้แล้วทัง้หมด เว้นแต่เป็นกรณยีกเว้นตาม

หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกีย่วกับข้อจ�ากดั

การถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบรษิทัจดัการ

  อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว 

เห็นว่าการจัดสรรในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความ 

รบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผูส่ั้งซือ้หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 14.6  การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ 

  ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะด�าเนินการคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร 

พร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ส่ังซื้อ โดยการช�าระเป็นการโอนเงินเข้าบัญชี หรือเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของ 

ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนตามท่ีอยู่ท่ีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุไว้ในค�าขอเปิดบัญชี ภายใน 15 วันนับจากวันที่บริษัทไม่สามารถ 

จดัสรรหน่วยลงทุน 

 14.7  เงือ่นไขการขายหน่วยลงทนุ 

  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีใดกรณี

หนึง่ ดังนี้ 

         (1)  กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือ 

ไม่ครบถ้วน

        (2)  กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็น 

การฟอกเงนิ เป็นต้น 

         (3)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิด 

ผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ท้ังนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความ 

รบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

         (4)  ในบางกรณี บริษัทจัดการอาจปฏิเสธการส่ังซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากค�าส่ังซื้อดังกล่าวมีผลท�าให้ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายนัน้ ถอืหน่วยลงทนุมากกว่าร้อยละ 5 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 

  บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะปิดรบัค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุชัว่คราวตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ท้ังนี ้บรษิทัจดัการ

จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบก่อนการใช้สิทธิที่จะปิดรับค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยจะปิดประกาศ ณ ส�านักงานของบริษัทจัดการ 

ส�านกังานใหญ่ และส�านกังานสาขาของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื 
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  ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีได้ช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อ 

หน่วยลงทนุไม่ได้ 

  การเพิม่หน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วจะท�าในวนัท�าการถดัจากวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุจ�านวนนัน้ 

 14.8  วันและเวลาท�าการขายหน่วยลงทนุ 

  ผู้สนใจลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตั้งแต่เวลาเริ่ม

ท�าการถงึเวลา 15.30 น. ของทกุวนัท�าการซือ้ขาย หรอืเวลาอืน่ใดทีบ่รษิทัจัดการและหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืจะ

ก�าหนดเวลาโดยจะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบ ท้ังนี ้วนัท�าการซือ้ขายเป็นไปตามทีร่ะบใุนหนงัสือชีช้วนส่วนสรปุข้อมลูส�าคัญ

  ส�าหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบ ATM ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ 

ระบบอนิเตอร์เนต็ หรอืระบบอเิลก็ทรอนกิส์อืน่ใดท่ีอาจเพิม่เตมิในอนาคต สามารถส่งค�าสัง่ซือ้ได้ทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง

 � การส่ังซือ้หน่วยลงทุน ก่อนเวลา 16.00 น. ในวนัท�าการซือ้ขายให้ถอืว่าเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท�าการ

ซื้อขายนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีค�านวณได้ ณ สิ้นวันท�าการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค�านวณได้เมื่อส้ินวัน

ท�าการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการค�านวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแล

ผลประโยชน์แล้ว

 � การส่ังซื้อหน่วยลงทุน หลังเวลา 16.00 น. ในวันท�าการซื้อขายหรือการส่ังซื้อหน่วยลงทุนในวันหยุดท�าการ

ซือ้ขาย ให้ถอืเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัท�าการซือ้ขายถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีค�านวณได้ ณ ส้ินวนัท�าการซือ้ขาย

ถดัไป ซึง่จะใช้มลูค่าหน่วยลงทุนทีค่�านวณได้เมือ่สิน้วนัท�าการซือ้ขายถดัไปเป็นเกณฑ์ในการค�านวณ และราคาขายหน่วยลงทุน

ดังกล่าวเป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว

  อนึง่ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วนัและเวลาท�าการขายหน่วยลงทนุได้ 

โดยไม่ถอืเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัท่ี www.bblam.co.th 

หรอืผ่านช่องทางอืน่ทีเ่หมาะสม 

15.  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทนุ : 

 15.1. รปูแบบของเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทนุ  

• สมดุบญัชแีสดงสิทธใินหน่วยลงทุน

• อืน่ๆ

 15.2. เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทนุและระยะเวลาการส่งมอบ

  ในกรณีท่ีผู้สั่งซื้อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนส่ังซื้อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผู้ถือ 

หน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

หรือเอกสารแสดงสิทธิอื่นใด โดยจะถือเอาบุคคลท่ีมีชื่อในค�าขอเปิดบัญชีกองทุนคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่าตามที่ผู้ถือหน่วย
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ลงทนุแจ้งความประสงค์ไว้เป็นผูใ้ช้สทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุ และผูร้บัเงนิทีไ่ด้จากการขายคืนหน่วยลงทนุ

  บรษิทัจดัการจะออกสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ หรอืเอกสารแสดงสิทธอิืน่ใด ให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 

7 วนัท�าการนบัแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก หรอืภายในวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ กรณท่ีีสัง่ซือ้ภายหลงัปิดการ

เสนอขายครัง้แรก

  ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏชือ่ในสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนหรอืเอกสารแสดงสิทธอิืน่ใด จะต้องมารบัสมดุ

บญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนหรอืเอกสารแสดงสิทธอิืน่ใด (ถ้าม)ี ด้วยตนเอง ณ ส�านกังานใหญ่หรอืส�านกังานสาขาของบรษิทั

จดัการหรอืผูส้นบัสนนุฯ ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเปิดบญัชกีองทุน

  ส�าหรบัเอกสารแสดงสทิธทิีเ่ป็นสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทนุมหีน้าทีท่ี่จะต้องน�าสมดุบญัชี

แสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาบนัทึกรายการให้เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถน�าสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วย

ลงทุนมาบนัทกึรายการให้เป็นปัจจบุนัได้ตัง้แต่วนัท�าการถดัจากวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่น�า

สมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาบนัทึกรายการให้เป็นปัจจบุนั ให้ถอืเอารายการทีบ่นัทึกโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนเป็น

รายการทีถ่กูต้อง

  อนึง่ ส�าหรบักรณส่ัีงซือ้ผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ (Internet) ก�าหนดให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุใช้เอกสารหน้าท่ีแสดงรายการ

เคลือ่นไหวบญัชกีองทนุรวมเป็นหลกัฐานแสดงสิทธไิด้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายใดประสงค์จะให้ออกสมดุบญัชแีสดงสิทธเิพือ่ใช้เป็น

หลกัฐานแสดงสิทธ ิผูถ้อืหน่วยลงทนุยงัสามารถร้องขอได้ทีผู่ส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืท่ีออกหลกัฐานแสดงสทิธนิัน้ๆ ได้

  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือ

หน่วยลงทนุ เพือ่เป็นหลกัฐานยนืยนัการท�ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุ รวมถงึเปลีย่นแปลง และหรอืเพิม่เตมิรปูแบบเอกสาร

แสดงสิทธิ และหรือเงื่อนไข และระยะเวลาส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วย

ลงทนุทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

16.  การรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ : 

 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ

ช่องทางอืน่ใดทีบ่รษิทัจดัการจดัให้ม ีหรอืประกาศแจ้งเพิม่เตมิในอนาคต ตามวธิกีารท่ีบรษิทัจัดการก�าหนด โดยบรษิทัจดัการ 

ขอสงวนสทิธทิีจ่ะแก้ไขเพิม่ช่องทางการสัง่ขาย หรอืแก้ไขวธิกีารส่ังขาย หรอืแก้ไขอืน่ใดทีเ่ก่ียวข้องกับการส่ังขาย 

 16.1 วิธกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ :

  ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทุน ได้โดยวธิดัีงนี้ 

•   ผ่านบรษิทัจดัการ

•  ผ่านผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน 

•  ผ่านระบบเอทีเอม็ (ATM) 
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•  ผ่านระบบโทรศัพท์ (Tele-bank) 

•  ผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ (Internet) 

  16.1.1  บรษัิทจดัการ 

    ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบรษิทัจดัการในทุกวนัท�าการซือ้ขาย โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุ

จะต้องกรอกรายละเอียดในค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืนหรือจ�านวนเงินท่ี 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องการได้รบัจากการขายคนืหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการจะส่งมอบหลกัฐานการรบัค�าส่ังขายคืนหน่วยลงทนุ

ให้แก่ผูส่้งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลกัฐาน 

  16.1.2  ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ

    ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในทุกวัน

ท�าการซือ้ขาย โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอยีดในค�าส่ังขายคืนหน่วยลงทนุให้ครบถ้วน โดยระบจุ�านวนหน่วยลงทนุ

ทีจ่ะขายคืนหรอืจ�านวนเงนิท่ีผูถ้อืหน่วยลงทนุต้องการได้รบัจากการขายคนืหน่วยลงทุนและผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื 

จะส่งมอบหลกัฐานการรบัค�าส่ังขายคนืหน่วยลงทนุให้แก่ผูส่้งขายคืนหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 

  16.1.3  ระบบเอทเีอม็ (ATM) 

    อนึง่ การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบเอทีเอม็ สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้นบัสนนุการขาย 

หรอืรบัซือ้คืนท่ีเป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เท่านัน้ 

    บรษิทัจดัการอาจรบัค�าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านเครือ่งเอทีเอม็ได้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสัง่ขาย 

หน่วยลงทุนด้วยบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier ผ่านเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได ้

ทกุวนัตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ถือหนว่ยลงทนุทีป่ระสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คนื ณ สาขา 

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

กองทุนเปิดผ่านเครื่องฝากถอนเงินระบบอัตโนมัติและบริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องน�าบัตรบัวหลวง 

ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถสั่งขาย 

หน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันท�าการซื้อขายถัดไป หลังจากกรอก 

ค�าขอใช้บรกิารแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ 

    ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการท�า 

รายการซึ่งมีระบุบนหน้าจอเครื่อง ATM โดยผู้สั่งขายต้องเลือกรหัสบริการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏิบัติจนครบ 

ขัน้ตอนการส่ังขายหน่วยลงทุนตามท่ีระบบุนจอ ATM 

    การส่ังขายหน่วยลงทุน ด้วยเครื่อง ATM สามารถด�าเนินการได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือ 

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

     ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ไม่ได้ หากการท�ารายการ 
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สัง่ขายเสรจ็สมบรูณ์แล้วไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

    การส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผู้สนับสนุนการขายหรือ 

รับซื้อคืนจะด�าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดให้แล้ว 

เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีได้รบัแจ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

    เอกสารใบบันทึกรายการท่ีออกจากเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นเพียงเอกสาร

บนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานในการท�ารายการอย่างสมบรูณ์ หากใบบนัทกึรายการของเครือ่ง ATM นัน้หมด ผูส่ั้งขาย 

จะเลอืกท�าการส่ังขายหน่วยลงทุนหรอืไม่ก็ได้ 

    บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานท่ีปรากฏอยูก่บัผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการท�ารายการ

ทีส่มบรูณ์ และใช้อ้างองิได้

    บรษิทัจดัการจะช�าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวธิท่ีีผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ระบไุว้ใน

ค�าขอเปิดบญัชกีองทนุเปิด 

    ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าสัง่

ขายคนืผ่านระบบเอทเีอม็ให้สามารถท�าได้ ท้ังนี ้การเปลีย่นแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุ และหาก

อนาคตสามารถใช้บรกิารนีโ้ดยผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนอืน่ได้ บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชน

ทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัท่ี www.bblam.co.th หรอืแจ้งโดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม 

  16.1.4  ระบบโทรศพัท์ (Tele-bank) 

    อนึง่ การส่ังขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบโทรศพัท์ สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้นบัสนนุการขาย

หรอืรบัซือ้คืนท่ีเป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เท่านัน้

    บริษัทจัดการอาจรับค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุน 

อาจเลอืกสัง่ขายหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนได้ทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงค์จะใช้บรกิารนี ้สามารถตดิต่อผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน ณ สาขาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเคยท�า

บตัรบวัหลวง ATM หรอืบตัรบวัหลวง Premier ไว้ เพือ่ขอใช้บรกิาร โดยกรอก “ค�าขอใช้บรกิารกองทุนเปิดผ่านเครือ่งฝากถอนเงนิ

ระบบอตัโนมตัแิละบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์” (ผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องน�าบตัรบวัหลวง ATM หรอืบตัรบวัหลวง Premier และ

สมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาด้วย) ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะสามารถส่ังขายหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์

ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัท�าการซือ้ขายถดัไป หลงัจากกรอกค�าขอใช้บรกิารแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ 

   ในกรณผีูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์สัง่ขายหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ ให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ

ปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการซึง่มรีะบอุยูใ่นเอกสารวธิกีารใช้บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุต้องเลอืก

รหสับรกิารขายหน่วยลงทนุกองทนุเปิด และปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการสัง่ขายหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ 

   การสัง่ขายหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์สามารถด�าเนนิการได้ครัง้ละไม่เกิน 10,000,000 
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บาท หรอืในกรณทีีส่ั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบเุป็นจ�านวนหน่วยครัง้ละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครัง้ต่อวนั

   ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ไม่ได้ หาก

การท�ารายการสัง่ขายเสรจ็สมบรูณ์แล้วไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

   การสัง่ขายหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ หากเกิดข้อผดิพลาดจากระบบงาน ผูส้นบัสนนุ 

การขายหรอืรบัซือ้คืนจะด�าเนนิการตรวจสอบและแก้ไขข้อผดิพลาดให้เป็นไปตามแนวทางท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย ก�าหนด

ให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ด้รบัแจ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

   เอกสารใบบันทึกรายการท่ีออกจากเครื่องโทรสารของผู้ส่ังขายเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น 

ไม่ใช่หลกัฐานในการท�ารายการอย่างสมบรูณ์ 

   บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยูก่บัผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัฐานใน

การท�ารายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างองิได้ 

   บริษัทจัดการจะช�าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุ 

ไว้ในค�าขอเปิดบญัชกีองทุนเปิด 

   ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าสัง่

ขายคืนผ่านระบบโทรศพัท์ให้สามารถท�าได้ และหากอนาคตสามารถใช้บรกิารนีโ้ดยผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขาย

หรอืรบัซือ้คนือืน่ได้ บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่www.bblam.co.th หรอืแจ้งโดยวธีิอืน่ใด

ตามความเหมาะสม 

 16.1.5  ระบบอนิเตอร์เน็ต (Internet) 

   อนึ่ง การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุน 

การขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เท่านัน้

    (1) บรกิารบัวหลวง ไอแบงก์กิง้ (Bualuang iBanking) :

     ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบ

งก์ก้ิง ได้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะต้องปฏบิตัติามเงือ่นไขทีร่ะบไุว้ในค�าขอใช้บรกิารบวัหลวง ไอแบงก์ก้ิง และบวัหลวง เอม็แบ

งก์ก้ิง (“ค�าขอใช้บรกิาร”) หรอืค�าขออืน่ในท�านองเดียวกัน และสามารถส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเวบ็ไซต์ของธนาคาร หรอือืน่ๆ ได้

ตลอด 24 ชัว่โมง ที ่www.bangkokbank.com หรอืเวบ็ไซต์อืน่ท่ีอาจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต

     ในกรณีผู้ส่ังขายประสงค์ส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบ

งก์ก้ิง ให้ผูส้ัง่ขายปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการขายจนครบขัน้ตอนการส่ังขายหน่วยลงทุนตามท่ีระบไุว้

     การสัง่ขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวงไอแบงก์ก้ิง สามารถด�าเนนิการ 

ได้ครัง้ละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรอืมลูค่าอืน่ทีบ่รษิทัจดัการแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

หรอืในกรณท่ีีสัง่ขายหน่วยลงทนุ โดยระบเุป็นจ�านวนหน่วย ได้ครัง้ละไม่เกนิ 1,000,000 หน่วย หรอืมลูค่าอืน่ทีบ่รษิทัจดัการแจ้ง 
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ในอนาคต ซึง่จะประกาศให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจัดการ โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครัง้ต่อวนั

     สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบยีนได้บนัทึกข้อมลู

การซือ้หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้

     ในกรณผีูถ้อืหน่วยลงทนุระบจุ�านวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคืนหรอืจ�านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุต้องการ

ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในค�าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่า

ธรรมเนยีมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฎในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ

จะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฎอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้

     ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการ 

บวัหลวง ไอแบงก์กิง้ ไม่ได้ หากการท�ารายการสัง่ขายเสรจ็สมบรูณ์แล้วไม่ว่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้

     อย่างไรกต็าม หากมข้ีอขดัข้องของระบบเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็จนเป็นเหตใุห้บรษิทัจดัการไม่สามารถ

ค�าสัง่ขายหน่วยลงทนุได้ ให้ถอืว่ายงัไม่มกีารท�ารายการการส่ังขายคืนหน่วยลงทนุผ่านอนิเตอร์เนต็นัน้

     บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ด้วยบรกิารบวัหลวง ไอแบงก์กิง้ ยอมรบัและผกูพนัตามเงือ่นไขและวธิกีารท่ีก�าหนดไว้ในค�าขอใช้บรกิารและหรอืท่ีจะแก้ไขเพิม่

เตมิเปลีย่นแปลงต่อไปในภายหน้า ซึง่รวมถงึการยอมรบัความเส่ียงใดๆ ทีอ่าจเกิดขึน้อนัเนือ่งมาจากความขดัข้องของระบบ

    (2) บรกิารบัวหลวง เอม็แบงก์กิง้ (Bualuang mBanking) :

     ผู ้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง 

เอม็แบงก์กิง้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะต้องระบเุลขท่ีผูถ้อืหน่วยลงทุน และลงนามในค�าขอใช้บรกิารบวัหลวง ไอแบงก์ก้ิง และ 

บวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง (“ค�าขอใช้บรกิาร”) หรอืค�าขออืน่ในท�านองเดียวกัน และปฏบิตัติามเงือ่นไขทีร่ะบไุว้ในการขอใช้บรกิารดัง

กล่าว และเมือ่ได้รบัรหสัผูใ้ช้ (User Name) และรหสัผ่าน (Password) ส�าหรบัใช้บรกิารดังกล่าวแล้ว สามารถสัง่ขายคนืหน่วย

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

ตลอด 24 ชัว่โมง หรอืระบบปฏบิตักิารอืน่ท่ีอาจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต 

     ในกรณีผู้ส่ังขายประสงค์ส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบ

งก์ก้ิง ให้ผูส้ัง่ขายปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการขายจนครบขัน้ตอนการส่ังขายหน่วยลงทุนตามท่ีระบไุว้ 

     การสัง่ขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์กิง้ สามารถด�าเนนิ

การได้ครัง้ละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรอืมลูค่าอืน่ท่ีบรษิทัจดัการแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั

จดัการ หรอืในกรณทีีส่ัง่ขายหน่วยลงทนุ โดยระบเุป็นจ�านวนหน่วย ได้ครัง้ละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย หรอืมลูค่าอืน่ทีบ่รษิทั

จดัการแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครัง้ต่อวนั 

     สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบยีนได้บนัทึกข้อมลู

การซือ้หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ 
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     ในกรณผีูถ้อืหน่วยลงทนุระบจุ�านวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคืนหรอืจ�านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุต้องการ

ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในค�าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่า

ธรรมเนยีมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฎในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ

จะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฎอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

     ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการ 

บวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง ไม่ได้ หากการท�ารายการส่ังขายเสรจ็สมบรูณ์แล้วไม่ว่ากรณใีดๆ ท้ังส้ิน 

     อย่างไรกต็าม หากมข้ีอขดัข้องของระบบเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็จนเป็นเหตใุห้บรษิทัจดัการไม่สามารถ

ค�าสัง่ขายหน่วยลงทนุได้ ให้ถอืว่ายงัไม่มกีารท�ารายการการส่ังขายคืนหน่วยลงทนุผ่านอนิเตอร์เนต็นัน้

     บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ด้วยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์กิง้ ยอมรบัและผกูพนัตามเงือ่นไขและวธิกีารท่ีก�าหนดไว้ในค�าขอใช้บรกิาร และหรอื ทีจ่ะแก้ไข

เพิม่เตมิเปลีย่นแปลงต่อไปในภายหน้า ซึง่รวมถงึการยอมรบัความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกิดขึน้อนัเนือ่งมาจากความขดัข้องของระบบ 

    ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าสัง่

ขายคืนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และหากอนาคต

สามารถใช้บรกิารนีโ้ดยผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนอืน่ได้ บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบผ่าน

ทางเวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม

 16.2. วิธีการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ : 

• รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ

 16.3. ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื : ทุกวนัท�าการ 

  ผู้สนใจลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตั้งแต่เวลา 

เริม่ท�าการถงึเวลา 15:30 น. ของทุกวนัท�าการซือ้ขาย หรอืเวลาอืน่ใดท่ีบรษิทัจดัการและหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน 

จะก�าหนดเวลาโดยจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบ 

  ส�าหรบัการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ ได้แก่ ระบบ ATM ระบบบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ 

ระบบอนิเตอร์เนต็ หรอืระบบอเิลก็ทรอนกิส์อืน่ใดท่ีอาจเพิม่เตมิในอนาคต สามารถส่งค�าสัง่ขายได้ทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง 

 � การส่ังขายหน่วยลงทุน ก่อนเวลา 16.00 น. ในวันท�าการซื้อขาย ให้ถือว่าเป็นการส่ังขายหน่วยลงทุน 

ในวันท�าการซือ้ขายนัน้ ในราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีค�านวณได้ ณ สิน้วนัท�าการซือ้ขาย ซึง่จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีค�านวณ

ได้ เมื่อสิ้นวันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการค�านวณ และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคา 

ทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว

 � การส่ังขายหน่วยลงทุน หลงัเวลา 16.00 น. ในวนัท�าการซือ้ขาย หรอืการสัง่ขายหน่วยลงทุนในวนัหยดุท�าการ

ซือ้ขาย ให้ถอืเป็นการส่ังขายหน่วยลงทุนในวนัท�าการซือ้ขายถดัไป ในราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีค�านวณได้ ณ สิน้วนัท�าการ
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ซือ้ขายถดัไป ซึง่จะใช้มลูค่าหน่วยลงทุนทีค่�านวณได้เมือ่สิน้วนัท�าการซือ้ขายถดัไปเป็นเกณฑ์ในการค�านวณ และราคารบัซือ้คืน

หน่วยลงทนุดังกล่าวเป็นราคาท่ีรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว

  อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือก�าหนดวันเวลารับ 

ค�าสัง่ขาย โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั 

ที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ทีเ่หมาะสม 

 16.4. การรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ : ผูถ้อืหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุ ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

  บริษัทจัดการจะช�าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ผู ้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว ้

ในค�าขอเปิดบญัชกีองทุนเปิด ให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท�าการนบัแต่วนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยการโอนเงนิ 

เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเปิดไว้กับธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) หรือธนาคารอื่นซึ่งอาจเปิดให้บริการ 

ต่อไป โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือจ่ายเป็นเช็คธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) หรือธนาคารอื่นท่ีอาจ 

เพิ่มเติมในอนาคตโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน และ 

จดัส่งทางไปรษณย์ีลงทะเบยีน 

  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืน หรือจ�านวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับ 

จากการขายคนืหน่วยลงทุนในค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทนุหรอืมลูค่าหน่วยลงทุนหกัด้วยค่าธรรมเนยีม

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะ

ถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทึกโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

  อนึ่ง กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนท�าค�าสั่งขายคืนเป็นจ�านวนเงิน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ไม่เท่ากับจ�านวนเงนิทีร่ะบใุนค�าส่ังขายคืนก็ได้ 

  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากท่ีนายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซื้อ 

หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ 

  ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุได้ยืน่ค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนต่อบรษิทัจดัการ และบรษิทัจดัการยงัไม่สามารถรบัซือ้คนื

หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการด�าเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกค�าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด 

ทีผู่ส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ยืน่ค�าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน ท้ังนี ้การยกเลกิค�าส่ังขายคืน

จะสมบรูณ์ก็ต่อเมือ่ได้รบัการอนมุตัจิากบรษิทัจัดการก่อน 

  ผูส้ัง่ขายหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสัง่ขายหน่วยลงทุนไม่ได้ หากการท�ารายการส่ังขายเสรจ็สมบรูณ์แล้วไม่ว่า

กรณใีดๆ ทัง้ส้ิน 

  การลดจ�านวนหน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คืนจะท�าในวนัท�าการถดัจากวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทุนจ�านวนนัน้ 
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17.  การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ : 

 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดซึ่งจัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการเท่านั้น 

การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุน 

ของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่เพียงกองทุนเดียวต่อหนึ่งค�าขอสับเปลี่ยนกองทุน 

ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในรายละเอียดโครงการกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะด�าเนินการหักกลบลบหนี้ตามท่ีผู้ถือหน่วย 

ลงทนุได้ใช้สทิธใินการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

 ทัง้นี ้การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุกองทุนเปิดดังกล่าว จะไม่รวมถงึกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี และกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

 วิธกีารสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุ

 ช่องทางในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ มีดงัน้ี

• ผ่านบรษิทัจดัการ  

• ผ่านผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน 

• ผ่านระบบโทรศัพท์ (Tele-bank) 

• ผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ (Internet)  

 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถท�าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยติดต่อ 

บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือท�าค�าสั่งสับเปลี่ยนผ่านบริการทางโทรศัพท์ หรือผ่านระบบ 

อินเตอร์เน็ต หรือวิธีอื่นๆ ท่ีบริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีเป็นการให้บริการ 

โดยบริษัทจัดการหรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ 

ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีบริษัทจัดการก�าหนดไว้แล้ว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และถือว่า 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุรบัทราบแล้ว 

 (1)  วิธกีารสับเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านบรษัิทจดัการหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื

         (ก)  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน

การขายหรอืรบัซือ้คนื

         (ข)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนท่ีต้องการท�ารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ให้กรอกรายละเอยีดในค�าขอสับเปลีย่นกองทนุ 

ให้ครบถ้วน โดยโดยระบุเป็นจ�านวนหน่วยท่ีจะออกจากกองทุนต้นทาง และระบุชื่อกองทุนปลายทางท่ีต้องการสับเปลี่ยน 

หน่วยลงทนุ และน�าไปยืน่กับบรษิทัจัดการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ ซึง่บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนนุ 

การขายหรอืรบัซือ้คนืจะส่งมอบหลกัฐานการรบัค�าขอสบัเปลีย่นกองทุนให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน

  อนึ่ง ในระยะแรกการท�ารายการค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถท�าได้โดยให้ระบุเป็นจ�านวนหน่วย 

เท่านั้น ท้ังนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไว้หากอนาคตจะเปิดให้บริการรับค�าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจ�านวนเงิน 
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ให้สามารถท�าได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยผ่านเว็บไซต์บริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่น 

ทีเ่หมาะสม 

        (ค)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีท่�ารายการค�าขอสบัเปลีย่นกองทนุเรยีบร้อยแล้ว จะเพกิถอนค�าขอสบัเปลีย่นกองทนุไม่ได้ 

ไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้

         (ง)  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วย 

ลงทุนของกองทนุต้นทาง และการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแล้วเท่านัน้ ท้ังนี ้บรษิทัจดัการ 

จะถอืหลกัฐานทีป่รากฎอยูก่บับรษิทัจดัการและหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการท�ารายการท่ีสมบรูณ์ 

และใช้อ้างองิได้ 

         (จ) ในกรณีที่จ�านวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบค�าขอสับเปลี่ยนหน่วย 

ลงทุนนั้นมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการ 

ที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่

ปรากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทึกโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ 

  อย่างไรก็ตาม กรณีหากจ�านวนเงินท่ีค�านวณได้ของกองทุนต้นทางมีไม่เพียงพอท่ีจะน�าไปซื้อหน่วยลงทุน 

ขั้นต�่าตามข้อก�าหนดของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่น�าเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะช�าระเป็นเงินค่า 

ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามวธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนได้ระบไุว้ในค�าขอเปิดบญัชกีองทนุภายใน 4 วนัท�าการ

นับตั้งแต่วันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเปิดไว้กับธนาคารกรุงเทพ 

จ�ากัด (มหาชน) หรือธนาคารอื่นซึ่งอาจเปิดให้บริการต่อไป โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือเป็นเช็คธนาคาร 

กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) หรือธนาคารอื่นที่อาจเพิ่มเติมในอนาคตโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และขีดคร่อม 

เฉพาะส่ังจ่ายในนามของผูถ้อืหน่วยลงทุนและจดัส่งทางไปรษณย์ีลงทะเบยีน 

 (2)  วิธกีารสับเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (Tele-Bank) 

         (ก)  ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะใช้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ให้ผู้ถือ 

หน่วยลงทุนเลือกรหัสบริการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนกองทุน และปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสับเปลี่ยนการถือหน่วย 

ลงทนุตามรายการซึง่มรีะบอุยูใ่นวธิกีารใช้บรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ ท้ังนี ้การท�ารายการผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ 

จะท�ารายการได้ครัง้ละไม่ต�า่กว่า 100 หน่วย และไม่เกิน 1,000,000 หน่วย โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครัง้ต่อวนั

  อนึง่ ในระยะแรกการท�ารายการค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ สามารถท�าได้โดยให้ระบเุป็นจ�านวนหน่วยเท่านัน้

  ทัง้นี ้บรษิทัขอสงวนสทิธไิว้หากอนาคตจะเปิดให้บรกิารรบัค�าส่ังสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยระบเุป็นจ�านวนเงนิให้

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

ทีเ่หมาะสม 

         (ข) ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีต้องการท�ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ต้องท�ารายการให้ครบถ้วนตามท่ีก�าหนด และ 
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เอกสารใบบนัทกึรายการท่ีออกจากเครือ่งโทรสารของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นเพยีงเอกสารบนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐาน 

ในการท�ากรายการอย่างสมบรูณ์ 

         (ค) ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีท่�ารายการค�าขอสับเปลีย่นกองทนุเรยีบร้อยแล้ว จะเพกิถอนค�าขอสบัเปลีย่นกองทุนไม่ได้ 

ไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

         (ง)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้บนัทกึข้อมลูการขายคืนหน่วยลงทนุ

ของกองทนุต้นทาง และการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ 

         (จ) ในกรณีที่จ�านวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบค�าขอสับเปลี่ยนหน่วย 

ลงทุนนั้นมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการ 

ที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่

ปรากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทึกโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ 

   อย่างไรก็ตาม กรณีหากจ�านวนเงินท่ีค�านวณได้ของกองทุนต้นทางมีไม่เพียงพอท่ีจะน�าไปซื้อหน่วยลงทุน 

ขั้นต�่าตามข้อก�าหนดของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่น�าเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว้โดยจะช�าระเป็นเงินค่า 

ขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในค�าขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 4 

วันท�าการนับตั้งแต่วันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับ 

ธนาคารกรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน) หรอืธนาคารอืน่ซึง่อาจเปิดให้บรกิารต่อไปโดยไม่ถอืเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ หรอืเป็น

เช็คธนาคาร กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) หรือธนาคารอื่นท่ีอาจเพิ่มเติมในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 

และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผูถ้อืหน่วยลงทนุและจดัส่งทางไปรษณย์ีลงทะเบยีน 

 (3)  วิธกีารสับเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ (Internet) 

  อนึง่ การสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้นบัสนนุการขาย 

หรือรับซื้อคืนท่ีเป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือ 

รบัซือ้คนือืน่ได้ บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ที่

เหมาะสม และแจ้งให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

         (ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย 

บรกิารบวัหลวง ไอแบงก์กิง้ ที ่www.bangkokbank.com หรอืเวบ็ไซต์อืน่ท่ีอาจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต ทัง้นี้ 

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

จ�านวนครัง้ต่อวนั

   อนึง่ ในระยะแรกการท�ารายการค�าส่ังสับเปลีย่นหน่วยลงทุน สามารถท�าได้โดยให้ระบเุป็นจ�านวนหน่วยเท่านัน้ 

ทัง้นีบ้รษิทัขอสงวนสทิธไิว้หากอนาคตจะเปิดให้บรกิารรบัค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุโดยระบเุป็นจ�านวนเงนิให้สามารถท�าได้ 

โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบโดยผ่านเวบ็ไซต์บรษิทัท่ี www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ทีเ่หมาะสม
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         (ข)  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการท�ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ต้องปฏิบัติจนครบขั้นตอนตามที่ก�าหนด และ 

เอกสารใบบันทึกรายการท่ีออกจากเครื่องพิมพ์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐาน 

ในการท�ากรายการอย่างสมบรูณ์ 

         (ค)  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ท�ารายการค�าขอสับเปลี่ยนกองทุน เรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนค�าขอสับเปลี่ยนกองทุน 

ไม่ได้ ไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

         (ง)  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วย

ลงทนุของกองทุนต้นทาง และการส่ังซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแล้วเท่านัน้ 

         (จ)  ในกรณีท่ีจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีผู ้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบค�าขอสับเปลี่ยน 

หน่วยลงทุนนั้นมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ใน

รายการทีบ่นัทึกโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลีย่นหน่วยลงทุนท้ังหมด

เท่าท่ีปรากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทึกโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

   อย่างไรก็ตาม กรณีหากจ�านวนเงินท่ีค�านวณได้ของกองทุนต้นทางมีไม่เพียงพอที่จะน�าไปซื้อหน่วยลงทุน 

ขั้นต�่าตามข้อก�าหนดของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่น�าเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะช�าระเป็นเงิน 

ค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในค�าขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 4 

วันท�าการนับตั้งแต่วันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับ 

ธนาคารกรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน) หรอืธนาคารอืน่ซึง่อาจเปิดให้บรกิารต่อไป โดยไม่ถอืเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ หรอืเป็น

เชค็ธนาคารกรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน) หรอืธนาคารอืน่ทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต โดยไม่ถอืเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ และขดี

คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผูถ้อืหน่วยลงทนุและจดัส่งทางไปรษณย์ีลงทะเบยีน 

 การก�าหนดเวลา และราคาขาย หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ กรณกีารสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

 (1)  การก�าหนดเวลาในการรบัค�าส่ังสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

      (ก) กรณีท�าค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน สามารถ 

ท�ารายการได้ทกุวนัท�าการซือ้ขาย ตัง้แต่เวลาเริม่เปิดท�าการถงึเวลา 15:30 น. 

       (ข) กรณที�าค�าสัง่สับเปลีย่นผ่านบรกิารทางโทรศัพท์ ระบบอนิเตอร์เนต็ และผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์อืน่ใด (ถ้าม)ี 

สามารถท�ารายการได้ทกุวนัตลอด 24 ชม. 

   ทั้งนี้ การท�ารายการขอสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน โดยบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หรือผ่านระบบ

อนิเตอร์เนต็ หรอืผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์อืน่ใด (ถ้าม)ี ก่อนเวลา 16:00 น. ในวนัท�าการซือ้ขายให้ถอืว่าเป็นการสบัเปลีย่น 

การถือหน่วยลงทุนในวันท�าการซื้อขายนั้น ในราคารับซื้อคืนและราคาขายหน่วยลงทุนที่ค�านวณได้ ณ สิ้นวันท�าการซื้อขาย 

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

ซือ้ขาย ให้ถอืเป็นการท�ารายการขอสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุในวนัท�าการซือ้ขายถดัไป โดยใช้ราคารบัซือ้คนืและราคาขาย
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หน่วยลงทุนที่ค�านวณได้ ณ สิ้นวันท�าการซื้อขายถัดไป ทั้งนี้ ราคารับซื้อคืนและราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นราคา 

ทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

 (2)   การก�าหนดราคาขาย และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ กรณสัีบเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

       (ก) กรณ ีกองทุนต้นทาง ใช้ราคารบัซือ้คนื ณ สิน้วนัท�าการซือ้ขาย 

       (ข) กรณ ีกองทนุปลายทาง ใช้ราคาขาย ณ สิน้วนัท�าการซือ้ขาย 

 อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงก�าหนดเวลาและราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ 

ขอสงวนสิทธิที่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามท่ีระบุไว้โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให ้

ผูถ้อืหน่วยลงทนุและผูล้งทนุทัว่ไปทราบถงึการเปลีย่นแปลงดังกล่าวล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั www.bblam.co.th 

 เงือ่นไขการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปิดรบัค�าส่ังสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไม่ว่าค�าสัง่ดังกล่าวจะส่งผ่านช่องทางใดช่องทางหนึง่ 

หรอืหลายช่องทางรวมกัน เป็นการชัว่คราวหรอืถาวร รวมถงึขอสงวนสิทธทิีจ่ะปฏเิสธค�าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุใดๆ ในกรณทีี่

บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

หรอืต่อการลงทุนของกองทนุหรอืต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืต่อชือ่เสียงหรอืต่อความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ 

 ในบางกรณ ีบรษิทัจดัการอาจปฏเิสธค�าขอสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หากค�าขอดังกล่าวจะมผีลให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้ ถอื

หน่วยลงทนุมากกว่าร้อยละ 5 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และหรือก�าหนดเวลารับ 

ค�าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ให้สามารถท�าได้ รวมถงึการแก้ไขเพิม่เตมิในอนาคตทีบ่รษิทัจดัการและหรอืผูส้นบัสนนุการขาย 

หรอืรบัซือ้คืนท่ีมกีารแต่งตัง้เพิม่เตมิ จะเปิดรบัค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ ให้สามารถท�าได้ โดยการ

แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นจะไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ 

ผูล้งทนุทราบล่วงหน้า ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั www.bblam.co.th หรอืแจ้งโดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม 

18.  การเลือ่นก�าหนดการช�าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุ : 

 18.1  บริษัทจัดการอาจเลื่อนก�าหนดการช�าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีค�าส่ังขายคืน 

หน่วยลงทนุของกองทุนเปิดได้ในกรณดัีงต่อไปนี้

  (1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณทีีเ่ข้าเหตดัุงต่อไปนี้ 

โดยได้รบัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว

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

สมเหตสุมผล หรอื

   (ข) มเีหตทุีท่�าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช�าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีล่งทนุไว้ตามก�าหนดเวลาปกติ 
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ซึง่เหตดัุงกล่าวอยูน่อกเหนอืการควบคมุของบรษิทัจดัการกองทนุรวม

  (2)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคี�าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการกองทนุรวมพบว่าราคา 

รับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็น 

อัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ 

แก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา

 18.2  ในการเลือ่นก�าหนดการช�าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ 18.1 (1) หรอื 18.1 (2) บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการ 

ดังต่อไปนี้

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

นัน้ เว้นแต่ได้รบัการผ่อนผนัจากส�านกังาน

  (2)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีค�าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก�าหนดการช�าระค่าขายคืน 

หน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทนุทัว่ไปให้ทราบเรือ่งดังกล่าวด้วยวธิกีารใดๆ โดยพลนั เช่น 

การประกาศทางเวบ็ไซต์ เป็นต้น

  (3)  แจ้งการเลื่อนก�าหนดช�าระค่าขายคืน พร้อมท้ังจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการ 

ได้รบัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามข้อ 18.1 (1) หรอืการรบัรองข้อมลูของผูดู้แลผลประโยชน์ตามข้อ 18.1 (2) ต่อ

ส�านกังานโดยพลนั ท้ังนี ้บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผูดู้แลผลประโยชน์ด�าเนนิการแทนก็ได้

  (4)  ในระหว่างการเลื่อนก�าหนดช�าระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 

ดังกล่าว ให้บรษิทัจดัการกองทนุรวมรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช�าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามล�าดับวนัทีส่่ง 

ค�าสัง่ขายคืนก่อนหลงั

19.  การไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสับเปลีย่นหน่วยลงทนุตามค�าส่ังซือ้หรอืค�าส่ังขายคนืหน่วยลงทนุ :

 1.  บรษิทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามค�าสัง่ซือ้ ค�าส่ังขายคืนหรอืค�าส่ังสับเปลีย่น 

หนว่ยลงทนุทีไ่ด้รับไว้แลว้ หรืออาจหยุดรบัค�าสัง่ซื้อ ค�าสัง่ขายคนื หรือค�าสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุได้ ในกรณีทีป่รากฏเหต ุ

ดังต่อไปนี้

  (1)  ตลาดหลกัทรพัย์ หรอืศูนย์ซือ้ขายหลกัทรพัย์ ไม่สามารถเปิดท�าการซือ้ขายได้ตามปกติ

  (2)  บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดย 

ได้รบัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว

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

สมเหตสุมผล หรอื

   (ข) ไม่สามารถค�านวณมลูค่าทรพัย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื
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   (ค) มเีหตจุ�าเป็นอืน่ใดเพือ่คุ้มครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน

   ทัง้นี ้การไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรอืไม่รบัสับเปลีย่นหน่วยลงทนุตามค�าส่ังทีร่บัไว้แล้ว หรอืการหยดุรบัค�าส่ังซือ้ 

ค�าสัง่ขายคนื หรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ให้กระท�าได้ไม่เกินหนึง่วนัท�าการ เว้นแต่จะได้รบัการ 

ผ่อนผนัจากส�านกังาน

  (3)  กองทนุรวมได้ลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินในต่างประเทศ และมเีหตกุารณ์ดังต่อไปนีเ้กดิขึน้ ซึง่ก่อให้เกิด 

ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนียัส�าคัญ

   (ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์ทีก่องทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดท�าการซือ้ขายได้ตามปกติ

   ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่า 

ร้อยละสบิของมลูค่าทรพัย์สินสทุธขิองกองทุนรวม

   (ข) มีเหตุการณ์ท่ีท�าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท�าให้ไม่สามารถโอนเงิน 

ออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศได้ตามปกต ิหรอื

   (ค) มีเหตุท่ีท�าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช�าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก�าหนดเวลาปกติ 

ซึง่เหตดัุงกล่าวอยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทนุรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว

  (4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุน 

แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนือ่งจากปรากฏข้อเทจ็จรงิดังต่อไปนี้

   (ก)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตอุนัควรสงสัยว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มส่ีวนเก่ียวข้องกับการกระท�าดังต่อไปนี้

    1. การกระท�าท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและ 

ปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ

    2. การให้การสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย หรอื

    3. การกระท�าท่ีเป็นการปฏบิตัติามค�าส่ังเก่ียวกับการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิโดยบคุคลผูม้อี�านาจตามกฎหมาย

   (ข) บรษิทัจดัการกองทนุรวมไม่สามารถด�าเนนิการรูจ้กัลกูค้า และตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเท็จจรงิเกีย่วกบัลกูค้า 

ได้ในสาระส�าคัญ

 2.  เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วย 

ลงทนุตามค�าส่ังซือ้ ค�าสัง่ขายคืนหรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ด้รบัมาแล้ว บรษิทัจะปฏบิตัดัิงต่อไปนี้

  (1)  แจ้งผูถ้อืหน่วยลงทุนท่ีมคี�าส่ังซือ้ ค�าสัง่ขายคนื หรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถงึการไม่ขาย ไม่

รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1 (1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วย 

ลงทนุรายอืน่และผูล้งทุนทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรบัค�าสัง่ซือ้ ค�าส่ังขายคนื หรอืค�าส่ังสับเปลีย่นหน่วยลงทุนด้วยวธิกีารใดๆ 

โดยพลนัด้วย เช่น การประกาศทางเวบ็ไซต์ เป็นต้น
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  (2)  รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุหรอืการหยดุรบัค�าส่ังซือ้ ค�าส่ังขายคนื หรอื 

ค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด�าเนนิการของกองทุนรวมเปิดนัน้ให้ส�านกังานทราบ 

โดยพลนั

  (3)  ในกรณทีีบ่รษิทัจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสับเปลีย่นหน่วยลงทุนหรอืหยดุรบัค�าส่ังซือ้ ค�า

สั่งขายคืนหรือค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามข้อ 1 (1) (2) หรือ (3) เกินหนึ่งวันท�าการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม 

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

   (ก) รายงานการเปิดรับค�าสั่งซื้อ ค�าสั่งขายคืน หรือค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แลรายงานฐานะการลงทุน 

ของกองทุนรวมเปิด ณ วนัท�าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส�านกังานทราบภายในวนัท�าการก่อนวนัเปิดรบัค�าส่ังซือ้ ค�าส่ัง

ขายคืน หรอืค�าส่ังสับเปลีย่นหน่วยลงทุน

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

เปิดขายรับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนท่ัวไปให้ทราบถึง 

การเปิดรับค�าสั่งซื้อ ค�าสั่งขายคืน หรือค�าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ 

เป็นต้น

 3.  บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค�าส่ังซื้อหรือค�าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับ 

ค�าสั่งซื้อ หรือค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล 

ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุน 

ที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา 

ขายหน่วยลงทนุทีถ่กูต้อง ท้ังนี ้บรษิทัจดัการจะประกาศหยดุการขายหน่วยลงทุน หยดุรบัค�าส่ังซือ้หรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วย 

ลงทุน ณ ทีท่�าการทกุแห่งของบรษิทัจดัการและสถานท่ีตดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ช้ในการซือ้ขาย 

หรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผูท่ี้ได้มคี�าส่ังซือ้หรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั  

20.  การหยุดขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ : 

 เพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืในกรณทีีม่คีวามจ�าเป็นเพือ่รกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกิจและการเงนิ 

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

รบัค�าสัง่ซือ้ ค�าสัง่ขายคนืหรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทุนเปิดได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาทีเ่หน็สมควร แต่

รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันท�าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลา 

หยดุรบัค�าสัง่ซือ้ ค�าส่ังขายคนื หรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกไปได้ 

21.  การช�าระค่ารบัซือ้คนื สับเปลีย่นหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอืน่แทนเงนิ : 

 กรณบีรษิทัจดัการไม่สามารถช�าระค่าขายคนืหน่วยลงทนุเป็นเงนิ และจะช�าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอื 

ทรพัย์สนิอืน่แทน บรษิทัจดัการจะก�าหนดขัน้ตอนการด�าเนนิการต่อไปโดยต้องได้รบัความเหน็ชอบจากส�านกังานก่อน และไม่
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ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั้นตอนท่ีก�าหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

ของกองทนุรวมทุกราย และบรษิทัจดัการจะต้องแจ้งให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั 

22.  สิทธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถ้ามี) 

ตัวแทน (ถ้ามี) และทีป่รกึษา (ถ้ามี) : 

 22.1. สิทธิ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษัิทจดัการ : 

   ในการจดัการกองทนุ บรษิทัจัดการมสิีทธ ิหน้าท่ี และความรบัผดิชอบในการด�าเนนิการดังต่อไปนี้ 

   (1)  การบรหิารกองทุน

        (ก) ยื่นค�าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวม 

ต่อส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 15 วนัท�าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุต่อประชาชนครัง้แรก

    (ข) จดัการกองทนุให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในโครงการทีไ่ด้รบัอนมุตั ิตลอดจนข้อผกูพนัระหว่างบรษิทัจดัการ

และผูถ้อืหน่วยลงทนุอย่างเคร่งครดั

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

หลกัทรพัย์ทีล่งทุนไว้นัน้ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและตามวตัถปุระสงค์

และนโยบายการลงทุนของโครงการทีไ่ด้รบัอนมุตั ิทัง้นี ้โดยค�านงึถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลกั

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

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

ถดัจากวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุจ�านวนนัน้แล้วแต่กรณี

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

ของทกุเดือนให้แก่ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีป่ระกาศก�าหนด ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจบุนัและท่ีแก้ไขเพิม่เตมิในอนาคต

    (ช) สงวนสิทธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามท่ีระบไุว้ในโครงการ

    (ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าท่ีจ�าเป็นเพื่อ 

รกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ

    (ฌ) เปลีย่นแปลง หรอืแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุ หรอืวธิจีดัการกองทนุตาม “ข้อ 28. การแก้ไข 

เพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการ”

   (2)  การรบัและจ่ายเงนิของกองทุน

    (ก) จดัให้มกีารรบัและจ่าย ค่าธรรมเนยีม ค่าใช้จ่าย หรอืเงนิตอบแทนอืน่ใดจากและให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุและ 

กองทนุ ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการจดัการของกองทุนตามทีก่�าหนดไว้ใน “ข้อ 23. ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายท่ีเรยีกเก็บ

จากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน”
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    (ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามอัตราที่ก�าหนดไว้ใน “ข้อ 23 

ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุ”

   (3)  การแต่งตัง้บคุคลทีเ่ก่ียวข้องเพือ่การจัดการกองทนุ

    (ก) จดัให้มผีูดู้แลผลประโยชน์ของกองทนุ ซึง่มคุีณสมบตัติามประกาศส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรือ่ง 

คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั้งผู้ดูแล 

ผลประโยชน์อืน่แทนตามเงือ่นไขในการเปลีย่นตวัผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้ในข้อ 6. ท้ังนี ้โดยได้รบัอนญุาตจากส�านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

    (ข)  แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด

    (ค) จดัให้มผีูส้อบบญัชทีรพัย์สนิของกองทุนทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเหน็ชอบ 

ผูส้อบบญัชี

    (ง) แต่งตัง้ผูช้�าระบญัชกีองทนุ เมือ่ยตุหิรอืเลกิกองทนุ ทัง้นี ้ โดยความเหน็ชอบของส�านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ก่อน

    (จ) แต่งตัง้นายทะเบยีนของกองทนุตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร

  (4) การด�าเนนิการเพือ่มใิห้บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกันใดถอืหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทนุ 

   (4.1)  จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่เกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน 

และดูแลให้ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนจดัสรรหน่วยลงทุนไม่เกินข้อจ�ากดัดังกล่าวด้วย 

   (4.2)  ในกรณีที่มีบุคคลอื่นเป็นนายทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้นายทะเบียน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน และดูแลให้นายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน 

หากมกีารถอืหน่วยลงทุนของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกันใดเกินข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทนุ 

   (4.3)  ตรวจสอบสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพื่อให้เป็นไปตาม 

ข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทุน และด�าเนนิการให้ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนตรวจสอบและรายงานต่อบรษิทัจดัการ เมือ่พบ

การถอืหน่วยลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทุน 

   (4.4)  เมือ่ปรากฎข้อเท็จจรงิว่าบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทนุเกินข้อจ�ากัดการถอืหน่วย

ลงทนุ ไม่ว่าจะเป็นการถอืหน่วยลงทุนเองโดยตรงหรอืผ่านบคุคลอืน่ บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

     (1) กรณกีารเกินข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทนุท่ีเกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิม่เตมิ บรษิทัจดัการ

จะด�าเนนิการดังต่อไปนี้ 

      (ก) รายงานต่อส�านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท�าการนบัแต่วนัท่ีบรษิทัจดัการรูห้รอืควรรูถ้งึ
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ข้อเท็จจริงดังกล่าว ทั้งนี้ การรายงานดังกล่าว ให้แสดงแนวทางการแก้ไขเพื่อให้การถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามข้อจ�ากัด 

การถอืหน่วยลงทุนด้วย 

      (ข) เปิดเผยข้อมูล เมื่อมีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด

หรอืกลุม่บคุคลเดียวกันใด ให้ผูล้งทุนทราบในช่องทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ ภายใน 5 วนัท�าการนบัแต่วนัท่ีมกีารถอืหน่วย

ลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุนครั้งแรกของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็น

ปัจจบุนัทุกเดือน 

       ท้ังนี้ บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงเพื่อให้นายทะเบียนแจ้งให้บริษัทจัดการทราบ 

หากมกีารถอืหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทนุดังกล่าวด้วย 

      (ค) แก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดให้เป็นไปตาม

ข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทนุ (เช่น เสนอขายหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ) ภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัทีป่รากฎข้อเทจ็จรงิว่าบคุคลใดหรอื

กลุ่มบุคคลเดียวกันใดนั้นถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามข้อจ�ากัดดังกล่าว เว้นแต่เป็นกองทุนรวมที่ก�าหนดเวลาซื้อขายหน่วย

ลงทนุแต่ละครัง้ห่างกันนานกว่าสองเดือน ให้ด�าเนนิการแก้ไขภายในวนัสุดท้ายของก�าหนดเวลาซือ้ขายหน่วยลงทุนครัง้ถดัไป 

     (2) กรณกีารเกินข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทุนโดยไม่ได้เกิดจากการได้หน่วยลงทนุมาเพิม่เตมิ หรอื

เป็นกรณีท่ีได้รับยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อ

จ�ากัดการถอืหน่วยลงทุนดังกล่าวตามหลกัเกณฑ์ใน (1) (ข) 

   (4.5)  ในกรณท่ีีมบีคุคลใดถอืหน่วยลงทนุเพือ่บคุคลอืน่ผ่านบญัชแีบบไม่เปิดเผยชือ่ (Omnibus Account) 

บรษิทัจดัการจะจดัให้มข้ีอตกลงเพือ่ให้บคุคลท่ีมชีือ่เป็นเจ้าของบญัชนีัน้ด�าเนนิการตามข้อก�าหนดในข้อผกูพนัในส่วนทีเ่ก่ียวกบั

การจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด�าเนินการเมื่อมีการถือ

หน่วยลงทนุเกินข้อจ�ากดัตามข้อ (4.1) ข้อ (4.3) ข้อ (4.4) (1) (ก) และ (ค) โดยอนโุลม ทัง้นี ้การรายงานเกีย่วกับการถอืหน่วย

ลงทนุเกินข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทุนตามข้อ (4.4) (1) (ก) ให้บคุคลทีม่ชีือ่เป็นเจ้าของบญัชดัีงกล่าวรายงานต่อบรษิทัจดัการ

แทนการรายงานต่อส�านกังาน ก.ล.ต.

   (5)  การด�าเนนิการอืน่ๆ

    (ก) ออกเอกสารแสดงการรบัรองสิทธใินหน่วยลงทนุให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน

    (ข) จดัให้มกีารฝากทรพัย์สินของกองทนุไว้กบัผูดู้แลผลประโยชน์ และหรอืผูร้บัฝากหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิ

ในต่างประเทศ (ถ้าม)ี

    (ค) จดัให้มแีละเก็บรกัษาไว้ ซึง่ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่�านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด

    (ง) จดัท�ารายงานทุกรอบปีบญัชเีพือ่แสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุ ณ วนัส้ินปีบญัช ีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุและส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัส้ินปีบญัชนีัน้
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    (จ)  จดัท�าหนงัสอืชีช้วนใหม่ เพือ่แสดงข้อมลูเก่ียวกับกองทุนทีเ่ป็นปัจจบุนั ตามทีป่ระกาศก�าหนด ทัง้ทีม่อียูใ่น 

ปัจจบุนัและท่ีแก้ไขเพิม่เตมิในอนาคต

    (ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจ�านวนเงินทุนจดทะเบียน และ 

การแก้ไขเพิ่มเติมจ�านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนให้แก่ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทราบภายใน 5 วนัท�าการนบัแต่วนัทีไ่ด้แก้ไขเพิม่เตมินัน้

    (ช) ขอรบัใบแทนหลกัฐานการรบัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนเปิดต่อส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โดยเสยีค่าธรรมเนยีมตามอตัราทีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนด ในกรณท่ีีหลกัฐานดังกล่าวสูญหายหรอืถกูท�าลาย

    (ซ) จัดท�ารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวันและจัดส่งให้ 

ผูดู้แลผลประโยชน์ภายในทุกสิน้วนัท�าการนัน้

    (ญ) จัดท�ารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ส�านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.ก�าหนด ในกรณทีีม่ไิด้เกดิจากการลงทนุหรอืได้หลกัทรพัย์มาเพิม่เตมิตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่�านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ก�าหนด และจดัส่งให้ผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท�าการถดัจากวนัทีห่ลกัทรพัย์นัน้มมีลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีก�าหนด

    (ฎ) จัดท�ารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุน 

ของรอบระยะเวลาหกเดือนนัน้ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุและส�านกังาน 

ภายใน 2 เดือน นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว เว้นแต่ บรษิทัเลอืกท�ารายงานตามรอบปีบญัชบีรษิทั

ได้รบัยกเว้นไม่ต้องจดัท�ารายงานในรอบระยะหกเดือนหลงัส�าหรบัปีบญัชนีัน้

    (ฏ) จดัท�าและจดัส่งรายงานอืน่ๆ ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส�านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ก�าหนด

    (ฐ) ปฏบิตักิารอืน่ๆ เพือ่ให้บรรลซุึง่วตัถปุระสงค์ของกองทนุ และรกัษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ภายใต้ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก�าหนด ท้ังท่ีมอียู่

ในปัจจบุนัและท่ีแก้ไขเพิม่เตมิในอนาคต 

 22.2. สิทธิ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ : 

  สิทธขิองผูด้แูลผลประโยชน์ 

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

และค่าใช้จ่ายท่ีเรยีกเก็บจากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน” 

  (2)  บอกเลิกสญัญาแตง่ตั้งผูด้แูลผลประโยชน ์ตามเงื่อนไขทีก่�าหนดไวใ้นสญัญา ทัง้นี ้ โดยได้รบัความเหน็ชอบ 

จากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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  หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ 

  (1)  ดูแลให้บรษิทัจัดการปฏบิตัติามมาตรา 125 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 

และตามท่ีระบใุนโครงการจดัการกองทนุโดยเคร่งครดั 

  (2)  รบัฝาก ดูแล และเก็บรกัษาทรพัย์สนิของกองทุน โดยแยกทรพัย์สนิของกองทุนออกจากทรพัย์สินของผูดู้แล

ผลประโยชน์ และทรพัย์สนิของลกูค้าอืน่ๆ ของผูดู้แลผลประโยชน์พร้อมท้ังดูแลให้การเบกิจ่ายทรพัย์สนิของกองทนุ เป็นไปตาม

ทีร่ะบไุว้ในโครงการจดัการกองทุน 

  (3)  ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนเพื่อผลประโยชน์ในการเข้า การรับ

ดอกเบีย้ การรบัสทิธใินการจองซือ้ตราสารหนี ้และหรอืหน่วยลงทนุ และสิทธิประโยชน์อืน่ใดทีก่องทุนพงึจะได้รบั หากผูดู้แล 

ผลประโยชน์ได้ทราบถึงการนั้น ผู้ดูแลผลประโยชน์จะแจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบทันทีที่ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์

อกัษรจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหรอืหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง รวมท้ังด�าเนนิการรบัหรอืจ่ายเงนิตามสิทธนิัน้ๆ ตามค�าส่ัง

ของบรษิทัจดัการ

  (4)  ด�าเนนิการรบัมอบ ส่งมอบ จ�าหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลกัทรพัย์ต่างๆ ซึง่เป็นทรพัย์สนิของกองทนุ 

ตลอดจนรบัช�าระหรอืช�าระราคาค่าหลกัทรพัย์ดังกล่าวตามค�าสัง่ของบรษิทัจดัการเมือ่เหน็ว่ามหีลกัฐานถกูต้องแล้ว 

  (5)  จัดท�าบัญชีทรัพย์สินและรับรองความถูกต้องของบัญชีทรัพย์สินของกองทุนท่ีรับฝากไว้และท�าบัญชีแสดง 

การรบัจ่ายทรพัย์สนิของกองทนุ 

  (6)  รับรองการค�านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืน 

หน่วยลงทุนของกองทุน ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในโครงการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 

หรอืส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด 

  (7)  จ่ายเงนิอนัเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามท่ีระบไุว้โครงการตามค�าสัง่ของบรษิทัจดัการ

  (8)  รับเงินค่าขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเข้าบัญชีกองทุนและช�าระเงินผ่านบริษัทจัดการให้แก ่

ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตามค�าสัง่ของบรษิทัจดัการ 

  (9)  จดัท�ารายงานดังต่อไปนีเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรส่งให้บรษิทัจดัการ 

       (9.1) รายละเอียดการรับจ่ายเงินจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคารพร้อมยอดคงเหลือ ณ ส้ินวัน และ 

ค�านวณดอกเบีย้ค้างรบั (ถ้าม)ี 

       (9.2) รายงานเป็นรายวนัเก่ียวกบัเงนิลงทนุของกองทนุแยกตามประเภทของหลกัทรพัย์ และตามสถานภาพ 

ของหลกัทรพัย์ พร้อมท้ังค�านวณดอกเบีย้ค้างรบั (ถ้าม)ี 

       (9.3)  รายงานรายละเอยีดเจ้าหนีค่้าซือ้หลกัทรพัย์ และลกูหนีค่้าขายหลกัทรพัย์ 

       (9.4)  รายงานอืน่ๆ ตามท่ีบรษิทัจดัการร้องขอ 
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  (10) จัดท�ารายงานเสนอต่อส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกระท�าการหรืองดเว้น 

กระท�าการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ทัง้นี ้ภายใน 5 วนันบัแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รูถ้งึเหตกุารณ์ดังกล่าว 

  (11) แจ้งให้บรษิทัจดัการทราบ หากบรษิทัจดัการมไิด้ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีออกตามพระราชบญัญตัดัิงกล่าว หรอื

ข้อบงัคับอืน่ใดท่ีออกตามกฎหมาย ก.ล.ต. 

  (12) ด�าเนินการสอดส่องดูแล และตรวจสอบบัญชีเงินฝากและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

ของกองทนุ 

  (13) ด�าเนนิการฟ้องร้องบงัคับคดีให้บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าท่ีของตน หรอืฟ้องร้องเรยีกค่าสนิไหมทดแทน 

ความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับค�าส่ังจากส�านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคับคดี เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนให้หกัหรอืเรยีกร้องจากทรพัย์สนิของกองทนุได้ 

  (14) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์เก่ียวกับการด�าเนินงานของกองทุนในรอบระยะเวลาหกเดือน และ 

รอบระยะเวลาหนึง่ปีท่ีผ่านมาในรายงานหกเดือนและรายงานประจ�าปีและรายงานอืน่ทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส�านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนด 

  (15) ให้ความเห็นชอบในการด�าเนนิงานของบรษิทัจัดการตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส�านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก�าหนดให้เป็นหน้าทีข่องผูดู้แลผลประโยชน์ 

  (16)  ดูแลรับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการช�าระบัญชีจะเสร็จสิ้น หรือจนกว่าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ตามสญัญาจะสิน้สดุลง 

  (17)  ดูแล และตรวจสอบให้ผูช้�าระบญัชปีฏบิตัติามมาตรา 130 แห่งพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู้ช�าระบัญชีงดเว้นกระท�าการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทุน ให้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

  (18) จัดให้มีผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (ถ้ามี) ส�าหรับประเทศ 

ที่กองทุนไปลงทุน โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่คัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ 

ว่าถกูต้องตามกฎหมายก�าหนด มฐีานะมัน่คงและมศีกัยภาพในการด�าเนนิการเป็นผูร้บัฝากทรพัย์สนิในต่างประเทศของกองทุน 

โดยผูดู้แลจะต้องรบัผดิชอบการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูร้บัฝากทรพัย์สนินัน้ 

  (19)  ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่บริษัทจัดการประสงค์ 

จะลงทนุในหรอืมไีว้ซึง่หลกัทรพัย์นัน้ (ถ้าม)ี ให้ผูดู้แลผลประโยชน์แต่งตัง้ผูร้บัฝากทรพัย์สนิอืน่ซึง่มคุีณสมบตัติามหลกัเกณฑ์ 

ทีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด 
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  (20)  ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และ 

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ 

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

อนาคตโดยเคร่งครดั 

  (21)  ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนดให ้

เป็นหน้าท่ีของผูดู้แลผลประโยชน์ 

 22.3. สิทธิ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื : 

  สิทธขิองผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื

  (1)  ได้รบัค่าธรรมเนยีมการขายต่างๆ ส�าหรบัการท�าหน้าทีผู่ส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน ตามสญัญาแต่งตัง้ 

ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน

  (2)  บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขท่ีก�าหนดไว้ใน 

สญัญาแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน

  หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื

  (1)  จดัให้มสีถานท่ีส�าหรบัจัดวางเอกสารเผยแพร่ข้อมลูต่างๆ ของกองทนุ ณ ส�านกังานใหญ่ และสาขา (ถ้าม)ี

  (2)  แจกจ่าย เผยแพร่หนงัสือชีช้วนของกองทนุ ค�าขอเปิดบญัชกีองทนุ ค�าส่ังซือ้หน่วยลงทนุค�าส่ังขายคืนหน่วยลงทนุ 

และค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตลอดจนเอกสารต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับกองทนุให้แก่ผูส้นใจลงทุน 

  (3)  รับค�าสั่งซื้อ ค�าส่ังขายคืน หรือค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรับช�าระค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อ 

หน่วยลงทนุและช�าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ท้ังนีต้ามเงือ่นไขทีร่ะบไุว้ในโครงการจดัการ 

  (4)  คืนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ัง่ซือ้ท่ีไม่ได้รบัการจดัสรรตามเงือ่นไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ

  (5)  ยนืยนัการซือ้ ขายคืนหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุน

  (6) ส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธใินหน่วยลงทนุตามท่ีก�าหนดให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน

  (7) รบัข้อร้องเรยีนจากลกูค้า โดยปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนด

  (8) กรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยรายชื่อ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ (Omnibus Account) ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนมหีน้าท่ีปฏบิตั ิดังนี้

   (ก)  มรีะบบในการปฏบิตังิานทีท่�าให้มัน่ใจได้ว่าลกูค้าจะได้รบัการปฏบิตัอิย่างสจุรติ และเป็นธรรมเก่ียวกบัการ

จดัท�าการบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่ไม่เปิดเผยรายชือ่

   (ข)  ในกรณีท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนประสงค์จะปฏิบัติต่อลูกค้าในเรื่องใด ซึ่งมีผลท�าให้ลูกค้า 

ได้รบัเงือ่นไขหรอืสิทธปิระโยชน์ทีไ่ม่เท่าเทยีมกับการซือ้ขายหน่วยลงทนุแบบเปิดเผยรายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูส้นบัสนนุการ
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ขายและรับซื้อคืนต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบและจัดให้มีหลักฐานท่ีแสดงว่าผู้ลงทุนได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขและสิทธิ

ประโยชน์ท่ีไม่เท่าเทียมกันนั้นแล้ว ท้ังนี้ การปฏิบัติดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งและไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์การจัดตั้ง 

และจดัการกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ประกาศ กฎ หรอืค�าสัง่ทีอ่อกตามกฎหมายดังกล่าว

   (ค)  ไม่จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกันใดจนเป็นเหตใุห้มกีารถอืหน่วยลงทนุเกินข้อ

จ�ากัดการถอืหน่วยลงทุน

   (ง)  ตรวจสอบ หรือด�าเนินการให้มีการตรวจสอบว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดในบัญชีดังกล่าว 

ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าอตัราท่ีก�าหนด

   (จ)  รายงานต่อบริษัทจัดการ ภายใน 5 วัน เมื่อพบว่าบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดในบัญชีนั้น 

ถอืหน่วยลงทุนของกองทนุเกินกว่าอตัราท่ีก�าหนด การรายงานดังกล่าว ให้แสดงแนวทางการแก้ไขเพือ่ให้การถอืหน่วยลงทุน 

เป็นไปตามข้อจ�ากดัการถอืหน่วยลงทนุด้วย ท้ังนี ้ ในกรณท่ีีบคุคลหรอืกลุม่บคุคลดังกล่าวเป็นบคุคลทีไ่ด้รบัการยกเว้นให้ได้รบั 

การจดัสรรหน่วยลงทุนเกินกว่าอตัราดังกล่าว ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนต้องระบดุ้วยว่าเป็นบคุคลทีไ่ด้รบัยกเว้นตามกรณใีด

   (ฉ)  แจ้งให้บรษิทัจดัการทราบ เมือ่บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกันใดทีถ่อืหน่วยลงทนุของกองทนุเกินกว่า

อตัราทีก่�าหนด มกีารลดสัดส่วนการถอืหน่วยลงทุนจนเป็นไปตามอตัราทีก่�าหนดแล้ว

   (ช)  ไม่นบัคะแนนเสยีงของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลเดียวกันนัน้ในส่วนท่ีต้องห้ามมใิห้นบัรวมในจ�านวนเสยีงใน

การขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนในบญัชดัีงกล่าว

   (ซ) ไม่จ่ายเงนิปันผล (ถ้าม)ี ให้กับบคุคลหรอืกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้จนเป็นเหตใุห้ขดักับประกาศคณะกรรมการ

ก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ

  (9) ปฏบิตังิานอืน่ใดซึง่เก่ียวข้องหรอืเป็นหน้าท่ีของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และหรอืประกาศส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก�าหนด 

 22.4. สิทธิ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของตัวแทนจ�าหน่าย : 

  ไม่มี 

 22.5. สิทธิ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของทีป่รกึษาการลงทนุ : 

  ไม่มี

 22.6. สิทธิ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของทีป่รกึษากองทนุ / ทีป่รกึษาอืน่ๆ : 

  ไม่มี 

 22.7.  สิทธ ิหน้าที ่ความรบัผดิชอบ และการแต่งตัง้คณะตัวแทนผูถ้อืหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : 

  ไม่มี 
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23.  ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส่ั้งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุรวม : 

 23.1. ค่าธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส่ั้งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ : 

  23.1.1. ค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : ไม่มี 

  23.1.2.  ค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : ไม่มี 

  23.1.3.  ค่าธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ (Switching Fee) : ไม่มี 

  23.1.4.  ค่าธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทนุ : มี 

    ในอตัรา 50 บาทต่อหน่วยลงทนุ 1,000 หน่วย หรอืเศษของ 1,000 หน่วย หรอือตัราอืน่ใดทีน่ายทะเบยีน 

ก�าหนด โดยแจ้งให้บรษิทัจดัการทราบ ทัง้นี ้นายทะเบยีนจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมจากผูโ้อนในวนัทีย่ืน่ค�าขอโอนหน่วยลงทนุ 

  23.1.5. ค่าธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทนุ : ไม่มี 

  23.1.6.  ค่าปรบักรณขีายคนืหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่�าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

  23.1.7.  ค่าธรรมเนยีมอืน่ๆ : ไม่มี

    หมายเหตุ : อตัราค่าธรรมเนยีมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษมีลูค่าเพิม่แล้ว 

 23.2.  ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุรวม : 

  23.2.1.  ค่าธรรมเนยีมการจดัการรายปี : 

    ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.55 ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สนิท้ังหมดหกัมลูค่าหนีสิ้นทัง้หมด เว้นแต่ ค่าธรรมเนยีม 

การจดัการ ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 

  23.2.2.  ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี : 

    ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.04 ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สนิทัง้หมดหกัมลูค่าหนีสิ้นท้ังหมด เว้นแต่ ค่าธรรมเนยีม 

การจดัการ ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 

  23.2.3.  ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี : 

    ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สนิท้ังหมดหกัมลูค่าหนีสิ้นทัง้หมด เว้นแต่ ค่าธรรมเนยีม 

การจดัการ ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 

  23.2.4.  ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทนุ : ไม่มี

  23.2.5.  ค่าธรรมเนยีมการจดัจ�าหน่าย : ไม่มี

  23.2.6.  ค่าธรรมเนยีมอืน่ๆ : 

    1. ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวกับการซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื้อหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อ 

หลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก ่
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ค่าธรรมเนยีมหรอืค่านายหน้าการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 

     2.  ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ท่ีเรียกเก็บจากกองทุน 

ตามจ�านวนทีจ่่ายจรงิ โดยในทางบญัชจีะตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทนุตามมาตรฐานบญัชหีรอืเฉลีย่เท่ากันทกุวนัเป็นเวลา 

1 รอบระยะเวลาบญัช ีได้แก่ 

                (1) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องในการจัดท�าโครงการกองทุนและการจัดตั้งกองทุน 

ค่าธรรมเนยีมจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏบิตัติามประกาศคณะกรรมการ 

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

                (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดท�าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ค่าสือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ การจดัอบรมเผยแพร่ 

ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ตลอดจนสัมมนาแนะน�ากองทุน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การส่งเสรมิการขาย (ถ้าม)ี ทัง้นี ้จะไม่เกนิอตัราร้อยละ 1.00 ของมลูค่าเงนิทนุท่ีจดทะเบยีน 

                (3) ค่าออกแบบหรือค่าจัดท�าหรือจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบค�าขอเปิดบัญชีกองทุน ใบค�าส่ังซื้อหรือ 

ใบจองซือ้หน่วยลงทุน สมดุบญัชแีสดงสิทธใินหน่วยลงทุน และเอกสารท่ีใช้ประกอบการเสนอขายหน่วยลงทนุ (ถ้าม)ี 

    3.  ค่าใช้จ่ายเพื่อการด�าเนินงานของกองทุนท่ีเรียกเก็บตามจ�านวนท่ีจ่ายจริง บริษัทจะพิจารณาตัดจ่าย 

ทัง้จ�านวนหรอืทยอยตดัจ่ายในทางบญัชขีองกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่ายนัน้ 

               (1)  ค่าธรรมเนยีมจดทะเบยีนเพิม่เงนิทนุกองทนุ

                (2)  ค่าใช้จ่ายในการจดัท�าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ค่าสือ่โฆษณาประชาสัมพนัธ์ การจดัอบรมเผยแพร่

ความรู ้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิการขาย ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนสัมมนาแนะน�ากองทนุ และอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้องการส่งเสรมิ

การขาย (ถ้าม)ี ท้ังนี ้จะไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สินสทุธขิองกองทนุ 

     (3)  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบญัช ีค่าทีป่รกึษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่กิดขึน้จากการปฏบิตั ิ

ตามค�าสัง่ หรอืตามกฎหมาย หรอืประกาศของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

                (4)  ค่าจัดท�ารายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศใน 

หนังสือพิมพ์รายวัน และค่าใช้จ่ายในการจัดท�าและจัดพิมพ์ ใบค�าขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

ใบค�าส่ังซือ้หน่วยลงทุน ใบค�าส่ังขายคนืหน่วยลงทุน เอกสารทีเ่ก่ียวข้องอืน่ๆ ตามทีบ่รษิทัจดัการจดัท�าขึน้

                (5)  ค่าจัดท�า ค่าจัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารท่ีเก่ียวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน 

หรอืเอกสารอืน่ใดทีเ่ก่ียวกับกองทนุ 

               (6)  ค่าจัดท�า ค่าจัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลา 

หกเดือน รายงานประจ�าปี ข่าวสารกองทนุ และหรอืเอกสารอืน่ๆ ถงึผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

                (7)  ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการด�าเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติ 
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ตามหน้าท่ี หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อได้รับ 

ค�าสั่งจากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ้

ของกองทนุ 

                (8)  ค่าใช้จ่ายในการรับช�าระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่น แทนการช�าระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ 

ค่าธรรมเนยีมศาล ค่าธรรมเนยีมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนติกิรรม ค่าประเมนิราคา ค่าจดจ�านอง ค่าปลดจ�านอง ค่าจดัพมิพ์

เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรอืค่าธรรมเนยีมอืน่ใดทีเ่ก่ียวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการได้มาซึง่หลกัประกันของสิทธิเรยีกร้อง

อนัเกิดจากการรบัช�าระหนีด้้วยทรพัย์สนิอืน่ 

                (9)  ค่าใช้จ่ายในการรบัช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการช�าระเงนิค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ

                (10)  ค่าธรรมเนียมธนาคารที่เกิดจากการบริหารและให้บริการกองทุนกับผู้ถือหน่วยลงทุนค่า

ไปรษณยีากร และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

                (11)  ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 

                (12)  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการช�าระบญัชแีละเลกิกองทนุรวมถงึการด�าเนนิการวางทรพัย์ (ถ้าม)ี 

                (13)  ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการตดิตามทวงถาม หรอืการด�าเนนิคดีเพือ่การรบัช�าระหนีใ้ดๆ 

     ภาษมีลูค่าเพิม่อนัเนือ่งมาจากค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายของกองทุนท้ังหมด จะเป็นภาระของกองทนุ 

     ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับโฆษณา (แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายตามข้อ 23.2.2 (2)) เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถประมาณการได ้

เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าจัดท�าเอกสารต่างๆ ของกองทุน เช่น หนังสือชี้ชวน หนังสือบอกกล่าว 

ต่อผูถ้อืหน่วย ประกาศ รวมถงึค่าจัดส่งเอกสารดังกล่าว เมือ่รวมกันแล้ว ประมาณค่าใช้จ่ายท่ีเรยีกเก็บจากกองทุน ไม่เกินร้อยละ 

1.74 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการประมาณการ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ 

เหมาะสม ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จ�านวนผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น แต่ท้ังนี้จะไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูง 

ของยอดรวมค่าธรรมเนยีม เงนิตอบแทน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีไ่ด้ระบไุว้อย่างชดัแจ้งในโครงการ

   ส�าหรบัค่าใช้จ่ายทีเ่ก่ียวข้องกับการจดัการกองทนุทีม่ไิด้ระบไุว้ (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการจะเป็นผูร้บัผดิชอบ 

หรอืบรษิทัจดัการจะทดรองจ่ายให้กองทนุก่อน และบรษิทัจดัการจะเรยีกเก็บเงนิทดรองจ่ายจากกองทนุเดือนละครัง้

   ทั้งนี้ การคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดยสมาคมนักบัญชี และ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตแห่งประเทศไทย 

   หมายเหตุ : 

   บรษิทัจดัการจะค�านวณค่าธรรมเนยีมการจดัการ ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนยีม 

นายทะเบียนทุกวันที่มีการค�านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักมูลค่าหนี้สินท้ังหมด เว้นแต ่



91

B-TREASURY

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนในวันนั้นๆ ของกองทุนเป็นฐาน 

ในการค�านวณค่าธรรมเนยีม และเรยีกเกบ็จากกองทนุเป็นรายเดือน 

 23.3. การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่าย : 

  บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 23.1 และ 23.2 โดยไม่ถือว่าเป็น 

การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ โดยบรษิทัจะด�าเนนิการดังต่อไปนี้ 

  (1)  กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายท่ีบริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือ 

จากกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศที่ส�านักงานของ 

บริษัทจัดการและส�านักงานใหญ่และส�านักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์ 

รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ท้ังนี้ การเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้อง 

ไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนยีมหรอือตัราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี 

  (2)  กรณีท่ีบริษัทจัดการจะลดอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ท่ีส�านักงาน

ของบรษิทัจดัการ และส�านกังานใหญ่และส�านกังานสาขาของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื 

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

ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลีย่นแปลง 

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

 ราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธกีารด�าเนนิการในกรณทีีมู่ลค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง : 

 24.1.  วิธีการค�านวณ ก�าหนดเวลาในการค�านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน  

  และราคาหน่วยลงทนุ : ในประเทศ 

  1.  บรษิทัจดัการจะค�านวณมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวธิกีารท่ีส�านกังาน 

คณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ประกาศก�าหนด 

  2.  บริษัทจัดการจะค�านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ 

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือส�านักงานคณะ 

กรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเปลีย่นแปลงเป็นอย่างอืน่ 

      (2.1)  ค�านวณมลูค่าทรพัย์สินสทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนทกุส้ินวนัท�าการ และ ค�านวณราคาขายหน่วยลงทุน 

และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุน ท้ังนี้ ในการค�านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคา 

รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ ์

ในการค�านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน

      (2.2)  ประกาศมลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุนของวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุล่าสุด โดยจะประกาศ
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ภายในวนัท�าการถดัไป

      (2.3)  ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด 

โดยจะประกาศภายในวนัท�าการถดัไป

    มลูค่าหน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูค่าทรพัย์สินสุทธหิารด้วยจ�านวนหน่วยลงทนุท่ีจ�าหน่ายได้แล้วทัง้หมด

เมือ่สิน้วนัท�าการท่ีค�านวณนัน้ 

    มลูค่าทรพัย์สนิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนข้างต้น 

บรษิทัจดัการจะใช้ตวัเลขทศนยิมตามทีก่�าหนดไว้ในข้อ 3 และได้รบัการรบัรองจากผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว

       (2.4)  ในกรณีประกาศตาม (2.2) และ (2.3) บริษัทจัดการจะด�าเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน 

ทราบข้อมลูดังกล่าวในช่องทางท่ีเหมาะสม เช่น การประกาศทางหนงัสอืพมิพ์ หรอืประกาศทางเวบ็ไซต์ เป็นต้น และภายใน 

เวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ท�าการทุกแห่ง 

ของบริษัทจัดการ และสถานท่ีทุกแห่งท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อ 

ผูล้งทนุสถาบนั บรษิทัจดัการอาจจะไม่จดัให้มข้ีอมลูดังกล่าว

       (2.5)  ในกรณท่ีีมลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน จ�านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคา 

รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะด�าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส�านักงานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด 

  3.  การใช้ตวัเลขทศนยิมของมลูค่าทรพัย์สินสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรอื

จ�านวนหน่วยลงทุนของกองทนุรวมเปิด บรษิทัจัดการจะด�าเนนิการดังต่อไปนี้ 

       (3.1)  ค�านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ต�าแหน่งโดยใช้วิธีการปัดเศษ 

ทศนยิมตามหลกัสากล 

       (3.2)  ค�านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ต�าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตาม 

หลักสากล ส�าหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค�านวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต�าแหน่งท่ี 4 ขึ้น ส่วน 

มลูค่าหน่วยลงทนุเพือ่ใช้ ในการค�านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจะตดัทศนยิมต�าแหน่งท่ี 5 ท้ิง 

       (3.3)  ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามท่ีค�านวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ต�าแหน่งโดย 

ตดัทศนยิม ต�าแหน่งท่ี 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามทีค่�านวณได้ใน (3.2)

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

หลกัสากล แต่จะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมทีศนยิมเพยีง 4 ต�าแหน่งโดยตดัทศนยิมต�าแหน่งที ่5 ท้ิง 

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

เป็นทรพัย์สนิของกองทนุรวมเปิด
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  4.  ในกรณดัีงต่อไปนี ้ให้บรษิทัจัดการกองทนุรวมได้รบัยกเว้นไม่ต้องปฏบิตัติาม ข้อ 2. 

       (1)   เมือ่บรษิทัจดัการกองทนุรวมไม่ขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรอืหยดุรบัค�าสัง่ซือ้หรอืค�าสัง่ขายคืน

หน่วยลงทนุ โดยให้ได้รบัยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

       (2)   เมื่อมีเหตุท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันท่ีปรากฏเหตุ 

ดังกล่าว 

 24.2. หลกัเกณฑ์และวิธกีารด�าเนนิการในกรณทีีมู่ลค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง : 

  1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจาก 

ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัด 

ท�าและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันท่ีพบว่าราคาหน่วยลงทุน 

ไม่ถกูต้อง และจดัให้มสี�าเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ท่ีท�าการของบรษิทัจดัการเพือ่ให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ

ตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมรีายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

   (1)  ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูต้อง 

   (2)  ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูต้อง 

   (3)  สาเหตท่ีุท�าให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 

   (4) มาตรการป้องกันเพือ่มใิห้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง ทัง้นี ้ เว้นแต่ในกรณท่ีีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 

มสีาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยหรอืศูนย์ซือ้ขายหลกัทรพัย์ไม่ถกูต้อง 

   ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งท�าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการ 

ค�านวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การก�าหนดอตัราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นต้น บรษิทัจดัการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้

ถกูต้องนบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องด้วย 

  2. ในกรณท่ีีราคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูต้องตัง้แต่หนึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็น 

อตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บรษิทัจดัการจะค�านวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงันบัแต่วนัทีพ่บราคา

หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องจนถงึวนัทีร่าคาหน่วยลงทนุถกูต้อง และด�าเนนิการดังต่อไปนีเ้ฉพาะวนัทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูต้อง

ต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราส่วนตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูต้อง 

   (1) จัดท�ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จส้ินภายในวันท�าการถัดจาก 

วนัทีพ่บว่าราคาหน่วยลงทนุนัน้ไม่ถกูต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผูดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัท�าการถดัจากวนัทีค่�านวณ 

ราคาหน่วยลงทนุเสรจ็สิน้ เพือ่ให้ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองข้อมลูในรายงานดังกล่าวภายในวนัท�าการถดัจากวนัท่ีบรษิทัจดัการ 

ส่งรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์ ท้ังนี ้รายงานดังกล่าวจะมรีายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
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        (ก) ราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้อง 

        (ข) ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง

       (ค) สาเหตทุีท่�าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง 

        (ง)  การด�าเนนิการของบรษิทัจดัการเมือ่พบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 

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

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 

   (2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถุกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน ์

รบัรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

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

หนงัสอืพมิพ์รายวนัอย่างน้อยหนึง่ฉบบัภายใน 3 วนัท�าการนบัแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองข้อมลูในรายงานดังกล่าว

   (4)  ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้ซื้อหรือ 

ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องทราบถงึการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 

5 วนัท�าการนบัแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองข้อมลูในรายงานดังกล่าว 

   (5) จดัท�ารายงานมาตรการป้องกันเพือ่มใิห้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมท้ังส�าเนา 

รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาทีจ่ดัท�าตาม (1) ให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนั

ท�าการนบัแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ใน

กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการ

ป้องกันให้ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส�าเนาเอกสารท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการท่ีราคาหน่วยลงทุน 

ไม่ถกูต้องมสีาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได้แทน

  3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร ดังต่อไปนี้ 

   (1) กรณรีาคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องต�า่กว่าราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บรษิทัจดัการจะปฏบิตั ิดังนี้ 

        (ก) กรณท่ีีเป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจ�านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทุนเป็นจ�านวน

ซึง่มมีลูค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องกับราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

       หากปรากฏว่าผูซ้ือ้หน่วยลงทนุไม่มหีน่วยลงทนุเหลอือยู ่หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยูน้่อยกว่าจ�านวน

หน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลด

จ�านวนหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูน่ัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่แล้วแต่กรณี 

เพือ่ชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแต่การทีร่าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมสีาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได้ 

เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง 

และผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตดัุงกล่าว 
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        (ข)  กรณท่ีีเป็นการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จ�านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วยลงทุน 

เป็นจ�านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิด

เป็นจ�านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาให้แก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มี

หน่วยลงทุนเหลอือยู ่บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของกองทนุเปิดเป็นจ�านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาให้แก่ผูข้ายคนื

หน่วยลงทนุ 

   (2) กรณรีาคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูต้อง (overstate) บรษิทัจัดการจะปฏบิตั ิดังนี้ 

        (ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจ�านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็น

จ�านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถกูต้องกับราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทนุเปิด 

เป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาให้แก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุน 

        (ข)  กรณทีีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจ�านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทุน

เป็นจ�านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูต้อง 

    หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทนุไม่มหีน่วยลงทนุเหลอือยู ่หรอืมหีน่วยลงทนุเหลอือยูน้่อยกว่าจ�านวน

หน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลด

จ�านวนหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูน่ัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่แล้วแต่กรณี 

เพือ่ชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแต่การทีร่าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมสีาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได้ 

เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง 

และผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตดัุงกล่าว 

    ในกรณีท่ีบริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใด 

มมีลูค่าไม่ถงึหนึง่ร้อยบาท บรษิทัจดัการอาจน�าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมกีารจ่ายเงนิให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน แต่

ถ้าบคุคลดังกล่าวไม่มสีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุแล้ว บรษิทัจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสรจ็ภายใน 5 วนัท�าการนบัแต่วนัท่ี 

ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา

    การจ่ายเงนิของกองทนุเปิดเพือ่ชดเชยราคาให้แก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ือ้หน่วยลงทนุ 

ตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้ 

  4.  บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่กิดขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ

การแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนงัสอืพมิพ์ ค่าออกเชค็ ค่าใช้จ่ายในการจดัส่งเงนิชดเชยราคาให้แก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุและผูข้ายคนื

หน่วยลงทนุ เป็นต้น เว้นแต่ในกรณทีีร่าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมสีาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได้ 

25.  รอบระยะเวลาบัญชีประจ�าปีของกองทนุรวม : 

 วันทีส้ิ่นสุดรอบบัญชี : วนัที ่31 กรกฎาคม

 วันทีส้ิ่นสุดรอบบัญชีครัง้แรก : วนัที ่31 กรกฎาคม 2556
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26.  ก�าหนดเวลาและวิธกีารจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ : 

 โครงการจะไม่จ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่จะน�าผลก�าไรไปลงทนุต่อเพือ่ให้เกิดรายได้เพิม่ขึน้ 

27.  สิทธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ : 

 27.1. สิทธิในการขายคนืหน่วยลงทนุ : 

  บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที่จะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนน�าหน่วยลงทุน 

มาขายคนืผ่านผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถน�าหน่วยลงทนุมาขายคืนได้ทุกวนัท�าการรบัซือ้คนื 

ตามราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ซึง่ค�านวณตามหวัข้อ “วธิกีารค�านวณการก�าหนดเวลาในการค�านวณ และการประกาศมลูค่า 

ทรพัย์สนิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแล 

ผลประโยชน์แล้ว ยกเว้นกรณีที่บริษัทจัดการด�าเนินการตามท่ีก�าหนดไว้ในหัวข้อ “การเลื่อนก�าหนดการช�าระเงินค่าขายคืน

หน่วยลงทุนคืนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ” หรอื “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค�าส่ังซือ้หรอืค�าส่ังขายคนืหน่วยลงทุน” 

หรอื “การหยดุรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ” 

 27.2. สิทธใินการรบัเงนิปันผล : 

  ไม่มี 

 27.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทนุ : 

  ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทุนได้เฉพาะกรณดัีงต่อไปนี้ 

  (1) กรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้บดิา มารดา บตุรและคู่สมรสของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

  (2) การโอนหน่วยลงทนุตามค�าสัง่ศาลหรอืโดยผลของกฎหมาย 

  (3) การโอนหน่วยลงทนุในกรณพีเิศษอืน่ๆ ทีน่ายทะเบยีนเหน็สมควรและอนมุตัใิห้โอนได้ 

  วิธกีารขอโอนหน่วยลงทนุ 

  ผูโ้อนและผูร้บัโอนจะต้องมายืน่ค�าขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองท่ีผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื ในกรณทีีผู่ร้บัโอน

ยงัไม่เคยมบีญัชกีองทุนกับบรษิทัจดัการมาก่อน ผูร้บัโอนจะต้องกรอกรายละเอยีดในค�าขอเปิดบญัชกีองทนุและยืน่ต่อผูส้นบัสนนุ

การขายหรอืรบัซือ้คนืพร้อมกับค�าขอโอนหน่วยลงทนุ 

  ผูโ้อนจะต้องเสยีค่าธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทนุในอตัรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรอืเศษของ 1,000 

หน่วย ในวนัทีย่ืน่ค�าขอโอนหน่วยลงทนุ 

  หลงัจากทีไ่ด้รบัค่าธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนแล้ว ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนจะส่งมอบหลกัฐาน

การรบัค�าขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผูโ้อนไว้เป็นหลกัฐาน 

  การโอนหน่วยลงทนุซึง่เป็นไปตาม (1) (2) และ (3) ตามทีก่ล่าวข้างต้น นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะบนัทกึข้อมลูการโอน

หน่วยลงทนุและบรษิทัจดัการจะออกใบยนืยนัการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผูโ้อนหน่วยลงทนุและผูร้บัโอนหน่วยลงทุนภายใน 6 
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วนัท�าการนบัแต่วนัทีผู่ส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนได้รบัค�าขอโอนหน่วยลงทุน สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทนุของผูร้บัโอน

จะเกิดขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูการโอนหน่วยลงทนุแล้ว

  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทุนของ

บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกันใดเกินข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์

เก่ียวกบัข้อจ�ากดัการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบรษิทัจดัการ

 27.4. สิทธิในการลงมตเิพือ่แก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการลงทนุหรอืแก้ไขวิธจีดัการ : 

  ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมตเิพือ่ท�าการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการหรอืแก้ไขวธีิจดัการ โดยบรษิทัจดัการจะท�าการแก้ไข

เพิม่เตมิโครงการได้ต่อเมือ่ได้รบัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยเสยีงข้างมากของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่คิดตามจ�านวนหน่วยลงทนุ

รวมกนัเกินก่ึงหนึง่ของจ�านวนหน่วยลงทนุท่ีจ�าหน่ายแล้วทัง้หมดของกองทนุ แต่หากปรากฏว่ามตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกล่าว

ไม่เกนิร้อยละ 55 ของจ�านวนหน่วยลงทนุทีจ่�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของโครงการ บรษิทัจดัการกองทนุรวมจะส่งเอกสารหลกัฐาน

เก่ียวกบัการขอมตแิละการนบัมตไิปยงัผูดู้แลผลประโยชน์ เพือ่ให้ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองผลการนบัมตนิัน้

  ในกรณท่ีีบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกันใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึง่ในสามของจ�านวนหน่วยลงทนุทีจ่�าหน่าย

ได้แล้วทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืบรษิทัหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นเจ้าของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus 

Account) จะไม่นบัคะแนนเสยีงของบคุคล หรอืกลุม่บคุคลเดียวกันนัน้ในส่วนท่ีเกินกว่าหนึง่ในสามของจ�านวนหน่วยลงทนุที่

จ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด ท้ังนี ้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนดเป็นอย่างอืน่ 

หรอือนมุตัเิหน็ชอบ ยกเว้น หรอืผ่อนผนัให้ด�าเนนิการเป็นอย่างอืน่ได้ 

 27.5. สิทธิในการได้รบัเงนิคนืเม่ือเลกิโครงการ : 

  ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสิีทธท่ีิจะได้รบัเงนิคืนเมือ่โครงการสิน้สดุลง โดยบรษิทัจดัการจะจดัให้มผีูช้�าระบญัชทีีส่�านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เหน็ชอบเป็นผูช้�าระบญัช ีโดยจะได้ด�าเนนิการให้มกีารจ�าหน่ายทรพัย์สนิของโครงการ ช�าระภาระหนีสิ้น

และแจกจ่ายเงนิคืนให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามวธิกีารทีร่ะบไุว้ภายใต้หวัข้อ “การช�าระบญัชกีองทุนเมือ่เลกิโครงการและวธิกีาร

เฉลีย่คืนเงนิให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเมือ่เลกิโครงการ” 

 27.6. สิทธิประโยชน์อืน่ๆ : 

  ไม่มี 

28.  วิธกีารแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรอืแก้ไขวิธกีารจดัการ : 

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

กฎหมายอืน่ใดทีเ่ก่ียวข้อง จะก�าหนดไว้เป็นอย่างอืน่ ในการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนหรอืแก้ไขวธิกีารจดัการจะ

ด�าเนนิการดังนี้ 

 (1) จะด�าเนนิการตามมตโิดยเสยีงข้างมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่คดิตามจ�านวนหน่วยลงทนุรวมกันเกินก่ึงหนึง่ของ
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จ�านวนหน่วยลงทุนทีข่ายได้แล้วท้ังหมดของโครงการจดัการกองทนุรวม หรอืจะด�าเนนิการตามความเหน็ชอบจากส�านกังาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 (2) การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการหรอืแก้ไขวธิกีารจดัการ หากไม่สามารถกระท�าตามมตโิดยเสยีงข้างมากของผูถ้อืหน่วย

ลงทุนซึง่คิดตามจ�านวนหน่วยลงทนุรวมกันเกนิก่ึงหนึง่ของจ�านวนหน่วยลงทุนทีข่ายได้แล้วท้ังหมดของโครงการจดัการกองทนุ 

อันเนื่องมาจากข้อจ�ากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก

เกณฑ์เก่ียวกับข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจัดการ บรษิทัจดัการอาจด�าเนนิการขอรบัความ

เหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางท่ีส�านกังานก�าหนดได้ 

 (3) ในกรณกีารแก้ไขเพิม่เตมิโครงการในเรือ่งต่อไปนี ้ให้ถอืว่าได้รบัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว 

  (ก) การแก้ไขเพิม่เตมิข้อมลูซึง่มผีลให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุท้ังหมดได้รบัประโยชน์เพิม่ขึน้ 

  (ข) การแก้ไขเพิม่เตมิให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ 

กฎ และค�าสัง่ทีอ่อกโดยอาศัยอ�านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 

  (ค) การแก้ไขชือ่และรายละเอยีดอืน่ใดของบคุคลให้ถกูต้องเป็นปัจจบุนั 

 (4) บรษิทัจดัการอาจจะด�าเนนิการเพิม่เงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนโดยถอืว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ

แล้ว ท้ังนี ้ภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก�าหนด

29.  การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม : 

 บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการเลกิกองทนุรวมเมือ่ปรากฏกรณอีย่างใดอย่างหนึง่ดังต่อไปนี้ 

 (1) เมือ่จ�านวนผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลงเหลอืน้อยกว่า 35 รายในวนัท�าการใดๆ 

 (2) มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยค�านวณตามมลูค่าทีต่ราไว้ของหน่วยลงทนุ ลดลงเหลอืน้อยกว่า 50 ล้านบาท

ในวนัท�าการใดและบรษิทัจดัการประสงค์จะเลกิกองทุนเปิดนัน้ 

 (3) เมือ่ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ให้บรษิทัจดัการเลกิกองทนุเปิดในกรณทีีบ่รษิทัจดัการกระท�าการหรอืงดเว้น

กระท�าการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุเปิด หรอืไม่ปฏบิตัติามหน้าท่ีของตน 

 (4) ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพกิถอนการอนมุตัใิห้จดัตัง้และจดัการกองทุน หากปรากฎเหตดัุงต่อไปนี้ 

  (4.1)  มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

กองทนุรวมทีข่ดัหรอืแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค�าสัง่ท่ีออกโดยอาศยั

อ�านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 

  (4.2)  มกีารจ�าหน่ายหน่วยลงทนุโดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมมไิด้ปฏบิตัหิรอืดูแลให้มกีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์

เก่ียวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไปตามที่ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 

ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการจดัส่งหรอืแจกจ่ายหนงัสอืชีช้วนและการเสนอขายหน่วยลงทนุ 
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  (4.3)  ในกรณทีีเป็นกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบนั หากปรากฎข้อเทจ็จรงิว่ามผีูถ้อืหน่วยลงทุนของกอง

ทุนรวมเป็นบคุคลอืน่ใดท่ีมใิช่ผูล้งทนุประเภทสถาบนัตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม 

  (4.4)  บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถด�าเนินการตามค�าส่ังของส�านักงานตามหลักเกณฑ์ท่ี

ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ

หน้าท่ีของบรษิทัจดัการ 

 (5) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเลกิโครงการในกรณทีีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถน�าเงนิไปลงทุนในหลกัทรพัย์

หรอืทรพัย์สนิอืน่เพือ่ประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว้ในโครงการ และหรอืกรณกีองทนุมขีนาดกองทุนลดลง

เหลอืน้อยจนไม่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบรหิารกองทนุต่อไป และบรษิทัจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุเปิดนัน้ 

30.  การด�าเนนิการของบรษัิทจดัการ เม่ือเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม : 

 บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการดังต่อไปนีเ้พือ่เลกิกองทนุเปิดดังกล่าว

 (ก) ยตุกิารรบัค�าส่ังซือ้และค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัท�าการทีป่รากฏกรณตีามข้อ 29 (1) ถงึ (2)

 (ข) แจ้งให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุท่ีมชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณย์ีลงทะเบยีน รวมทัง้แจ้งเป็น

หนงัสอืให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ท้ังนี ้ภายใน 3 วนัท�าการนบัแต่วนัท�าการท่ีปรากฏกรณตีามข้อ 29 (1) ถงึ (2) 

 (ค) จ�าหน่ายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีเ่หลอือยูข่องกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วนัท�าการนบัแต่วนัท�าการทีป่รากฏ

กรณีตามข้อ 29 (1) ถึง (2) เพื่อรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระท�าได้เพื่อช�าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

โดยอตัโนมตัิ

 (ง) ช�าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามสดัส่วนจ�านวนเงนิทีร่วบรวมได้ตาม (ค) ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 10 วนัท�าการ

นบัแต่วนัท�าการทีป่รากฏกรณตีามข้อ 29 (1) ถงึ (2) และเมือ่ได้ด�าเนนิการช�าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแล้วจะถอืว่าเป็นการเลกิ

กองทุนนัน้

 เมือ่ได้ด�าเนนิการตาม (ก) ถงึ (ง) แล้ว หากมหีลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิคงเหลอือยูจ่ากการด�าเนนิการตาม (ค) บรษิทัจดัการ

จะด�าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการช�าระ

บญัชขีองกองทนุรวม

31.  การช�าระบัญชีกองทนุรวม และวิธกีารเฉลีย่เงนิคนืให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุเม่ือเลกิโครงการ : 

 เมื่อเลิกโครงการแล้ว บริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ช�าระบัญชีท่ีส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เห็นชอบเพื่อด�าเนินการคิด

ค�านวณ รวบรวมทรพัย์สนิ จดัท�าบญัชจี�าหน่ายทรพัย์สินของกองทนุ ช�าระภาระหนีสิ้นและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทนุรวมท้ัง

ท�าการอย่างอืน่ตามทีจ่�าเป็นเพือ่ช�าระบญัชขีองกองทนุให้เสรจ็ส้ิน ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด ส�าหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการช�าระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของ 

กองทุนและผูช้�าระบญัชจีะด�าเนนิการเฉลีย่คืนเงนิให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามมลูค่าทรพัย์สินสทุธเิท่าทีค่งเหลอือยู่ 
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 เมือ่ได้ช�าระบญัชเีสรจ็เรยีบร้อยแล้ว ผูช้�าระบญัชจีะท�าการจดทะเบยีนเลกิกองทุนกับส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 

ผู้ช�าระบัญชีจะโอนทรัพย์สินคงค้างใดๆ ท่ีเหลืออยู่ภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ 

ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

32.  ข้อก�าหนดอืน่ๆ : 

 32.1  การกู้ยมืเงนิหรอืก่อภาระผกูพนั 

  ในการจดัการกองทุนเปิด บรษิทัจัดการอาจกูย้มืเงนิหรอืท�าธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืในนามกองทุนเปิด 

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

         32.1.1  กู้ยมืเงนิหรอืท�าธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คืนได้เฉพาะเพือ่บรหิารสภาพคล่องของกองทนุเปิด

         32.1.2  เงนิท่ีได้จากการกูย้มืเงนิหรอืท�าธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื ต้องน�ามาช�าระให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

เป็นค่าขายคนืหน่วยลงทุน 

         32.1.3  จ�านวนเงนิกูย้มืเมือ่รวมธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คืน ต้องไม่เกินร้อยละสบิของมลูค่าทรพัย์สินสทุธิ 

ของกองทนุเปิด เว้นแต่ในกรณจี�าเป็นและสมควรเพือ่คุม้ครองประโยชน์ผูถ้อืหน่วยลงทนุอนัเนือ่งมาจากปัญหาความผนัผวน 

(Fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง ส�านักงานอาจผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าของ

มลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนเปิด 

         32.1.4  คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินหรือท�าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็น 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมนั้นต้องไม่อยู่ภายใต้การจัดการ 

ของบรษิทัจดัการเอง 

         32.1.5 จัดท�ารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือท�าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และส่งให้ 

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทนุเปิดนัน้ภายในสามวนัท�าการนบัแต่วนัท�าสญัญากู้ยมืเงนิหรอืท�าธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คืน 

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

ต้องมรีะยะเวลาตามสัญญากู้ยมืเงนิแต่ละสัญญาไม่เกินเก้าสิบวนั 

 32.2 ในกรณท่ีีบรษิทัจดัการไม่สามารถด�ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนตามนยัข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด�ารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการท�าประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ 

ให้บรษิทัจดัการด�าเนนิการดังนี ้รายงานต่อส�านกังานภายในวนัท�าการถดัจากวนัท่ีบรษิทัจัดการรูห้รอือาจรูถ้งึการไม่สามารถ 

ด�ารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าวและบริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน 

ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากส�านักงาน หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ�านวนหน่วยลงทุน 

รวมกันเกินกึง่หนึง่ของจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจ�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมภายในสบิห้าวนันบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการ 

รูห้รอือาจรูถ้งึการไม่สามารถด�ารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุดังกล่าว 
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  ทั้งนี้ หากมีเหตุจ�าเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้ส�านักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการ 

คัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะค�านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส�าคัญ และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการ 

เปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการรายเดิมต้องเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

  หากบรษิทัจดัการไม่สามารถด�าเนนิการภายในระยะเวลาทีก่�าหนด บรษิทัจัดการจะด�าเนนิการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

 32.3  การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนือ่งจากการท่ีกองทุนใช้บรกิารบคุคลอืน่ (Soft commission) 

  บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพือ่กองทนุจากบคุคลท่ีเป็นผูใ้ห้บรกิาร อนัเนือ่งมาจากการใช้บรกิารของ

บคุคลดังกล่าวในการจดัการกองทุนได้ โดยมหีลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

         (1)  ผลประโยชน์ตอบแทนทีร่บัไว้นัน้ต้องเป็นทรพัย์สินท่ีมมีลูค่าในทางเศรษฐกจิและต้องเก่ียวกับบทบาทโดยตรง

ของความเป็นกองทนุตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และ 

         (2)  ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจ�าเป็นเพื่อให ้

กองทุนได้รบัประโยชน์จากบคุคลดังกล่าว (churning) 

  ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ให้แก่กองทุนท่ีอยูภ่ายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการ บรษิทัต้อง 

กระท�าด้วยความเป็นธรรมและค�านงึถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัย์ท่ีอาจไว้ได้ของกองทุนนัน้ด้วย   

 32.4  เกณฑ์วดัผลการด�าเนนิงานตวัชีว้ดัของกองทุนรวม (Benchmark) ได้แก่ 

  อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล (Zero Rate Return (ZRR)) อายุ 1 เดือน ที่ประกาศโดย 

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ร้อยละ 80 และอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของเงินฝากประจ�า 3 เดือน ของ 3 ธนาคาร 

พาณชิย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรงุเทพ ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณชิย์ ร้อยละ 20 

  นอกจากนี ้บรษิทัอาจเปรยีบเทียบเพิม่เตมิโดยใช้อตัราดอกเบีย้เฉลีย่ของเงนิฝากประจ�า 3 เดือนของ 3 ธนาคาร 

พาณชิย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรงุเทพ ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณชิย์ ร้อยละ 100 

  ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานหรือตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานในการใช้ 

เปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นเหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะแจ้งให้ส�านักงานและ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

หรอืหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องก�าหนด

 32.5 ข้อก�าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดียวกนั

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

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

สญัชาตอิเมรกัินนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกับบญัชขีองบคุคลทีอ่ยู่

ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลสัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ถาวร 
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ในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ ยังปรากฎด้วยว่า 

ในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศก�าลังด�าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก�าหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับ 

FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่ก่ียวข้อง”)

  กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก�าหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ 

หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติ

อเมรกัินและบคุคลท่ีมลีกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที ่FATCA ก�าหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพือ่หาความสมัพนัธ์ของ

ลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการก�าหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดท�าเอกสารยืนยันตนตามหลัก

เกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

  ภายใต้ข้อก�าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เข้าผกูพนัตนเพือ่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ 

มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบท่ีส�าคัญ 

ในสองกรณ ีคอื

  (1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินท่ีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์ หรือเงินจากการขาย

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

และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุน 

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

การเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผูกพันตนตามข้อก�าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบัน 

การเงนิในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ ผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน) มหีน้าท่ีด�าเนนิการหกัเงนิ ณ ทีจ่่าย 

ดังกล่าวก่อนช�าระให้กับกองทนุรวมท่ีเป็น NPFFI

  (2) ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมท้ังผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ 

และผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตามข้อก�าหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอืระงบัการท�า

ธรุกรรมทางการเงนิหรอืยตุคิวามสมัพนัธ์ทางธรุกิจกับกองทุนรวมหรอืบรษิทัจดัการ ซึง่อาจท�าให้กองทุนรวมไม่สามารถด�าเนนิ

การลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด�าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท�าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถ 

ท�ารายการผ่านทางผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อกีต่อไป

  เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการด�าเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ 

ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 

และข้อก�าหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง และเพือ่ให้บรษิทัจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏบิตัติามภาระผกูพนั

ภายใต้ข้อก�าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องได้ บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (ซึง่รวมทัง้ผูท้ีเ่ก่ียวข้อง

กับการปฎิบตังิานของกองทนุ เช่น ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัย์สิน และผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ) 
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จงึขอสงวนสทิธใินการด�าเนนิการดังนี้

  (1) ร้องขอให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ข้าข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา (หรอืเป็นบคุคลตามทีก่ฎหมาย

ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องก�าหนด) ให้ค�ายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการน�าส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู ่

เลขประจ�าตัว ผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ�านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จ�านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือ

เงนิปันผลทีไ่ด้รบั เป็นต้น) ทีม่อียูใ่นบญัชท้ัีงหมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้กับบรษิทัจดัการ ให้กับหน่วยงานของรฐัทัง้ในและ 

ต่างประเทศตามข้อก�าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ก่ียวข้อง

  (2) ร้องขอให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนน�าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือค�ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน ์

ทราบความเก่ียวข้องกับประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนงัสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาตอิเมรกัินหรอืการให้ข้อมลูตามหวัข้อ 

ทีก่�าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืการแจ้งปรบัปรงุข้อมลูเมือ่ข้อมลูทีเ่คยให้ไว้ 

มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน�าส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง 

(ในกรณทีีเ่ป็นลกูค้าสถาบนัการเงนิ) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก�าหนดของกฎหมายดังกล่าว

  (3) ด�าเนนิการอืน่ใดเพือ่ให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกีย่วข้อง

  เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุน 

หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการด�าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง 

ข้างต้น ในกรณท่ีีผูถ้อืหน่วยลงทนุปฏเิสธการด�าเนนิการ หรอืไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการก�าหนด 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการด�าเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่หรอืหลายอย่างดงัต่อไปนี ้ตามความจ�าเป็นและความเหมาะสม 

โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวรบัทราบการด�าเนนิการตามท่ีบรษิทัจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรอืได้ด�าเนนิการตามข้อตกลง 

ทีไ่ด้ระบไุว้ในค�าขอเปิดบญัช ี

  (1) ไม่รบัค�าส่ังซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าว

  (2) ระงบัหรอืหยดุให้บรกิาร และด�าเนนิการคนืเงนิลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าว

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

ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายนัน้ได้ เพือ่ให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก�าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ก่ียวข้อง ทัง้นี ้ ต้องไม่ขดักบั

กฎหมายของประเทศไทย

  (4) ด�าเนนิการอืน่ใดอนัเป็นการป้องกันหรอืลดผลกระทบ หรอืท�าให้กองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมได้รบั

ประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารด�าเนนิการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ก่ียวข้องข้างต้น

   การด�าเนินการดังกล่าวถือเป็นความจ�าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ

กระท�าเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการด�าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมาย 
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ต่างประเทศ ท่ีเกีย่วข้องอนัจะท�าให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ท่ีจ่าย หรอืถกูปิดบญัชธีนาคารตามทีก่ล่าวแล้วข้างต้น ซึง่ในทาง

ปฏบิตับิรษิทัจดัการจะเลอืกด�าเนนิการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ข้าข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา (หรอืเป็นบคุคล

ตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องก�าหนด) เท่านัน้

  ทัง้นี ้ ในกรณท่ีีกฎหมายไทยมกีารแก้ไขเพิม่เตมิข้อก�าหนดเพือ่รองรบัการด�าเนนิการตามทีบ่รษิทัจดัการได้สงวน

สทิธไิว้ข้างต้น บรษิทัจดัการ (รวมถงึผูท่ี้เก่ียวข้อง) จะด�าเนนิการตามข้อก�าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน�าส่ง

ข้อมลูของผูถ้อืหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรอืด�าเนนิการอืน่ใดท่ีราชการก�าหนด โดยไม่จ�าเป็นต้องร้องขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุ

33.  การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตุลาการ : 

 บริษัทจัดการตกลงให้มีการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไป 

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

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง อนัมผีลให้เกิดความเสียหายแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทุนรวมแล้ว ผูถ้อืหน่วยลงทุนของ 

กองทุนรวมสามารถน�าข้อพพิาทเข้าสู่ การพจิารณาตามกระบวนการอนญุาโตตลุาการของส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

วนัทีร่วบรวมข้อมลู 31 กรกฎาคม 2558



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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

www.bblam.co.th


