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ส่วนที่ 2 ข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ และข้อผูกพัน

ช่ือบรษัิทจดัการ :  บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ�ากัด

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

 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120

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

1.   ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทนุรวม :

 1.1 ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) :   กองทุนเปิดบวัหลวงตราสารหนี้

 1.2 ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) :  Bualuang Fixed Income Fund   

 1.3 ช่ือย่อ :     BFIXED 

 1.4 ประเภทโครงการ :    กองทุนเปิด 

  การระดมทนุ :     ในประเทศ 

  ประเภทการขาย :    ขายหลายครัง้

 1.5 การก�าหนดอายุโครงการ :      ไม่ก�าหนด 

  เงือ่นไขอืน่ๆ :     ไม่มี

 1.6  ลกัษณะโครงการ :    กองทุนเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป

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

 2.1 จ�านวนเงนิทนุของโครงการ :  50,000 ล้านบาท 

  เงือ่นไข :  ไม่มี 

 2.2 มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหน่วย :  10 บาท 

 2.3 จ�านวนหน่วยลงทนุ :  5,000 ล้านหน่วย 

 2.4 ประเภทหน่วยลงทนุ :  ระบชุือ่ผูถ้อื 

 2.5 ราคาของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายครัง้แรก :  10  บาท 

 2.6 มูลค่าขัน้ต�า่ของการส่ังซือ้ครัง้แรก :  1,000  บาท 

 2.7 มูลค่าขัน้ต�า่ของการส่ังซือ้ครัง้ถดัไป :  1,000 บาท 
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 2.8 มูลค่าขัน้ต�า่ของการส่ังขายคนื :  ไม่ก�าหนด 

  จ�านวนหน่วยลงทนุขัน้ต�า่ของการส่ังขายคนื : ไม่ก�าหนด 

 2.9 มูลค่าหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชีขัน้ต�า่ :  ไม่ก�าหนด 

  จ�านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต�า่ :  ไม่ก�าหนด 

3. วัตถปุระสงค์ของโครงการจดัการกองทนุรวม ชนดิกองทนุรวม ประเภทกองทนุรวม นโยบายการลงทนุ ลกัษณะ

พเิศษ การลงทนุในต่างประเทศ การลงทนุในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัย์

หรอืทรพัย์สินอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวิธอีืน่ทีจ่ะลงทนุ :

 3.1 วัตถปุระสงค์ของโครงการ : 

  เพือ่ระดมเงนิจากผูล้งทนุท่ัวไปท่ีเป็นบคุคลธรรมดาและนติบิคุคล ไปลงทุนในตราสารแห่งหนีท้ัง้ในและต่างประเทศ 

ทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาว่ามสีภาพคล่อง และมคีวามมัน่คง และมโีอกาสให้ผลตอบแทนทีดี่

 3.2 ชนดิกองทนุรวม : ลงทนุโดยตรง

  ประเภทกองทนุรวม : ท่ัวไป

  การแบ่งชนดิหน่วยลงทนุ : ไม่มี

  ประเภทการแบ่งชนดิหน่วยลงทนุ : ไม่มี

 3.3 นโยบายการลงทนุ : ตราสารแห่งหนี้

  การลงทนุในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน เพือ่ลดความเส่ียง (Hedging)

   การลงทนุในตราสารทีมี่ลกัษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทนุ

 3.4 ลกัษณะพิเศษ : ไม่มี

  รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ :

  กองทุนมนีโยบายลงทุนในตราสารหนีภ้าครฐั อาท ิตัว๋เงนิคลงั พนัธบตัรรฐับาล พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 

พนัธบตัรรฐัวสิาหกิจ ตราสารหนีท้ีอ่อกโดยธนาคารท่ีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตราสารหนีภ้าคเอกชน ตราสารหนีภ้าคสถาบนั

การเงนิ และตราสารแห่งหนีท่ี้มลีกัษณะคล้ายเงนิฝาก และ/หรอืเงนิฝาก เพือ่สภาพคล่องและเพือ่การลงทนุ กองทุนสามารถลงทนุ

ทัง้ในและต่างประเทศ

  ทัง้นี ้ ตราสารหนีภ้าคเอกชน ตราสารหนีภ้าคสถาบนัการเงนิ รวมถงึตราสารหนีต่้างประเทศทีเ่ข้าลงทนุ และ/หรอื 

ผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงัหรอืผูค้�า้ประกัน ต้องได้รบัการจดัอนัดับความน่าเชือ่ถอืในระดับ Investment grade ณ วนั

ทีล่งทุน ทัง้นี ้กรณตีราสารดังกล่าวเป็นหุน้กู้ด้อยสิทธ ิตวัตราสารจะต้องได้รบัอนัดับความน่าเชือ่ถอื (issue rating) อยูใ่นระดับ 

Investment grade เท่านัน้
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  ส่วนท่ีเหลอืกองทุนอาจท�าธรุกรรมการซือ้โดยมสัีญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ รวมถงึลงทุนในหลกัทรพัย์หรอื

ทรพัย์สนิอืน่ใดท้ังในและต่างประเทศ ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และหรอืส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ก�าหนดให้

ลงทนุได้ โดยจะค�านงึถงึความมัน่คงและผลตอบแทนเป็นส�าคญั

  ในการลงทุนต่างประเทศ กองทุนนี้จะท�าสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน 

เพือ่ป้องกันความเส่ียง (Hedging) จากอตัราแลกเปลีย่น (Foreign Exchange Rate Risk) ของเงนิต้นและดอกเบีย้ท่ีคาดว่าจะได้

รบัทัง้หมด (Fully Hedge) นอกจากนี ้การเข้าท�าธรุกรรมหรอืลงทนุในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพือ่ลดความเส่ียง (Hedging) และ

อาจลงทุนในหรอืมไีว้ซึง่ตราสารหนีท่ี้มลีกัษณะสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรอืได้

รบัความเหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 3.5 การลงทนุในต่างประเทศ :

  ลงทนุในต่างประเทศบางส่วน และวงเงนิการลงทนุในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกนิร้อยละ 40 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธิ

ของกองทนุและจะไม่เกินวงเงนิท่ีได้รบัการจดัสรร

 3.6 ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวิธอีืน่ทีจ่ะลงทนุ :

  3.6.1 ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวิธอีืน่ทีจ่ะลงทนุในประเทศ :

    บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผล

โดยวธิอีืน่อย่างใดอย่างหนึง่หรอืหลายอย่างตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หรอืประกาศส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

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

แก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือผ่อนผันประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น หรือบริษัท

จดัการจะลงทุนในหรอืมไีว้ซึง่หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ตามประกาศดังกล่าว

    3.6.1.1 ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศ ได้แก่  

      (1)  ตราสารแห่งหนีท่ี้มลีกัษณะคล้ายเงนิฝาก ได้แก่  

        (1.1)  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ บตัรเงนิฝาก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ท่ีธนาคารทีม่กีฎหมาย

เฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ หรอืบรษิทัเงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้ประกัน

        (1.2)  ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทการให้

สนิเชือ่เพือ่ธรุกิจหลกัทรพัย์เป็นผูอ้อก ซึง่ก�าหนดวนัใช้เงนิตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เมือ่ทวงถามหรอื

เมือ่ได้เหน็

        (1.3)  ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใช้เงนิอายไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อกซึง่มอีนัดับความ

น่าเช่ือถอืดังต่อไปนี้
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           (ก)  อนัดับความน่าเชือ่ถอืของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดับแรก ทัง้นี้ 

ในกรณท่ีีเป็นอนัดับความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสาร ต้องเป็นอนัดับความน่าเชือ่ถอืท่ีได้มาจากการจดัอนัดับความน่าเชือ่ถอื

ระยะส้ัน (Short-term Rating) ด้วย หรอื

           (ข)  อนัดับความน่าเชือ่ถอืของผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้ประกันอยูใ่น

อนัดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทัง้นี ้ โดยการจดัอนัดับความน่าเชือ่ถอืของสถาบนัจดัอนัดับความน่าเชือ่ถอืภาย

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

      (2)  ตราสารแห่งหนีท่ั้วไป ได้แก่

        (2.1)  ตราสารภาครฐัไทย อนัได้แก่  

           (ก)  ตัว๋เงนิคลงั

           (ข)  พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย

           (ค)  พนัธบตัร ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ หุน้กู้ หรอืใบส�าคญัแสดงสิทธทิีจ่ะซือ้หุน้กู้

ทีก่ระทรวงการคลงัหรอืกองทุนเพือ่การฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงนิเป็นผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั หรอืผูค้�า้ประกัน

        (2.2)  ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที่มีรูปแบบท�านองเดียวกับตราสาร

ภาครัฐไทยท่ีรัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ

องค์การระหว่างประเทศเป็นผูอ้อกหรอืผูค้�า้ประกัน ท้ังนี ้ตราสารดังกล่าวต้องมลีกัษณะตามเงือ่นไขท้ายข้อ 3.6.1.1 ด้วย

        (2.3)  ตราสารท่ีเปลีย่นมอืได้ ซึง่หมายถงึ พนัธบตัร ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ หรอืหุน้กู้

ทีไ่ม่รวมถงึหุน้กู้แปลงสภาพและหุน้กูอ้นพุนัธ์ ทีส่�านกังานอนญุาตให้เสนอขายในลกัษณะท่ัวไปหรอืในลกัษณะจ�ากัดหรอืท่ีออก

ภายใต้ข้อผกูพนัทีก่�าหนดและอนญุาตโดยกระทรวงการคลงั หรอืทีน่ติบิคุคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผูอ้อก หรอืทีเ่ป็น

หลกัทรพัย์ทีอ่อกใหม่ซึง่ผูอ้อกหลกัทรพัย์ได้เสนอขายหลกัทรพัย์ทีอ่อกใหม่นัน้ทัง้หมดต่อผูถ้อืหุน้โดยได้รบัช�าระราคาเตม็มลูค่า

ทีเ่สนอขายจากผูถ้อืหุน้ ทัง้นี ้ตราสารท่ีเปลีย่นมอืได้ต้องมลีกัษณะตามเงือ่นไขท้ายข้อ 3.6.1.1 ด้วย  

        (2.4)  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง

เป็นพนัธบตัร หรอืหุน้กูท่ี้ไม่ใช่หุน้กู้อนพุนัธ์  

        (2.5)  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ หุน้กู้ หรอืใบส�าคญัแสดงสิทธทิีจ่ะซือ้หุน้กู้ทีเ่สนอขายใน

ต่างประเทศโดยมผีูอ้อกเป็นนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี ้หุน้กู้ดังกล่าวไม่รวมถงึหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กู้อนพุนัธ์  

        (2.6)  หน่วยลงทุนหรอืใบส�าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนรวมตราสารแห่ง

หนี้ หรือของกองทุนรวมอื่นท่ีมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ส�านักงาน

ก�าหนดหรอืให้ความเหน็ชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงนิ เป็นต้น
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        (2.7)  ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม 

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

        (2.8)  ธรุกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์โดยหลกัทรพัย์ท่ีให้ยมืเป็นตราสารแห่งหนีต้าม (1.1) 

(1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรอื (2.6) ทัง้นี ้บรษิทัจดัการต้องปฏบิตัใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีส�านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  ประกาศก�าหนด

      ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี้ตามข้อ 3.6.1.1 เป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีมีการจ่าย 

ผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้ต้องอยูใ่นรปูอตัราดอกเบีย้คงท่ีหรอือตัราดอกเบีย้ลอยตวัเท่านัน้

      การรบัรอง รบัอาวลั สลกัหลงั หรอืค�า้ประกันของบคุคลทีก่�าหนดไว้ในข้อ 3.6.1.1 ต้องเป็นการ

รับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจ�านวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ยโดยไม่มีข้อก�าหนดลบล้างหรือจ�ากัดความรับผิดของ 

ผูส้ลกัหลงั หรอืค�า้ประกันต้นเงนิและดอกเบีย้เตม็จ�านวนแบบไม่มเีงือ่นไข

      เงือ่นไข : ตราสารภาครฐัต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารท่ีเปลีย่นมอืได้ตามข้อ (2.3) ต้อง

มลีกัษณะดังต่อไปนี้

      (1)  เป็นตราสารขึน้ทะเบยีนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

      (2)  มรีาคาทีเ่หมาะสมตามทีส่มาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยก�าหนด หรอืมผีูแ้สดงตนต่อบคุคลทัว่ไป

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

ตราสารหนีไ้ทยก�าหนดอยูเ่สมอ โดยได้ส่งส�าเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้ และ

      (3)  เป็นตราสารท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  

        (ก)  ในกรณทีีเ่ป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารทีม่อีนัดับ

ความน่าเชือ่ถอืของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดับท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment Grade) เว้นแต่ผูอ้อกตราสารดัง

กล่าวเป็นรฐัวสิาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมอีนัดับความน่าเชือ่ถอืของตราสารอยูใ่นอนัดับท่ีสามารถลงทนุ

ได้ (Investment Grade) เท่านัน้

        (ข)  ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั้นต้องมีอันดับความ 

น่าเช่ือถอืของตราสารอยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทุนได้ (Investment Grade) 

        (ค)  ในกรณทีีก่องทนุลงทนุในตราสารอืน่นอกเหนอืจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้

แรก หากตราสารดังกล่าวไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 

(Investment Grade) ตราสารนัน้ต้องมบีรษิทัจดัการไม่ต�า่กว่าสามรายเป็นผูซ้ือ้ตราสารดังกล่าวเพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทุน

ภายใต้การจดัการ
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    3.6.1.2 ตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทนุ ได้แก่ 

      (1)  หุน้กู้แปลงสภาพทีเ่สนอขายในประเทศ ซึง่ต้องมลีกัษณะตามเงือ่นไขในท้ายข้อ 3.6.1.1 (1) 

และ (2) ทัง้นี ้ ในกรณทีีก่องทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครัง้แรก หุน้กู้แปลงสภาพนัน้ต้องเป็นหุน้กู้

แปลงสภาพทีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได้ (Investment Grade) หรอืเป็นหุน้กู้แปลงสภาพทีม่บีรษิทั

จดัการไม่ต�า่กว่าสามรายเป็นผูซ้ือ้ตราสารดังกล่าวเพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทุนภายใต้การจดัการ

        ในกรณีท่ีหุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ่งมีการค�้าประกัน การค�้าประกันดังกล่าวต้องเป็น 

การค�า้ประกันต้นเงนิและดอกเบีย้เตม็จ�านวนแบบไม่มเีงือ่นไข

      (2)  หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู ้ออกเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตาม

กฎหมายไทย     

      นอกจากนี ้ในการลงทุนในตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทนุนัน้ ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี้

      (1)  ในขณะท่ีลงทุนหรอืได้มามลูค่าของหุน้กู้แปลงสภาพดังกล่าวมมีลูค่าสงูกว่าราคาตลาดของ

หุน้ท่ีรองรบัหุน้กู้แปลงสภาพนัน้ (out of the money) 

      (2)  ในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิแปลงสภาพให้บริษัทจัดการขายหุ้นที่ได้รับจากการแปลงสภาพนั้น

ภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีไ่ด้หุน้ดังกล่าวมา

      การใช้สิทธิแปลงสภาพตาม (2) หมายความว่า การแปลงสภาพแห่งสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพ

เป็นหุ้นไม่ว่าการแปลงสภาพดังกล่าวจะเกดิจากการใช้สทิธแิปลงสภาพหรอืเกิดจากข้อก�าหนดบงัคับการแปลงสภาพ

    3.6.1.3 เงนิฝากในสถาบนัการเงนิตามกฎหมายไทย

    3.6.1.4 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียง (Hedging) ตามหลักเกณฑ์ท่ีส�านักงานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนดและการเข้าเป็นคูส่ญัญาในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า บรษิทัจดัการต้องปฏบิตัใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ดังต่อไปนี้

      (1)  สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีกองทุนจะเข้าเป็นคูส่ญัญาต้องไม่ท�าให้วตัถปุระสงค์หรอืนโยบาย

การลงทุนของกองทุนนั้นเบี่ยงเบน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิต หรือเป็นการเคลื่อนย้าย 

ผลตอบแทนหรอืผลประโยชน์ในเชงิการเงนิหรอืเศรษฐกิจ (Credit Derivative)

      (2)  การเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องกระท�าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขาย      

ล่วงหน้า หรอืในกรณท่ีีกระท�านอกศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า คู่สัญญาอกีฝ่ายหนึง่ต้องเป็นธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะ

จดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรอืผูค้้าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า
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    3.6.1.5 ตราสารท่ีมลีกัษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง ท่ีมลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้  

      (1)  หุน้กู้อนพุนัธ์ทีม่ลีกัษณะตามทีก่�าหนดไว้ตามเงือ่นไขท้ายข้อ 3.6.1.1 โดยอนโุลม

      (2)  ตราสารที่ออกโดยสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย หรือสถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมี

อนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ท่ีมลีกัษณะ ดังต่อไปนี้

        (ก)  ตราสารดังกล่าวจดัท�าขึน้ในรปูแบบตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.6.1.1 (1.1) (1.2) (1.3) 

(2.1) (2.2) (2.3) หรอื (2.4)

        (ข)  ตราสารดังกล่าวต้องอ้างอิงกับราคาหุ้น ราคาเฉลี่ยของกลุ ่มหุ ้นจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตราสารแห่งหนี้ในประเทศ ตามประกาศ สน. 24/2552  

ข้อ 11 (1) หรอืตราสารหนีต่้างประเทศตามประกาศ สน. 24/2552 ข้อ 11 (2) ดัชนกีลุม่หลกัทรพัย์ ดัชนกีลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์หรอื

อตัราดอกเบีย้ ท้ังนี ้ในกรณขีองดัชนต้ีองมลีกัษณะตามทีก่�าหนดในประกาศ สน. 24/2552 ข้อ 35 (2) (3) และ (4) ด้วย 

        (ค)  ตราสารดังกล่าวมข้ีอก�าหนดให้ผูอ้อกช�าระคืนเงนิต้นเตม็จ�านวนให้แก่กองทนุเมือ่ครบ

อายตุราสาร เว้นแต่เป็นตราสารทีไ่ม่ช�าระคนืเงนิต้นเตม็จ�านวนเมือ่ครบอายตุราสารซึง่ส�านกังาน ให้ความเหน็ชอบแล้ว และ

บรษิทัได้จดัให้มข้ีอตกลงกบัคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึง่ตามทีก่�าหนดในประกาศ สน. 24/2552 ข้อ 41 (1) และ

        (ง)  ในกรณทีีเ่ป็นตราสารทีใ่ห้สทิธแิก่ผูอ้อกตราสารในการทีจ่ะช�าระหนีต้ามตราสารก่อน

ครบอายตุราสาร (Callable) บรษิทัจดัการได้เปิดเผยความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องแก่ผูล้งทนุก่อนท�าการลงทุน

      ท้ังนี้ การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวต้องไม่ท�าให้การจัดการกองทุนเบี่ยงเบนไปจาก

วตัถปุระสงค์หรอืนโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ และต้องไม่ท�าให้กองทุนขาดทนุเป็นมลูค่าสูงกว่ามลูค่าการลงทุน

      ในกรณีท่ีการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าว จะมีผลท�าให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สิน 

ทรพัย์สนิดังกล่าวต้องเป็นประเภททีก่องทนุสามารถลงทนุในหรอืมไีว้ได้  

      ทัง้นี ้ การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง นอกเหนอืจากลกัษณะข้างต้น บรษิทัจดัการจะยืน่

ค�าขอความเหน็ชอบตามรปูแบบและวธิกีารทีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ก�าหนด เป็นรายกรณแีละก่อนการลงทุน         ใน

ตราสารดังกล่าว บรษิทัจดัการจะต้องด�าเนนิการจดัให้มข้ีอตกลงกับคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึง่ตามทีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ก�าหนด และเปิดเผยความเสีย่งทีเ่ก่ียวข้องกับผูล้งทุน ซึง่หากบรษิทัจดัการมไิด้ด�าเนนิการดังกล่าว ให้การให้ความเหน็ชอบเป็น

อนัสิน้สดุลงทนัทใีนเวลาท่ีลงทุน โดยมไิด้ด�าเนนิการดังกล่าว

      บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะลงทนุในหลกัทรพัย์อืน่ใดเพิม่เตมิ ตามทีส่�านกังานจะก�าหนดเพิม่

เตมิในอนาคต โดยจะไม่ขดัแย้งกับนโยบายการลงทนุ ซึง่ถอืว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ต้องแก้ไข

เพิม่เตมิโครงการก่อน 
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    3.6.1.6 ทรพัย์สนิอืน่ท่ีมลีกัษณะท�านองเดียวกับ 3.6.1.1 - 3.6.1.5 โดยได้รบัความเหน็ชอบจากส�านกังาน

  3.6.2 ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในต่างประเทศ :

    บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผล

โดยวธิอีืน่อย่างใดอย่างหนึง่หรอืหลายอย่างตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หรอืประกาศส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

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

แก้ไขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิหรอื การหาดอกผลโดยวธิอีืน่ 

    3.6.2.1 ตราสารแห่งหนีต่้างประเทศ ได้แก่ หลกัทรพัย์หรอืตราสารท่ีออกโดยบคุคลต่างประเทศและเสนอ

ขายในต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 

      (1)  ตราสารภาครฐัต่างประเทศ ได้แก่  

        (1.1)  พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ท่ีรัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของ

รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ค�้าประกัน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของ 

ผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทุนได้ (Investment Grade)  

        (1.2)  พนัธบตัรหรอืตราสารแห่งหนีท้ีร่ฐัวสิาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผูอ้อกหรอื 

ผูค้�า้ประกัน ซึง่มอีนัดับความน่าเชือ่ถอืของตราสารอยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

      (2)  ตราสารแห่งหนีภ้าคเอกชน ได้แก่

        (2.1)  ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของ

ตราสารอยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได้ (Investment Grade) และได้รบัการคัดเลอืกให้ใช้ในการค�านวณดัชนตีราสารแห่งหนี้      

ทีไ่ด้รบัการยอมรบัจากส�านกังาน ท้ังนี ้ ผูล้งทนุต้องสามารถเข้าถงึข้อมลูเก่ียวกับตราสารดังกล่าวเป็นภาษาองักฤษผ่านระบบ

อนิเตอร์เนต็ด้วย 

        (2.2)  ตราสารแห่งหนีท้ีอ่อกโดยนติบิคุคลต่างประเทศทีม่อีายตุราสารคงเหลอืไม่เกินหนึง่ปี

นบัแต่วนัทีล่งทนุ ซึง่นติบิคุคลดังกล่าวมอีนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นสองอนัดับแรก ท้ังนี ้ผูล้งทนุต้องสามารถเข้าถงึข้อมลู เก่ียว

กับตราสารแห่งหนีดั้งกล่าวเป็นภาษาองักฤษผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ด้วย

      (3)  ตราสารแห่งหนี้อื่น อันได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่เป็นกองทุนรวม

ตราสารแห่งหนี้ หรือของกองทนุรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น 

ทีส่�านกังานก�าหนดหรอืให้ความเหน็ชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงนิ เป็นต้น ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไข ดังต่อไปนี้

        (ก)  ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีอ่ยูภ่ายใต้การก�ากบัดูแลของหน่วย

งานก�ากับดูแลด้านหลกัทรพัย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ International Organizations of Securities 
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Commission (IOSCO) หรอืหน่วยลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีมกีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นสมาชกิ

ของ World Federations of Exchange (WFE)  

        (ข)  ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศท่ีมทีรพัย์สนิทีล่งทนุเป็นประเภทและ

ชนดิเดียวกบัทรพัย์สนิท่ีกองทุนอาจลงทุนหรอืมไีว้ได้ เว้นแต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทนุรวมต่างประเทศทีม่นีโยบายการลงทุน

ในทองค�าโดยตรง

        (ค)  ในกรณีที่เป็นการลงทุนหรือมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป 

(Retail Fund) หน่วยลงทุนทีจ่ะลงทุนหรอืมไีว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้เพือ่ผูล้งทนุทัว่ไปเช่นกัน

        (ง)  ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทนุรวมประเภทเฮด็จ์ฟันด์ (Hedge Fund)

    3.6.2.2 เงินฝากระยะสั้นในสถาบันการเงิน หรือตราสารท่ีเทียบเท่าเงินสด (Near-Cash) ระยะส้ันที่

สถาบนัการเงนิเป็นผูอ้อก โดยสถาบนัการเงนิดังกล่าวตัง้อยูใ่นประเทศทีก่องทุนได้ลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สนิต่างประเทศ ทัง้นี้ 

การมไีว้ซึง่เงนิฝากหรอืตราสารดังกล่าวต้องมวีตัถปุระสงค์เพือ่อ�านวยความสะดวกหรอืป้องกันปัญหาในการด�าเนนิงาน ในต่าง

ประเทศของกองทนุ เช่น เพือ่รอการลงทนุ หรอืเพือ่ช�าระค่าใช้จ่าย เป็นต้น 

    3.6.2.3 เงนิฝากเพือ่การลงทุนในต่างประเทศ

    3.6.2.4 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ท่ีส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนด โดยสัญญา      

ซือ้ขายล่วงหน้าทีก่องทนุจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องมตีวัแปรเป็นอตัราแลกเปลีย่นเงนิเพือ่การลดความเสีย่ง (Hedging) เท่านัน้ 

และการเข้าคู่สญัญาในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า บรษิทัจัดการต้องปฏบิตัใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี้

      (1)  สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีกองทุนจะเข้าเป็นคูส่ญัญาต้องไม่ท�าให้วตัถปุระสงค์หรอืนโยบาย

การลงทุนของกองทุนนั้นเบี่ยงเบน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิต หรือเป็นการเคลื่อนย้าย      

ผลตอบแทนหรอืผลประโยชน์ในเชงิการเงนิหรอืเศรษฐกิจ (Credit Derivative)

      (2)  บรษิทัจดัการอาจเข้าเป็นคู่สัญญาในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีกระท�าในศนูย์ซือ้ขายสญัญา

ซือ้ขายล่วงหน้า หรอืบรษิทัจดัการอาจเข้าเป็นคูส่ญัญาทีก่ระท�านอกศนูย์สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าได้ (OTC) หากคู่สัญญาเป็น

บคุคลดังต่อไปนี้

        (ก)  นติบิคุคลต่างประเทศท่ีได้รบัอนญุาตให้ประกอบธรุกิจสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีกระท�า

นอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าท่ีอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของหน่วยงานก�ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขาย

หลกัทรพัย์ท่ีเป็นสมาชกิสามญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรอืหน่วยงานท่ีเป็น

สมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) และต้องมอีนัดับความน่าเชือ่ถอืในระยะยาวอยูใ่นอนัดับท่ีสามารถลงทุนได้ 

(Investment Grade) เท่านัน้



45

BFIXED

        (ข)  สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวอยู่ในอันดับท่ี

สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

    3.6.2.5 ตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรม

การก.ล.ต.  ประกาศก�าหนด ดังนี้

      (1)  การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวต้องไม่ท�าให้การจัดการกองทุนเบี่ยงเบนไปจาก

วตัถปุระสงค์ หรอืนโยบายการลงทนุของกองทุนนัน้ และต้องไม่ท�าให้กองทนุขาดทุนเป็นมลูค่าสงูกว่ามลูค่าการลงทนุ

      (2)  ตราสารดังกล่าวมกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างองิกับสนิค้าหรอืตวัแปรทีส่�านกังาน      คณะ

กรรมการ ก.ล.ต.  ก�าหนด

      (3)  ในกรณีท่ีการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวจะมีผลท�าให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สิน 

ทรพัย์สนิดังกล่าวต้องเป็นประเภททีก่องทนุสามารถลงทุนในหรอืมไีว้ได้

      การลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ตราสารท่ีมลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่าง

หนึง่ดังต่อไปนี ้ให้ถอืว่าได้รบัความเหน็ชอบจากส�านกังานต่อเมือ่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในวรรคหนึง่ (1) และ (3) ตราสารท่ีออกโดย

สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment Grade) ทีม่ลีกัษณะดังต่อไปนี้

      (1)  ตราสารดังกล่าวจัดท�าขึน้ในรปูแบบตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.6.1.1 (1) หรอืข้อ 3.6.1.1 (2) 

(2.1) (2.2) (2.3) หรอื (2.4)

      (2)  ตราสารดังกล่าวต้องอ้างองิกับตราสารแห่งหนีใ้นประเทศตามข้อ 3.6.1.1 และตราสารหนี้

ต่างประเทศ ตามข้อ 3.6.2.1 หรอืดัชนกีลุม่หลกัทรพัย์ หรอือตัราดอกเบีย้ ทัง้นี ้ในกรณขีองดัชนต้ีองมลีกัษณะตามท่ีส�านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  ก�าหนด

      (3)  ตราสารดังกล่าวมข้ีอก�าหนดให้ผูอ้อกช�าระคนืเงนิต้นเตม็จ�านวนให้แก่กองทนุเมือ่ครบอายุ

ตราสาร เว้นแต่เป็นตราสารทีไ่ม่ช�าระระคนืเงนิต้นเตม็จ�านวนเมือ่ครบก�าหนดอายตุราสารซึง่ส�านกังานให้ความเหน็ชอบแล้ว 

และบรษิทัได้จดัให้มข้ีอตกลงกับคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึง่ตามทีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ก�าหนด และ

      (4)  ในกรณทีีเ่ป็นตราสารทีใ่ห้สิทธแิก่ผูอ้อกตราสารในการทีช่�าระหนีต้ามตราสารก่อนครบอายุ

ตราสาร (Callable) บรษิทัจดัการได้เปิดเผยความเสีย่งทีเ่ก่ียวข้องแก้ผูล้งทุน ลกูค้า หรอืคณะกรรมการกองทุนแล้วแต่กรณ ีก่อน

ท�าการลงทนุ

      ทัง้นี ้ การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง นอกเหนอืจากลกัษณะข้างต้น บรษิทัจดัการจะยืน่

ค�าขอความเห็นชอบตามรูปแบบและวิธีการที่ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ก�าหนด เป็นรายกรณีและก่อนการลงทุน 

ในตราสารดังกล่าว
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      บริษัทจัดการจะต้องด�าเนินการจัดให้มีข้อตกลงกับคู ่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามที่ส�านักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  ก�าหนด และเปิดเผยความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับผูล้งทนุ ซึง่หากบรษิทัจดัการมไิด้ด�าเนนิการดังกล่าวให้การ     

ให้ความเหน็ชอบเป็นอนัส้ินสดุลงทุนทนัทีในเวลาทีล่งทุน โดยมไิด้ด�าเนนิการดังกล่าว

    3.6.2.6 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ หุน้กู้ หรอืใบส�าคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซือ้หุน้กู้ ทีเ่สนอขายในต่างประเทศ 

โดยมผีูอ้อกเป็นนติบิคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี ้หุน้กู้ดังกล่าวไม่รวมถงึหุน้กู้แปลงสภาพและหุน้กู้อนพุนัธ์

      ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี้ตามข้อ 3.6.2.6 เป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีมีการจ่าย 

ผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้ต้องอยูใ่นรปูอตัราดอกเบีย้คงท่ีหรอือตัราดอกเบีย้ลอยตวัเท่านัน้

      การรบัรอง รบัอาวลั สลกัหลงั หรอืค�า้ประกันของบคุคลทีก่�าหนดไว้ในข้อ 3.6.2.6 ต้องเป็นการ

รับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจ�านวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ยโดยไม่มีข้อก�าหนดลบล้างหรือจ�ากัดความรับผิดของ 

ผูส้ลกัหลงั หรอืค�า้ประกันต้นเงนิและดอกเบีย้เตม็จ�านวนแบบไม่มเีงือ่นไข

    3.6.2.7 ทรพัย์สินอืน่ทีม่ลีกัษณะท�านองเดียวกบัข้อ 3.6.2.1 - 3.6.2.6 โดยได้รบัความเหน็ชอบจากส�านกังาน

 3.7 อตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัย์หรอืทรัพย์สินอืน่เพือ่เป็นทรพัย์สินของกองทนุรวม :

  3.7.1 อตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอืน่ในประเทศ :

    บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีว้ซึง่หลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิอีืน่เพือ่เป็นทรพัย์สิน

ของกองทุนรวม ตามทีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หรอืประกาศส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ประกาศก�าหนดดังต่อไปนี้ 

ในกรณทีีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ประกาศแก้ไขเปลีย่นแปลงอตัราส่วนการลงทนุ บรษิทัจดัการจะลงทนุให้เป็นไปตาม

ประกาศทีแ่ก้ไขด้วย 

    3.7.1.1 บรษิทัจดัการอาจลงทุนในหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สนิดังต่อไปนี ้เพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวม  โดย

ไม่จ�ากัดอตัราส่วน

      (1)  ตราสารภาครฐัไทย 

      (2)  ตราสารภาครฐัต่างประเทศตามข้อ 3.6.1 (2.2) ทีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นสองอนัดับแรก 

หรอืสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่สิีนค้าเป็นตราสารดังกล่าว

      ในกรณขีองกองทุนรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครฐัต่างประเทศตามข้อ (2) เมือ่รวมกันแล้วต้อง

ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าตราสารนัน้ในแต่ละรุน่ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดท่ีมกีารขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตาม   ค�าส่ัง

ล่วงหน้าซึง่ระบเุวลาแน่นอน (Auto Redemption)

    3.7.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.7.1.1 (2) 

หรอืสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่สิีนค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพือ่เป็นทรพัย์สินของกองทนุได้ โดยมมีลูค่ารวมกันทัง้สิน้เมือ่ค�านวณ
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เฉพาะผูอ้อกหรอืผูเ้ป็นคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 35 ของมลูค่าทรพัย์สินสทุธขิองกองทนุ  

      การค�านวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทุกประเภทท่ี 

ผูอ้อกหรอืผูเ้ป็นคู่สญัญารายดังกล่าวเป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทุนหรอื

มไีว้ซึง่ทรพัย์สนิเหล่านัน้ รวมในอตัราส่วนการลงทนุดังกล่าวด้วย  

      ในกรณขีองกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครฐัต่างประเทศตามวรรคหนึง่ต้องไม่เกนิร้อย

ละ 20 ของมลูค่าตราสารนัน้ในแต่ละรุน่ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดทีม่กีารขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค�าสัง่ล่วงหน้าซึง่

ระบเุวลาแน่นอน (Auto Redemption)

    3.7.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารดังต่อไปนี้ ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

ธนาคารพาณชิย์ หรอืบรษิทัเงนิทนุรายใดเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สญัญา เพือ่เป็น

ทรพัย์สนิของกองทนุได้ โดยมมีลูค่ารวมกันทัง้สิน้เมือ่ค�านวณเฉพาะผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน 

หรอืคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุ  

      (1)  ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศ

      (2)  ตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทนุ

      (3)  เงนิฝากในสถาบนัการเงนิตามกฎหมายไทย

      (4)  สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า

      การค�านวณอตัราส่วนตามวรรคหนึง่  ให้นบัตราสารตามวรรคหนึง่และทรพัย์สนิตามข้อ 3.7.1.5 

(1) ท่ีธนาคารหรอืบรษิทัเงนิทุนดังกล่าวเป็นผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สญัญา ซึง่กองทุน

ได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์นั้นเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศให้นับ

ทรพัย์สนิท่ีธนาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สญัญา  ซึง่กองทุน

ได้ลงทนุหรอืมไีว้รวมในอตัราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย ทัง้นี ้ ไม่ว่าในกรณใีด มใิห้ค�านวณเงนิฝากในบญัชเีงนิฝากเพือ่การ

ด�าเนนิงานของกองทุนเข้าในอตัราส่วนดังกล่าว 

    3.7.1.4 บรษิทัจดัการอาจลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ตราสารทีม่ลีกัษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงทีธ่นาคาร

ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง  

ผู้ค�้าประกัน หรือคู่สัญญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันท้ังส้ินเมื่อค�านวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย             

ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน  

      การค�านวณอตัราส่วนตามวรรคหนึง่ ให้นบัตราสารตามวรรคหนึง่และทรพัย์สนิตามข้อ 3.7.1.3 

และข้อ 3.7.1.5 (1) ท่ีธนาคารหรอืบรษิทัเงนิทนุดังกล่าวเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่
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สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์นั้นเป็นสาขาของธนาคารต่าง

ประเทศ ให้นบัทรพัย์สนิท่ีธนาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่

สญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทุนหรอืมไีว้รวมในอตัราส่วนการลงทนุดังกล่าวด้วย ท้ังนี ้ ไม่ว่าในกรณใีด มใิห้ค�านวณเงนิฝากในบญัชี

เงนิฝากเพือ่การด�าเนนิงานของกองทุนเข้าในอตัราส่วนดังกล่าว 

    3.7.1.5 บรษิทัจดัการอาจลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สินดังต่อไปนี ้ ทีบ่คุคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง  

ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สญัญา เพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทนุได้ โดยมมีลูค่ารวมกันทัง้สิน้เมือ่ค�านวณเฉพาะ 

ผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สัญญารายนัน้ ไม่เกนิร้อยละ 15 ของมลูค่าทรพัย์สินสุทธิ

ของกองทนุ  

      (1)  ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศตามข้อ 3.6.1.1 ทัง้นี ้เฉพาะทีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับ

ทีส่ามารถลงทนุได้ (Investment Grade)   

      (2)  ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุนตามข้อ 3.6.1.2 ทั้งนี้ เฉพาะที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ 

ทีส่ามารถลงทนุได้ (Investment Grade)   

      (3)  สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าตามข้อ 3.6.1.4 ท่ีคูสั่ญญามอีนัดับความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสาร

อยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทุนได้ (Investment Grade)   

      (4)  ตราสารทีม่ลีกัษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงตามข้อ 3.6.1.5 ทีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอื

อยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทุนได้ (Investment Grade)     

      ตราสารแห่งหนี้ตาม (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ถูกจัดให้เป็น

ตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.6.1.1 (2.6)

      การค�านวณอตัราส่วนตามวรรคหนึง่ ให้นบัทรพัย์สนิตามวรรคหนึง่และทรพัย์สนิตามข้อ 3.7.1.5 

(1) ท่ีบคุคลดังกล่าวเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สญัญาซึง่กองทนุได้ลงทนุหรอืมไีว้รวม

ในอตัราส่วนดังกล่าวด้วย 

    3.7.1.6 บรษิทัจดัการอาจลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สนิอืน่นอกเหนอืจากกรณทีีก่�าหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2  ข้อ 

3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4  และข้อ 3.7.1.5 เพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทนุรวมตามอตัราส่วน ดังต่อไปนี้

      (1)  การลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สนิดังกล่าวซึง่บคุคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั  

ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคูส่ญัญา ต้องมมีลูค่ารวมกันท้ังส้ินเมือ่ค�านวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั 

ผูค้�า้ประกัน หรอืคูสั่ญญารายนัน้ ไม่เกนิร้อยละ 5 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุ  

      (2)  การลงทุนในหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สินตาม (1) เมือ่ค�านวณรวมทกุบคุคลทีเ่ป็นผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย  
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ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สญัญาแล้ว ต้องมมีลูค่ารวมกันท้ังส้ินไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธิ

ของกองทนุ  

    3.7.1.7 บรษิทัจดัการอาจลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สินทีก่ลุม่กิจการใดเป็นผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บั

อาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคูสั่ญญา เพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทนุได้ โดยมมีลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ของกลุม่กิจการนัน้ ไม่เกิน

อตัราอย่างใดอย่างหนึง่ดังต่อไปนี ้แล้วแต่อตัราใดจะสูงกว่า

      (1)  ร้อยละสามสบิของมลูค่าทรพัย์สนิของกองทนุ  

      (2)  อตัราทีค่�านวณได้จากน�า้หนกัของกลุม่กิจการดังกล่าวในตวัชีว้ดั (Benchmark) ของกองทุน

นัน้รวมกับร้อยละสบิของมลูค่าทรพัย์สินสทุธขิองกองทุนนัน้ ท้ังนี ้ ตวัชีว้ดัดังกล่าวต้องเป็นดัชนหีรอืองค์ประกอบของดัชนท่ีีมี

การเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 

    3.7.1.8 การลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สินทีบ่รษิทัในกลุม่กิจการใดเป็นผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย หรอืคู่สัญญา เพือ่เป็น

ทรพัย์สินของกองทนุ หากทรพัย์สนิดังกล่าวเป็นองค์ประกอบทีใ่ช้ในการค�านวณตวัชีว้ดั (Benchmark) ของกองทนุนัน้ บรษิทั

จดัการอาจลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สนิดังกล่าวโดยมมีลูค่ารวมกันทัง้ส้ินเมือ่ค�านวณเฉพาะ ผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญารายนัน้ 

ไม่เกินอตัราท่ีค�านวณได้จากน�า้หนกัของทรพัย์สนิดังกล่าวในตวัชีว้ดัรวมกับร้อยละสิบของมลูค่าทรพัย์สินสทุธขิองกองทนุ ทัง้นี้ 

เฉพาะในกรณทีีอ่ตัราดังกล่าวสงูกว่าอตัราส่วนทีก่�าหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 ข้อ 3.7.1.5      ข้อ 3.7.1.6 แล้ว

แต่กรณี

    3.7.1.9 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก 

ตัว๋แลกเงนิ หรอืตัว๋สญัญาใช้เงนิ ท่ีธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ บรษิทัเงนิทนุ บรษิทัเครดิตฟองซเิอร์ 

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารต่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือ 

คู่สญัญา เป็นจ�านวนท่ีมมีลูค่ารวมโดยเฉลีย่ไม่เกนิร้อยละส่ีสบิห้าของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบญัชี 

หรอืในรอบอายกุองทุนรวมส�าหรบักองทนุรวมท่ีมอีายนุ้อยกว่าหนึง่ปี แล้วแต่กรณ ีทัง้นี ้ ไม่ว่าในกรณใีด มใิห้ค�านวณ เงนิฝาก 

ในบญัชเีงนิฝากเพือ่การด�าเนนิงานของกองทนุเข้าในอตัราส่วนดังกล่าว

      อตัราส่วนตามวรรคหนึง่มใิห้น�ามาใช้บงัคบักับกองทุนรวมท่ีมกีารก�าหนดอายโุครงการตัง้แต่หนึง่ปี 

ขึน้ไป ทัง้นี ้เฉพาะในระยะเวลาหกเดือนก่อนวนัครบก�าหนดอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม 

      ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้

เกินอตัราส่วนทีก่�าหนดตามวรรคหนึง่ ให้บรษิทัจดัการกองทนุรวมลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สนิดังกล่าว ให้มมีลูค่ารวมโดยเฉลีย่

ไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันส้ินรอบปีบัญชีนั้น ทั้งนี้ ให้ค�านวณ

อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยตั้งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั้นจนถึงวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่า      

เป็นไปตามอตัราส่วนดังกล่าว
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      เมือ่บรษิทัจดัการกองทนุรวมได้ปฏบิตัติามวรรคสามแล้ว ให้บรษิทัรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์

ของกองทนุรวมทราบภายในวนัท�าการถดัจากวนัท่ีทรพัย์สนินัน้มมีลูค่ารวมโดยเฉลีย่ไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธิ

ของกองทนุรวม เพือ่ให้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตรวจสอบการปฏบิตัดัิงกล่าว ท้ังนี ้ บรษิทัต้องด�าเนนิการให้ผูดู้แล 

ผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้งให้ส�านกังานทราบภายในห้าวนันบัแต่วนัท่ีได้รบัรายงานจากบรษิทัด้วย 

      หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถปฏบิตัติามวรรคสามได้ ส�านกังานอาจส่ังให้บรษิทัเลกิ

กองทุนรวมนัน้

    3.7.1.10 ในกรณท่ีีมเีหตจุ�าเป็นและสมควร เพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน อนัเนือ่งมาจาก

ปัญหาความผนัผวน (Fluctuation) ของตลาดเงนิและตลาดทนุในวงกว้างในรอบปีบญัชใีด บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจขอ ผ่อน

ผนัต่อส�านกังานเพือ่ไม่ต้องน�าการลงทุนในหรอืมไีว้ซึง่เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิ หรอืตัว๋สญัญาใช้เงนิ ในช่วงเวลาท่ีเกดิ

ความผนัผวนดังกล่าวมารวมค�านวณอตัราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.7.1.9 ได้ส�าหรบัรอบปีบญัชนีัน้

    3.7.1.11 บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจลงทุนหรอืมไีว้ซึง่หน่วยลงทุนและใบส�าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หน่วย

ลงทนุเพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอตัราส่วนดังต่อไปนี ้ ทัง้นี ้ การลงทนุดังกล่าวไม่รวมถงึหน่วยลงทนุของกอง

ทุนรวมอสังหารมิทรพัย์

      (1)  ลงทนุหรอืมไีว้ซึง่หน่วยลงทุนและใบส�าคัญแสดงสทิธท่ีิจะซือ้หน่วยลงทนุของแต่ละกองทนุ

รวมท่ีบริษัทจัดการอื่นเป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมท่ีบริษัท

จดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนนิการ 

      (2)  ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหน่วยลงทุนของทุกกองทุน

รวมท่ีบริษัทจัดการอื่นเป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมท่ีบริษัท

จดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนนิการ 

    3.7.1.12 บรษิทัจดัการอาจลงทนุหรอืมไีว้ซึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่วีตัถปุระสงค์เพือ่การลดความเสีย่ง 

(Hedging) เพือ่เป็นทรพัย์สินของกองทนุได้ โดยไม่เกินมลูค่าความเสีย่งทัง้หมดทีก่องทนุมอียู่  

    3.7.1.13 บรษิทัจดัการอาจลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ตราสารทีม่ลีกัษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง เพือ่เป็น

ทรพัย์สนิของกองทนุรวม มมีลูค่ารวมกันท้ังสิน้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรพัย์สินสทุธขิองกองทุนรวม

      ความในวรรคหนึง่มใิห้น�ามาใช้บงัคับกบักองทุนรวมเปิดท่ีมกีารขายคืนหน่วยลงทุนตามค�าสัง่ล่วง

หน้าซึง่ระบเุวลาแน่นอน (Auto Redemption) กองทนุรวมเปิดแบบมกี�าหนดระยะเวลา (Interval Fund) ซึง่ก�าหนดช่วงห่างของ

วนัท�าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุครัง้ก่อนและครัง้ใหม่ยาวกว่าอายขุองตราสารดังกล่าว หรอืกองทนุรวมปิด

      ในกรณีของกองทุนรวมเปิดที่ก�าหนดวันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันท�าการ (Daily 
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Redemption Fund) กองทุนรวมเปิดแบบมกี�าหนดระยะเวลา (Interval Fund) ทีก่�าหนดวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุครัง้ก่อน

และครัง้ใหม่ห่างกันน้อยกว่าสิบห้าวนั หากการลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ตราสารท่ีมลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงท่ีมใิช่หุ้นกู้

อนพุนัธ์ของกองทุนดังกล่าวเกินอตัราส่วนทีก่�าหนดข้างต้น แล้วแต่กรณโีดยมไิด้เกิดจากการลงทุนหรอืได้ตราสารมาเพิม่เตมิ ให้

บรษิทัจดัการลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ตราสารดังกล่าวให้มมีลูค่ารวมกันท้ังส้ินไม่เกนิอตัราส่วนข้างต้น ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที่

ตราสารนัน้มมีลูค่าเกินอตัราส่วนทีก่�าหนด

    3.7.1.14 บรษิทัจดัการอาจท�าธรุกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์ของกองทุนได้ โดยมมีลูค่าธรุกรรมรวมกันทัง้

สิน้ไม่เกินร้อยละ 25 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน ทัง้นี ้การค�านวณมลูค่าธรุกรรมดังกล่าว ให้บรษิทัจดัการค�านวณโดย

ใช้มลูค่าหลกัทรพัย์ท่ีให้ยมื รวมผลประโยชน์ท่ีพงึได้รบัจนถงึวนัทีค่�านวณมลูค่าธรุกรรมดังกล่าว

      ในกรณทีีธ่รุกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์ในขณะทีก่องทนุเข้าท�าธรุกรรม มมีลูค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ี

ก�าหนดในวรรคหนึง่ หากต่อมาธรุกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์นัน้มมีลูค่าเกินอตัราส่วนดังกล่าวโดยมไิด้เกิดจากการท�าธรุกรรม

เพิม่เตมิ  บรษิทัจดัการจะยงัคงมไีว้ซึง่ธรุกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้  

      ให้บรษิทัจดัการจดัท�ารายงานโดยระบวุนัทีท่รพัย์สนินัน้มมีลูค่าเกินอตัราส่วนการลงทนุทีก่�าหนด

พร้อมสาเหต ุและส่งรายงานดังกล่าวให้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวนัท�าการนบัแต่วนัทีธ่รุกรรมการให้

ยืมหลักทรัพย์นั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีก�าหนด พร้อมท้ังจัดท�าส�าเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้ส�านักงาน

สามารถตรวจสอบได้  

    3.7.1.15 ให้บริษัทจัดการค�านวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก

หลกัทรพัย์อ้างองิไทย หรอืธรุกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์ ตามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี้

      (1)  ในกรณขีองใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัย์อ้างองิไทย ให้นบัมลูค่าของ

หลกัทรพัย์อ้างองิของใบแสดงสทิธดัิงกล่าว รวมในอตัราส่วนส�าหรบัหลกัทรพัย์อ้างองิดังกล่าวทีก่�าหนดในโครงการนี ้ โดยถอื

เสมอืนหนึง่ว่ากองทนุได้ลงทุนหรอืมไีว้ซึง่หลกัทรพัย์อ้างองินัน้โดยตรง ท้ังนี ้ บรษิทัจดัการอาจไม่นบัมลูค่าของใบแสดงสิทธใิน       

ผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนท่ีค�านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาท่ีก�าหนดตามข้อ 

3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 ข้อ 3.7.1.5 และข้อ 3.7.1.6 ก็ได้

        มลูค่าของหลกัทรพัย์อ้างองิทีน่�ามาค�านวณรวมในอตัราส่วนตามวรรคหนึง่ให้มมีลูค่าเท่ากับ

มลูค่าใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรพัย์อ้างองิไทยท่ีกองทุนได้ลงทนุหรอืมไีว้

      (2)  ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะค�านวณอัตราส่วนการลงทุนใน 

หรอืมไีว้ซึง่การให้ยมืหลกัทรพัย์โดยให้นบัมลูค่าทรพัย์สนิท่ีให้ยมืรวมในอตัราส่วนส�าหรบัหลกัทรพัย์ทีก่�าหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 

3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 ข้อ 3.7.1.5 และข้อ 3.7.1.6 โดยถอืเสมอืนหนึง่ว่ากองทนุยงัคงมไีว้ซึง่หลกัทรพัย์นัน้อยู ่ท้ังนี ้บรษิทัจดัการอาจ

ไม่นบัรวมในอตัราส่วนทีค่�านวณตามคู่สญัญาท่ีก�าหนดตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 ข้อ 3.7.1.5 และข้อ 3.7.1.6 ก็ได้
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    3.7.1.16 การค�านวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการค�านวณอัตราส่วนการ

ลงทนุตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 ข้อ 3.7.1.5 และข้อ 3.7.1.6 (1) ให้นบัมลูค่าทีคู่่สัญญาอกีฝ่ายหนึง่มหีน้าท่ีต้องช�าระ

ตามสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า รวมค�านวณในอตัราส่วนของบคุคลทีเ่ป็นคู่สญัญาดังกล่าว เว้นแต่กรณทีีก่องทนุได้ลงทุนหรอืมไีว้ซึง่

สญัญานัน้ในศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า บรษิทัจดัการไม่ต้องค�านวณมลูค่าและอตัราส่วนตามทีก่�าหนดในข้อดังกล่าว

    3.7.1.17 นอกจากการค�านวณตามข้อ 3.7.1.15 แล้ว ให้บรษิทัจดัการค�านวณอตัราส่วนท่ีผูอ้อกสนิค้าของ

สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรอืผูท่ี้ต้องช�าระหนีต้ามข้อผกูพนัของสนิค้า (Limit of Underlying Issuer or Third Party) โดยให้ค�านวณ

อตัราส่วนเสมอืนกองทุนลงทนุในสินค้านัน้โดยตรง ท้ังนี ้เฉพาะกรณทีีก่ารเข้าเป็นคูสั่ญญาในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเป็นผลหรอื

อาจเป็นผลให้กองทุนมคีวามเสีย่งต่อเครดิต (Credit Risks) ของผูอ้อกสนิค้าหรอืผูท้ีต้่องช�าระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า โดยให้

ใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Notional Amount) เป็นมลูค่าทีใ่ช้ในการค�านวณ เว้นแต่ในกรณทีีเ่ป็นสญัญา

ออปชัน ให้บริษัทจัดการใช้มูลค่าตามขนาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Notional Amount) ซึ่งคูณกับค่าเดลต้าของสัญญา

ออปชนั

    3.7.1.18 ในกรณีที่การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงเป็นผล หรือ

อาจเป็นผลให้กองทุนมคีวามเสีย่งต่อเครดิต (Credit Risks) ของผูอ้อกสนิค้าหรอืผูท่ี้ต้องช�าระหนี ้ ตามข้อผกูพนัของสินค้าให้

บริษัทจัดการค�านวณอัตราส่วนท่ีผู้ออกสินค้าของตราสารดังกล่าว หรือผู้ท่ีต้องช�าระหนี้ตามข้อผูกพันของสินค้า (Limit of 

Underlying Issuer or Third Party) โดยให้ค�านวณอตัราส่วนเสมอืนกองทนุลงทนุในสนิค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้ ให้ใช้มลูค่าของ

ตราสารดังกล่าวเป็นมลูค่าท่ีใช้ในการค�านวณ 

    3.7.1.19 ในกรณีท่ีตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงมีข้อก�าหนดท่ีอาจมีผลให้กองทุน     

ได้รับช�าระหนี้เป็นทรัพย์สิน ให้บริษัทจัดการค�านวณมูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าวรวมในอัตราส่วนที่ก�าหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2  

ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 ข้อ 3.7.1.5 และข้อ 3.7.1.6 (1) แล้วแต่กรณใีนทันทเีสมอืนกองทนุได้ลงทุนในทรพัย์สินนัน้แล้ว เว้นแต่

เข้าลกัษณะตามข้อ 3.7.1.18 ให้ปฏบิตัติามข้อ 3.7.1.18 แทน

    3.7.1.20 ในการค�านวณอตัราส่วนตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 ข้อ 3.7.1.5 และข้อ 3.7.1.6 (1) 

ให้บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี ้รวมทัง้เงือ่นไขตามข้อ 3.7.1.21 ด้วย 

      (1)  ในกรณทีีท่รพัย์สนิดังกล่าวมผีูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้ประกัน บรษิทัจดัการ

จะค�านวณอตัราส่วนทีผู่อ้อกทรพัย์สนิหรอืผูท้ีเ่ป็นคูส่ญัญาดังกล่าว หรอืค�านวณอตัราส่วนผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื 

ผูค้�า้ประกัน แล้วแต่กรณก็ีได้ 

      (2)  ในกรณีท่ีทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ 

ผูค้�า้ประกัน บรษิทัจดัการจะเลอืกค�านวณอตัราส่วนท่ีผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้ประกันรายใดรายหนึง่ก็ได้
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    3.7.1.21 การค�านวณอตัราส่วนท่ีผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้ประกันตามข้อ 3.7.1.20 จะท�าได้

ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวได้ท�าการรับรองตลอดไป รับอาวัลท้ังจ�านวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิ ไล่เบี้ย โดยไม่มีข้อก�าหนด

ลบล้างหรอืจ�ากัดความรบัผดิของผูส้ลกัหลงั หรอืค�า้ประกันต้นเงนิและดอกเบีย้เตม็จ�านวนแบบไม่มเีงือ่นไข 

    3.7.1.22 ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็น

ทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนท่ีก�าหนดในข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุนนั้น 

มมีลูค่าเกินอตัราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตถุกูปรบัลดอนัดับความน่าเชือ่ถอื ให้บรษิทัด�าเนนิการแก้ไขอตัราส่วนให้เป็นไปตามท่ี

ก�าหนดภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีมีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุจ�าเป็นและสมควรโดยได้รับ 

ผ่อนผนัจากส�านกังาน

    3.7.1.23 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุนมีมูลค่าไม่เกิน

อตัราส่วนทีก่�าหนดในข้างต้น หากต่อมามมีลูค่าเกินอตัราส่วนดังกล่าวจากการรบัช�าระหนีด้้วยทรพัย์สินอืน่ บรษิทัจดัการจะยงั

คงมไีว้ซึง่ทรพัย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้  

      ให้บรษิทัจดัการจดัท�ารายงานโดยระบชุือ่ จ�านวน อตัราส่วนการลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สินตาม

วรรคหนึ่ง และวันท่ีทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่ก�าหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแล 

ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันท�าการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ก�าหนด พร้อมทั้ง          

จดัท�าส�าเนารายงานดังกล่าวไว้ทีบ่รษิทัจดัการเพือ่ให้ส�านกังานสามารถตรวจสอบได้  

    3.7.1.24 ในกรณท่ีีการรบัช�าระหนีด้้วยทรพัย์สินอืน่เป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผูถ้อืหุน้ท่ีบรษิทัใดเป็นผูอ้อก 

เพือ่เป็นทรพัย์สินของกองทุนรวม เมือ่รวมกันทกุกองทนุรวมท่ีบรษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนนิการเกนิกว่าร้อยละ 25  ของ

จ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบรษิทันัน้ บรษิทัจัดการจะด�าเนนิการตามประกาศท่ี สน. 24/2552 เรือ่ง การลงทุนและ

การมไีว้เพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2552 ดังนีคื้อ 

      (1)  ปฏบิตัใิห้เป็นไปตามประกาศท่ีก�าหนดให้บรษิทัจดัการสามารถรบัช�าระหนีด้้วยทรพัย์สินอืน่ได้

      (2)  งดเว้นการใช้สทิธอิอกเสียงในหุน้จ�านวนทีเ่กินอตัราส่วนการลงทนุดังกล่าวเว้นแต่กรณทีีม่ี

เหตจุ�าเป็นและสมควรโดยได้รบัการผ่อนผนัจากส�านกังาน และ

      (3)  กรณีท่ีเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้

กองทุนได้มาหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืข้ามจดุทีต้่องท�าค�าเสนอซือ้ บรษิทัจดัการต้องด�าเนนิการเพือ่ให้ได้รบัการ

ยกเว้นการท�าค�าเสนอซือ้โดยการลดสัดส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอี�านาจควบคมุ หรอืยืน่ค�าขอผ่อนผนัการท�าค�าเสนอซือ้ ตาม

ประกาศคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีารในการเข้าถอืหลกัทรพัย์ 

เพือ่ครอบง�ากิจการ ทัง้นี ้การลดสดัส่วนการถอืหุน้ดังกล่าว ให้บรษิทัจดัการลดสัดส่วนตามสดัส่วนของหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน

ทีแ่ต่ละกองทุนได้มาจากการรบัช�าระหนีด้้วยทรพัย์สนิอืน่
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    3.7.1.25 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกิน

อัตราส่วนที่ก�าหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.7.1.9 ข้อ 3.71.13 

ข้อ 3.71.14 ข้อ 3.7.1.22 ข้อ 3.7.1.23 และข้อ 3.7.1.24 และการเกินอตัราส่วนดังกล่าวมไิด้เกดิจากการลงทุนหรอืได้ทรพัย์สนิมา

เพิม่เตมิ บรษิทัจดัการจะยงัคงมไีว้ซึง่ทรพัย์สนิดังกล่าวต่อไปก็ได้  

      ให้บรษิทัจดัการจดัท�ารายงานโดยระบชุือ่ จ�านวน อตัราส่วนการลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สินตาม

วรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีก�าหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันท�าการนับแต่วันท่ีทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีก�าหนด พร้อมทั้งจัดท�าส�าเนา

รายงานดังกล่าวไว้ทีบ่รษิทัจดัการเพือ่ให้ส�านกังานสามารถตรวจสอบได้

    3.7.1.26 ข้อจ�ากัดการลงทนุข้างต้นจะไม่น�ามาบงัคบัใช้ในกรณทีีป่รากฏเหตตุามหวัข้อ “การเลกิโครงการ

จัดการกองทุนรวม” และบริษัทจัดการต้องด�าเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การด�าเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิก       

กองทุนรวม”

    สรปุอตัราส่วนการลงทนุ :

    1. Total Non-Investment Grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 15.00 

    2. Non-Investment Grade Company Limit : ลงทนุไม่เกินร้อยละ 5.00 

    3. Investment Grade Company Limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 15.00

    4. Financial Institution Company Limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20.00 

    5. Individual Fund Limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 10.00 

    6. Total Fund Limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20.00

  3.7.2 อตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอืน่ในต่างประเทศ :

    ส�าหรับกองทุนท่ีมีการลงทุนหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง          

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

หรอืประกาศส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ประกาศก�าหนดดังต่อไปนีเ้พิม่เตมิด้วย  

    3.7.2.1  บรษิทัจดัการอาจลงทุนในหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สนิดังต่อไปนี ้เพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวม  โดย

ไม่จ�ากัดอตัราส่วน

      (1)  เงินฝากระยะสั้นหรือตราสารระยะสั้นที่เทียบเท่าเงินสด (Near-Cash) ในต่างประเทศ        

ตามข้อ 3.6.2.2
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      (2)  ตราสารภาครฐัต่างประเทศตามข้อ 3.6.2.1 (1) ทีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นสองอนัดับแรก 

      ในกรณขีองกองทุนรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครฐัต่างประเทศตามข้อ (2) เมือ่รวมกันแล้วต้อง

ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าตราสารนัน้ในแต่ละรุน่ เว้นแต่เป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมกีารขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตาม ค�าส่ัง

ล่วงหน้าซึง่ระบเุวลาแน่นอน (Auto Redemption)

    3.7.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.7.2.1 (2) 

เพือ่เป็นทรพัย์สินของกองทุนได้ โดยมมีลูค่ารวมกันท้ังส้ินเมือ่ค�านวณเฉพาะผูอ้อกหรอืผูเ้ป็นคูส่ญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 35 

ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทนุ ทัง้นี ้ให้นบัรวมกับอตัราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย

      ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่งต้องไม่เกิน 

ร้อยละ 20 ของมลูค่าตราสารนัน้ในแต่ละรุน่  

      การค�านวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทุกประเภทท่ี 

ผูอ้อกหรอืผูเ้ป็นคู่สญัญารายดังกล่าวเป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทุนหรอื

มไีว้ซึง่ทรพัย์สนิเหล่านัน้ รวมในอตัราส่วนการลงทนุดังกล่าวด้วย

    3.7.2.3 บรษิทัจดัการอาจลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สินดังต่อไปนี ้ ทีบ่คุคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง  

ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สญัญา เพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทนุได้ โดยมมีลูค่ารวมกันทัง้สิน้เมือ่ค�านวณเฉพาะ 

ผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สัญญารายนัน้ ไม่เกนิร้อยละ 15 ของมลูค่าทรพัย์สินสุทธิ 

ของกองทนุ  

      (1)  ตราสารแห่งหนีต่้างประเทศตามข้อ 3.6.2.1

      (2)  หน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศตามข้อ 3.6.2.1 (3)

      (3)  ตราสารภาครฐัต่างประเทศ

      (4)  ตราสารหนี้ ตามข้อ 3.6.2.6 ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 

(Investment Grade) 

      (5)  ตราสารหนีท้ีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) ตามข้อ 3.6.2.4 ทีม่อีนัดับ

ความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับท่ีสามารถลงทนุได้  (Investment Grade)

    3.7.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง  

ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สญัญา เพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทุนได้ โดยมมีลูค่ารวมกันท้ังส้ินของกลุม่กิจการนัน้ไม่

เกินอตัราอย่างใดอย่างหนึง่ดังต่อไปนี ้แล้วแต่อตัราใดจะสูงกว่า
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      (1)  ร้อยละสามสบิของมลูค่าทรพัย์สนิของกองทนุ

      (2)  อตัราทีค่�านวณได้จากน�า้หนกัของกลุม่กิจการดังกล่าวในตวัชีว้ดั (Benchmark) ของกองทุน

นัน้รวมกับร้อยละสบิของมลูค่าทรพัย์สินสทุธขิองกองทุนนัน้ ท้ังนี ้ ตวัชีว้ดัดังกล่าวต้องเป็นดัชนหีรอืองค์ประกอบของดัชนท่ีีมี

การเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 

    3.7.2.5 การลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สินทีบ่รษิทัในกลุม่กิจการใดเป็นผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย หรอืคู่สัญญา เพือ่เป็น

ทรพัย์สินของกองทนุ หากทรพัย์สนิดังกล่าวเป็นองค์ประกอบทีใ่ช้ในการค�านวณตวัชีว้ดั (Benchmark) ของกองทนุนัน้ บรษิทั

จดัการอาจลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สนิดังกล่าวโดยมมีลูค่ารวมกนัท้ังส้ินเมือ่ค�านวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญารายนัน้ 

ไม่เกินอัตราที่ค�านวณได้จากน�้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี้วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

ทัง้นี ้เฉพาะในกรณทีีอ่ตัราดังกล่าวสงูกว่าอตัราส่วนท่ีก�าหนดไว้ในข้อ 3.7.2.2 ข้อ 3.7.2.3 แล้วแต่กรณี

    3.7.2.6 ในการค�านวณอตัราส่วนตามข้อ 3.7.2.2 และ ข้อ 3.7.2.3 ให้บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์

ดังต่อไปนี ้รวมทัง้เงือ่นไขตามข้อ 3.7.2.7 ด้วย 

      (1)  ในกรณทีีท่รพัย์สนิดังกล่าวมผีูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้ประกัน บรษิทัจดัการ

จะค�านวณอตัราส่วนทีผู่อ้อกทรพัย์สนิหรอืผูท้ีเ่ป็นคูส่ญัญาดังกล่าว หรอืค�านวณอตัราส่วนผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื 

ผูค้�า้ประกัน แล้วแต่กรณก็ีได้ 

      (2)  ในกรณีท่ีทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ 

ผูค้�า้ประกัน บรษิทัจดัการจะเลอืกค�านวณอตัราส่วนท่ีผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้ประกันรายใดรายหนึง่ก็ได้

    3.7.2.7 การค�านวณอตัราส่วนท่ีผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้ประกนัตามข้อ 3.7.2.6 จะท�าได้

ต่อเมือ่บคุคลดังกล่าวได้ท�าการรบัรองตลอดไป รบัอาวลัท้ังจ�านวน สลกัหลงัโอนประเภทมสีทิธไิล่เบีย้ โดยไม่มข้ีอก�าหนดลบล้าง

หรอืจ�ากัดความรบัผดิของผูส้ลกัหลงั หรอืค�า้ประกันต้นเงนิและดอกเบีย้เตม็จ�านวนแบบไม่มเีงือ่นไข

    3.7.2.8 ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี้ ในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุนมีมูลค่า      

ไม่เกินอตัราส่วนทีก่�าหนดในข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนีม้มีลูค่าเกินอตัราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตถุกูปรบัลดอนัดับความ

น่าเช่ือถอื ให้บรษิทัด�าเนนิการแก้ไขอตัราส่วนให้เป็นไปตามท่ีก�าหนดภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีม่กีารประกาศให้ทราบถงึเหตดัุง

กล่าว เว้นแต่ในกรณทีีม่เีหตจุ�าเป็นและสมควรโดยได้รบัผ่อนผนัจากส�านกังาน

    3.7.2.9 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกิน

อตัราส่วนทีก่�าหนดในข้างต้น หากต่อมามมีลูค่าเกินอตัราส่วนดังกล่าวจากการรบัช�าระหนีด้้วยทรพัย์สินอืน่ บรษิทัจดัการจะยงั

คงมไีว้ซึง่ทรพัย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้  

      ให้บริษัทจัดการจัดท�ารายงานโดยระบุชื่อ จ�านวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สิน 
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ตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่ก�าหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแล 

ผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายในสามวนัท�าการนบัแต่วนัทีท่รพัย์สนินัน้มมีลูค่าเกินอตัราส่วนทีก่�าหนด พร้อมท้ังจดัท�า

ส�าเนารายงานดังกล่าวไว้ทีบ่รษิทัจดัการเพือ่ให้ส�านกังานสามารถตรวจสอบได้  

    3.7.2.10  ในกรณทีีท่รพัย์สินในขณะทีล่งทุนหรอืในขณะท่ีได้มาเป็นทรพัย์สนิของกองทุนมมีลูค่าไม่เกิน

อัตราส่วนท่ีก�าหนดในข้างต้น หากต่อมามมีลูค่าเกินอตัราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลกัษณะตามข้อ 3.7.2.8 และ ข้อ 3.7.2.9 และการ

เกินอตัราส่วนดังกล่าวมไิด้เกิดจากการลงทนุหรอืได้ทรพัย์สนิมาเพิม่เตมิ บรษิทัจดัการจะยงัคงมไีว้ซึง่ทรพัย์สนิดังกล่าวต่อไปก็ได้  

       ให้บรษิทัจดัการจดัท�ารายงานโดยระบชุือ่ จ�านวน อตัราส่วนการลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สนิ

ตามวรรคหนึง่ และวนัทีท่รพัย์สินนัน้มมีลูค่าเกินอตัราส่วนทีก่�าหนดพร้อมสาเหต ุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผูดู้แลผลประโยชน์

ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันท�าการนับแต่วันท่ีทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีก�าหนด พร้อมทั้งจัดท�าส�าเนา

รายงานดังกล่าวไว้ทีบ่รษิทัจัดการเพือ่ให้ส�านกังานสามารถตรวจสอบได้

    3.7.2.11  ข้อจ�ากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่น�ามาบังคับใช้ในกรณีท่ีปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิก

โครงการจัดการกองทุนรวม” และบริษัทจัดการต้องด�าเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การด�าเนินการของบริษัทจัดการ      

เมือ่เลกิกองทนุรวม”

4. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไม่จ่าย 

 หลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิปันผล : ไม่มี

5. การรบัช�าระหนีเ้พือ่กองทนุรวมด้วยทรพัย์สินอืน่ : 

 หากมีการผิดนัดช�าระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่

สามารถช�าระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับช�าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นท้ังท่ีเป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวม      

ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการจดัการกองทุนรวมในกรณทีีผู่อ้อกตราสารแห่งหนีห้รอื

ลกูหนีต้ามสิทธเิรยีกร้องผดินดัช�าระหนี ้ดังนี้ 

 5.1 กรณทีีบ่รษัิทจดัการได้บันทกึมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รอืสิทธเิรยีกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์ :

  5.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีชื่ออยู่ใน

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีบรษิทัจดัการได้บนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รอืสิทธเิรยีกร้องเป็นศูนย์เป็นผูม้สีทิธใินเงนิได้

สทุธจิากทรพัย์สนิท่ีได้จากการรบัช�าระหนี้ 

  5.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช�าระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่น�าทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจาก

ทรัพย์สินที่ได้จากการรับช�าระหนี้ มารวมค�านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจ�าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการ       

รบัช�าระหนีใ้นโอกาสแรกทีส่ามารถกระท�าได้โดยค�านงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส�าคัญ เว้นแต่กรณทีีผู่ถ้อืหน่วย
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ลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช�าระหนี้ตกลงรับช�าระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ท้ังนี้          

ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทนุก�าหนดโดยได้รบัความเหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

   ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่สามารถจ�าหน่ายทรพัย์สนิท่ีได้จากการรบัช�าระหนี ้ บรษิทัจดัการอาจจดัหา

ผลประโยชน์จากทรพัย์สนินัน้ได้ และในกรณทีีม่ค่ีาใช้จ่ายในการบรหิารทรพัย์สนิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากเงนิส�ารองรายได้หรอื

ผลประโยชน์ทีไ่ด้จากการบรหิารทรพัย์สินนัน้ 

  5.1.3 เมือ่มเีงนิได้สทุธจิากทรพัย์สนิทีไ่ด้จากการรบัช�าระหนีด้้วยทรพัย์สินอืน่ในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะเฉลีย่

เงนิได้สทุธจิากทรพัย์สนิท่ีได้จากการรบัช�าระหนีค้นืให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่สิีทธใินเงนิได้สุทธนิัน้ภายใน 45 วนันบัตัง้แต่วนั

ถดัจากวนัทีม่เีงนิได้สทุธ ิและจะแจ้งรายละเอยีดเก่ียวกับการเฉลีย่เงนิคืนไปยงัส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ภายใน 15 วนั

ท�าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีบรษิทัจดัการได้เฉลีย่เงนิคืน เว้นแต่ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  จะผ่อนผนัระยะเวลาการ

เฉลีย่เงนิคืนเป็นอย่างอืน่ 

  5.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับ

ช�าระหนีต้ามตราสารแห่งหนีห้รอืสทิธเิรยีกร้องดังกล่าวเป็นเงนิ บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามความในข้อ 5.1.3 โดยอนโุลม 

 5.2 กรณทีีบ่รษัิทจดัการไม่ได้บันทกึมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รอืสิทธเิรยีกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์ :

  5.2.1 ก่อนการรบัช�าระหนีด้้วยทรพัย์สนิอืน่ทีม่ใิช่หลกัประกันในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะต้องได้รบัความเหน็

ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจ�านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจ�านวนหน่วยลงทุน 

ทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรอืได้รบัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยผูดู้แลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเหน็

พร้อมเหตผุลว่าในขณะนัน้การรบัช�าระหนีด้้วยทรพัย์สนิดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุมากกว่าการถอืหรอืมไีว้ซึง่

ตราสารแห่งหนีห้รอืสิทธเิรยีกร้องนัน้ 

   ในการขอความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ บรษิทัจดัการจะระบุ

รายละเอยีดเก่ียวกับทรพัย์สนิทีก่องทนุรวมจะได้จากการรบัช�าระหนี ้ มลูค่าของทรพัย์สนิ ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตผุล

และความจ�าเป็นในการรบัช�าระหนี้ 

  5.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช�าระหนี้ บริษัทจัดการจะน�าทรัพย์สินดังกล่าวมารวมค�านวณมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะก�าหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการค�านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม       

ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ามาคมบรษิทัจดัการลงทนุก�าหนดโดยได้รบัความเหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

และจะด�าเนนิการกับทรพัย์สนิดังกล่าวดังนี้ 

   (1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่ง

ทรพัย์สนิดังกล่าวต่อไปเพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวมก็ได้ 
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   (2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจ�าหน่าย

ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกท่ีสามารถกระท�าได้โดยค�านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส�าคัญ และในระหว่างที่

บรษิทัจดัการยงัไม่สามารถจ�าหน่ายทรพัย์สินดังกล่าว บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิดังกล่าว ในกรณทีีม่ค่ีา

ใช้จ่ายในการบรหิารทรพัย์สนิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากทรพัย์สนิของกองทนุรวม 

 5.3 ในกรณทีีมี่พฤติการณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนีห้รอืลกูหนีต้ามสิทธเิรยีกร้องจะไม่สามารถช�าระหนีไ้ด้ : 

  บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะด�าเนนิการให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วนัทีม่ี

พฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช�าระหนี้ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก

ทรพัย์สนิอืน่ทีไ่ด้จากการช�าระหนีก็้ได้ ทัง้นี ้ในการด�าเนนิการดังกล่าว บรษิทัไม่ต้องน�าตราสารแห่งหนีห้รอืสทิธเิรยีกร้องนัน้ มา

รวมค�านวณมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

6. ช่ือ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท์ เงือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน์ และสถานทีเ่กบ็รกัษาทรพัย์สินของกองทนุรวม : 

 6.1 ช่ือ ทีอ่ยู่ 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) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์โดย 

บอกกล่าวให้อกีฝ่ายหนึง่ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั 

  (2) ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไม่ปฏบิตัหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ด้ตกลงไว้ 

ผูดู้แลผลประโยชน์หรอืบรษิทัจดัการอาจบอกเลกิสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อกีฝ่ายหนึง่ทราบล่วงหน้า

เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 30 วนั 

  (3) ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในโครงการหรอืมกีารแก้ไขเปลีย่นแปลงกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ

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

บรษิทัจดัการและผูดู้แลผลประโยชน์ทัง้สองฝ่ายไม่สามารถตกลงท่ีจะแก้ไขเปลีย่นแปลงสญัญาให้สอดคล้องกบักฎหมายดังกล่าว 

ทัง้นี ้ เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงดังกล่าวมผีลเป็นการเพิม่ภาระหน้าทีแ่ก่ผูดู้แลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้าทีท่ีร่ะบไุว้ในสญัญา

แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าท่ีดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญา 

แต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บรษิทัจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั 
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  (4) ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมมีตโิดยเสยีงข้างมากซึง่คดิตามจ�านวนหน่วยลงทนุรวมกันเกินก่ึงหนึง่ของจ�านวน

หน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดของกองทุน เรยีกร้องให้มกีารเปลีย่นตวัผูดู้แลผลประโยชน์ 

  (5) ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์น�าข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้องกับ

กองทนุไปเปิดเผย หรอืใช้ในทางทีก่่อหรอือาจก่อให้เกดิความเสยีหายต่อกองทนุหรอืก่อให้เกดิประโยชน์แก่ผูดู้แลผลประโยชน์เอง 

บรษิทัจดัการมสีทิธบิอกเลกิสญัญาแตง่ตั้งผูด้แูลผลประโยชนไ์ด้ทนัท ี เวน้แตเ่ปน็การเปดิเผยในการกระท�าตามอ�านาจหนา้ที่

ของผูดู้แลผลประโยชน์ หรอืโดยอ�านาจของกฎหมาย หรอืคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึง่ยนิยอมอนญุาตเป็นลายลกัษณ์ให้เปิดเผยได้ 

  (6) ในกรณทีีผู่ดู้แลผลประโยชน์ขาดคณุสมบตัข้ิอหนึง่ข้อใดตามประกาศส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  เรือ่ง 

คุณสมบตัผิูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการให้ผูดู้แลผลประโยชน์จดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 

วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เว้นแต่ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  จะส่ังการเป็นอย่างอื่น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้ส�านักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท�าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีแ่ก้ไขเสรจ็สิน้ 

  ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาต

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

ให้แก้ไขและเมือ่ได้รบัอนญุาตจากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  แล้วบรษิทัจดัการจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่แทน

ผูดู้แลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั เว้นแต่ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  จะส่ังการเป็นอย่างอืน่ 

  ในทกุกรณกีารเปลีย่นตวัผูดู้แลผลประโยชน์จะต้องได้รบัอนญุาตจากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ก่อน และเมือ่

การเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องท�าหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์

จนกว่าจะจดัการโอนทรพัย์สนิ และเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทุนให้แก่ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหม่ หรอืตามค�าสัง่ของ

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

เอกสารท้ังหลายให้แก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่เสรจ็สิน้ และผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถท�าหน้าทีไ่ด้ทนัท ีท้ังนี ้ภายใน

ระยะเวลาอนัสมควร เว้นแต่บรษิทัจดัการ หรอืส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  จะมคี�าส่ังเป็นอย่างอืน่ 

 6.3 สถานทีเ่กบ็รกัษาทรพัย์สินกองทนุรวม : 

  ชือ่ : ธนาคารกสกิรไทย จ�ากัด (มหาชน) 

  ทีอ่ยู ่ : เลขที ่400/22 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 

   โทรศพัท์ 0-2470-3200-2 

  ชือ่ : บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

  ทีอ่ยู ่ : เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ชัน้ 6 ถนนรชัดาภเิษก คลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 
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7.  ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ของผูส้อบบัญชี : 

 ช่ือ : นายประวทิย์  ววิรรณธนานตุร์

 ช่ือ : นายเทอดทอง เทพมงักร

 ช่ือ  : นางสาวชมภนูชุ แซ่แต้

 ช่ือ  : นายไกรสทิธิ ์ศลิปมงคลกลุ

 ช่ือ  : นายบรรจง พชิญประสาธน์

 ช่ือ  : นายอดุม ธนรูตัน์พงศ์

 ทีอ่ยู ่ : บรษิทั พวี ีออดิท จ�ากัด

   เลขที ่100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานชิ บ ีถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310

   โทรศพัท์ 0-2645-0080

 หรือบุคคลอื่นท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้

ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ทราบ

8. ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทนุ : 

 ช่ือ : ธนาคารกรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน) 

 ทีอ่ยู ่ : 333 ถนนสลีม แขวงสีลม เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 10500 โทรศพัท์ 0-2230-1784

 หรอืบคุคลอืน่ท่ีได้รบัอนญุาตให้บรกิารเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.  โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้

ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ทราบ

9.  ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ของผูจ้ดัจ�าหน่าย : ไม่มี 

 หมายเหตุ : บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้จัดจ�าหน่ายได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือ

ยกเลกิการแต่งตัง้ผูจ้ดัจ�าหน่ายให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ทราบทุกครัง้

10.  ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื : 

 ช่ือ : ธนาคารกรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน) 

 ทีอ่ยู ่ : 333 ถนนสลีม แขวงสีลม เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 10500 โทรศพัท์ 0-2231-4333 

   และสาขาต่างๆ ท่ัวประเทศ 
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 ช่ือ : บรษิทัหลกัทรพัย์ บวัหลวง จ�ากัด (มหาชน) 

 ทีอ่ยู ่ : 191 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 29 ถนนสีลม เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 10500 

   โทรศพัท์ 0-223-3777 และ 0-2618-1000

 ช่ือ : บรษิทั กรงุเทพประกันชวีติ จ�ากัด (มหาชน)

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

   โทรศพัท์ 0-2777-8999

 ช่ือ  : บรษิทั หลกัทรพัย์โนมรูะ พฒันสนิ จ�ากัด (มหาชน)

 ทีอ่ยู ่ : เลขที ่25 อาคารกรงุเทพประกนัภยั ชัน้ 15 - 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120

   โทรศพัท์ 0-2638-5500

 บรษิทัจดัการอาจแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนเพิม่เตมิหรอืยกเลกิการแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน

ในภายหลงั โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งการแต่งตัง้หรอืยกเลกิการแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนให้ส�านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ทราบทุกครัง้ ในกรณขีองการแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนเพิม่เตมิ ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืดังกล่าว

อาจเป็นบคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลทีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเหน็ชอบเพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้นบัสนนุการ

ขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงาน

เดียวกันกับผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนท่ีปฏบิตัหิน้าทีอ่ยูก่่อนแล้ว 

11. ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ของทีป่รกึษาการลงทนุ : ไม่มี

 หมายเหตุ : บรษิทัจดัการอาจจะแต่งตัง้ผูท้ีม่ใีบอนญุาตในการประกอบธรุกิจเป็นทีป่รกึษาการลงทนุให้เป็นท่ีปรกึษาของ

บรษิทัจดัการเพือ่ให้ค�าแนะน�าด้านการลงทุนต่างๆ ตามนโยบายของกองทนุเพือ่ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุน 

ทัง้นี ้การแต่งตัง้ทีป่รกึษาดังกล่าวข้างต้น บรษิทัจัดการจะแจ้งให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ทราบทกุครัง้ บรษิทัจดัการ 

จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าตอบแทนทีป่รกึษาของบรษิทัจดัการ โดยจะหกัจากค่าธรรมเนยีมการจดัการทีบ่รษิทัจดัการจะได้รบัจาก

กองทุน

12. ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ของทีป่รกึษากองทนุ : ไม่มี 

13. การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก : 

 ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :

• บรษิทัจดัการ

• ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน
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 รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :

 ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามวันเวลา      

เสนอขายครัง้แรกทีร่ะบไุว้ในหนงัสอืชีช้วนส่วนสรปุข้อมลูส�าคัญ ในราคาหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย 

 ทัง้นี ้ หากมผีูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุครบตามจ�านวนเงนิทุนของโครงการก่อนสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก บรษิทัจดัการ

สามารถปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุก่อนครบก�าหนดระยะเวลาเสนอขายได้

 13.1 วิธกีารขอรบัหนังสือช้ีชวน ใบค�าส่ังซือ้หน่วยลงทนุ และใบค�าขอเปิดบัญชีกองทนุ :

  ผู้สนใจส่ังซื้อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส�าคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ 

เอกสารการเปิดบญัชกีองทุน ได้ทีบ่รษิทัจดัการและหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ส�าหรบัผูล้งทุนทีย่งัไม่เคย

มบีญัชีกองทุน จะต้องเปิดบญัชกีองทุนโดยกรอกรายละเอยีดและข้อความต่างๆ ในใบค�าขอเปิดบญัชกีองทุนพร้อมแนบเอกสาร

หลกัฐานในการขอเปิดบญัชกีองทนุ  

 13.2 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบัญชี :

  (1) กรณ ีบคุคลธรรมดา      

   ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน

  (2) กรณ ีนติบิคุคล

   ก) หนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณชิย์

   ข) ส�าเนาหนงัสอืมอบอ�านาจ และตวัอย่างลายมอืชือ่ของผูม้อี�านาจลงนามแทนนติบิคุคล

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

   ง)  เอกสารท่ีเก่ียวข้องอืน่ใด (ถ้าม)ี

 13.3 วิธกีารส่ังซือ้หน่วยลงทนุ : 

  ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องส่ังซือ้หน่วยลงทุนไม่ต�า่กว่า 1,000 บาท โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในค�าขอเปิดบญัชี

กองทุนและค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน และน�าค�าเปิดบัญชีกองทุนและค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งเงินค่าซื้อ

หน่วยลงทนุเตม็จ�านวนไปทีบ่รษิทัจดัการ และหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน

  ในกรณผีูส่ั้งซือ้ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกิน 4 คนสัง่ซือ้หน่วยลงทุนร่วมกัน บรษิทัจดัการจะจดแจ้งชือ่ผูถ้อืหน่วย

ลงทุนเหล่านัน้เป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ และในเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทนุ และจะถอืเอา

บุคคลท่ีมีชื่อในค�าขอเปิดบัญชีกองทุนคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่าตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้เป็นผู้ใช้สิทธิ         

ในฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุน และผูร้บัเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยมช่ีองทางส่ังซือ้ช่วงเสนอขายครัง้แรก ดังนี้ 
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  13.3.1 บรษัิทจดัการ : 

    ผูส้นใจสามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วน ค�าส่ังซือ้หน่วยลงทนุ ใบค�าขอเปิดบญัชกีองทนุ ได้ท่ีบรษิทัจดัการ และ

ผูส้ัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้ไม่ต�า่กว่า 1,000 บาท โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ใบค�าขอเปิดบญัชกีองทุน (ส�าหรบัการส่ังซือ้ครัง้แรก) 

และค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ครบถ้วนชดัเจน และน�าค�าขอเปิดบญัชกีองทนุ (ถ้าม)ี และค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ พร้อมท้ังเงนิค่าซือ้

หน่วยลงทนุเตม็จ�านวนไปยืน่ทีบ่รษิทัจดัการ

  13.3.2 ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื :

    ผูส้นใจสามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วน ค�าส่ังซือ้หน่วยลงทุน ใบค�าขอเปิดบญัชกีองทนุได้ท่ีผูส้นบัสนนุการขาย

หรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ และผูส้ัง่ซือ้จะต้องส่ังซือ้ไม่ต�า่กว่า 1,000 บาท โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ใบค�าขอเปิดบญัชกีองทนุ 

(ส�าหรบัการส่ังซือ้ครัง้แรก) และค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชดัเจน และน�าค�าขอเปิดบญัชกีองทนุ (ถ้าม)ี และค�าสัง่ซือ้หน่วย

ลงทนุ พร้อมทัง้เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็จ�านวนไปยืน่ทีผู่ส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ

 13.4 การรบัช�าระและการเกบ็รกัษาเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ :

  13.4.1 กรณ ีส่ังซือ้หน่วยลงทนุผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ :  

    (ก) ผู้ส่ังซื้อสามารถช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกเป็นเงินสด ค�าสั่ง 

หกับญัชธีนาคาร เชค็ ดราฟท์ หรอืตัว๋แลกเงนิท่ีสามารถเรยีกเก็บเงนิได้ในเขตหกับญัชเีดียวกับส�านกังานทีร่บัค�าสัง่ซือ้เท่านัน้ 

โดยจะต้องลงวนัทีท่ีส่ัง่ซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชจีองซือ้หน่วยลงทุนกองทนุเปิดบวัหลวงตราสารหนี”้ หรอื

บัญชีจองซื้อชื่ออื่นใด (ถ้ามี) ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่นใด (ถ้ามี) ท้ังนี้       

หากมผีลประโยชน์ใดเกิดขึน้เนือ่งจากบญัชจีองซือ้ดังกล่าว บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการให้เป็นประโยชน์ของกองทุน

    (ข) ผู้ส่ังซื้อสามารถช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดของ 

ธนาคารกรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน) หรอืของสถาบนัการเงนิอืน่ใดท่ีบรษิทัจดัการก�าหนดอนญุาต โดยการตดัเงนิจากบตัรเครดิต 

หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใดในวนัท่ีทีส่ัง่ซือ้ ทัง้นี ้ บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธท่ีิจะรบัช�าระค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิต 

หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด ณ สถานท่ี หรอืช่วงระยะเวลาหรอืภายใต้เงือ่นไขอืน่ใด ตามทีบ่รษิทัจดัการจะก�าหนดโดยบรษิทั

จดัการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรอืช่องทางอืน่ทีเ่หมาะสม

    อนึง่ การช�าระเงนิด้วยบตัรดังกล่าวข้างต้น ในกรณท่ีีบรษิทัจดัการมไิด้รบัเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทนุจากการ

ช�าระด้วยบัตรดังกล่าว หรือจากธนาคารท่ีผู้สั่งซื้อใช้บัญชีบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ภายในวันท�าการ 

ถดัจากวนัทีท่ี่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าว

    อย่างไรกต็าม ก่อนเปิดให้บรกิารรบัช�าระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด 

(ถ้าม)ี บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืช่องทางอืน่ท่ีเหมาะสม การช�าระด้วยบตัร
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ดังกล่าว จะไม่มกีารสะสมคะแนน เว้นแต่ธนาคารจะก�าหนดอนญุาตเป็นอย่างอืน่ ทัง้นี ้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข

เพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วนัเวลา ในการรบัช�าระด้วยบตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด โดยไม่ถอืเป็นการ

แก้ไขเพิม่เตมิโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตาม

ความเหมาะสม 

  13.4.2 กรณ ีส่ังซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรษัิทจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่ :

    ผู ้สั่งซื้อสามารถช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด ค�าส่ังหักบัญชีธนาคาร เช็ค ดราฟท์ หรือ 

ตั๋วแลกเงินท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับส�านักงานท่ีรับค�าสั่งซื้อเท่านั้น โดยจะต้องลงวันท่ีที่สั่งซื้อและ      

ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.บัวหลวง” หรือบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เรียกชื่ออื่นใดที่

บรษิทัอาจเปิดเพิม่เตมิในอนาคตได้ โดยไม่ถอืเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ อนึง่ บญัชจีองซือ้ดังกล่าวเป็นบญัชเีงนิฝาก บมจ.

ธนาคารกรงุเทพ หรอืบญัชเีงนิฝากธนาคารอืน่ใดทีบ่รษิทัจดัการก�าหนดเพิม่เตมิในอนาคต ทัง้นี ้ หากมผีลประโยชน์ใดเกิดขึน้

เนือ่งจากบญัชจีองซือ้ดังกล่าว บรษิทัจัดการจะด�าเนนิการให้เป็นประโยชน์ของกองทนุ   

    อนึ่ง ผู้สั่งซื้อท่ีได้ช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการส่ังซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อ

หน่วยลงทนุไม่ได้

    บรษิทัจดัการ และหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน จะต้องน�าเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุทีไ่ด้รบัจากผูส้ัง่ซือ้

เข้าบญัชจีองซือ้หน่วยลงทนุข้างต้น ภายในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก

    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีรับช�าระค่าซื้อหน่วยลงทุนดัง

กล่าว โดยไม่ถอืว่าปฏบิตัผิดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ

 13.5 การจดัสรรหน่วยลงทนุ :

  กรณทีีม่ผีูส้ัง่ซือ้ในการเสนอขายครัง้แรกไม่เกิน 500,000,000 หน่วย ผูส่ั้งซือ้ทุกคนจะได้รบัการจดัสรรหน่วยลงทุน

ตามจ�านวนทีส่ัง่ซือ้ ในกรณท่ีีมผีูส้ัง่ซือ้เกินจ�านวนท่ีเสนอขาย บรษิทัจดัการอาจด�าเนนิการจดัสรรหน่วยลงทนุ โดยใช้หลกัการ  

“จองซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามวนัท่ีได้รบัใบค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนพร้อมเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็จ�านวน

    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการจัดสรรหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนในกรณีใด       

กรณหีนึง่ ดังนี้

  (1) กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลท่ีบริษัทจัดการได้รับจากผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือ       

ไม่ครบถ้วน

  (2) กรณทีีบ่รษิทัจดัการเกิดข้อสงสัยว่าการซือ้หน่วยลงทนุของผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการ

ฟอกเงนิ เป็นต้น
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  (3) หากการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว จะท�าให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า      

หนึ่งในสามของจ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้ท้ังหมดตาม      

ค�าสัง่จองซือ้ แต่จะให้เท่าท่ีไม่เกินสดัส่วนหนึง่ในสามของจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังส้ิน หรอืเว้นแต่เป็นกรณทีีไ่ด้

รบัการผ่อนผนัจากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 13.6 การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ :

  บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณท่ีีบรษิทัจดัการยตุโิครงการ หากหลงัจาก

สิน้สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกแล้วหากปรากฏบรษิทัจดัการไม่สามารถจ�าหน่ายหน่วยลงทนุให้แก่ประชาชนได้ถงึ 35 ราย 

หรือกรณีที่มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนหน่วยลงทุน 

ทีจ่�าหน่ายได้แล้วท้ังส้ิน

  บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ทราบภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัส้ินสดุระยะเวลา

เสนอขายครัง้แรก และจะคืนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ (ถ้าม)ี ให้แก่ผูส่ั้งซือ้ ภายใน 1 เดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจาก

วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ภายในก�าหนด

เวลาดังกล่าวได้ อนัเนือ่งมาจากความผดิพลาดของบรษิทัจดัการ บรษิทัจัดการจะช�าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต�า่กว่าร้อยละ 7.50 

ต่อปี นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีครบก�าหนดระยะเวลา 1 เดือน ให้แก่ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วย ท้ังนี ้เว้นแต่ส�านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผันหรือสั่งการเป็นอย่างอื่น และในกรณีที่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่า

ทัง้หมดหรอืบางส่วนในกรณอีืน่นอกเหนอืจากกรณข้ีางต้น บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการคนืเงนิส่วนท่ีไม่ได้รบัการจดัสรรพร้อมผล

ประโยชน์ใดๆ ทีเ่กิดขึน้ (ถ้าม)ี ให้แก่ผูส่ั้งซือ้ โดยการโอนเงนิหรอืช�าระเป็นเชค็ตามท่ีผูส่ั้งซือ้ระบไุว้ในใบค�าขอเปิดบญัชภีายใน 

1 เดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก

 เงือ่นไขอืน่ใด :

 การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะสมบรูณ์ต่อเมือ่บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนได้รบัเงนิค่าสัง่ซือ้

หน่วยลงทุนและได้ท�ารายการขายหน่วยลงทุนแล้วเพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้ส่ังซื้อจะไม่สามารถยกเลิก     

ค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่ได้รบัอนญุาตจากบรษิทัจัดการเป็นกรณพีเิศษ

 ในการช�าระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หากมใิช่กรณท่ีีผูส่ั้งซือ้ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอืน่ทีจ่ดัตัง้โดยบรษิทัจดัการ

เพือ่ส่ังซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ผูส่ั้งซือ้จะต้องช�าระค่าส่ังซือ้ด้วยเงนิเตม็มลูค่า จะหกักลบลบหนีก้บับรษิทัจดัการไม่ได้ 
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14. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

 14.1 วิธกีารขอรบัหนงัสือช้ีชวน ใบค�าส่ังซือ้หน่วยลงทนุ  และใบค�าขอเปิดบัญชีกองทนุ : 

  ผู้สนใจท่ีจะส่ังซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน สามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส�าคัญ หนังสือชี้ชวนส่วน

ข้อมลูโครงการ ค�าส่ังซือ้หน่วยลงทนุ ใบค�าขอเปิดบญัชกีองทนุ ได้ทีบ่รษิทัจดัการ และหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วย

ลงทุน ส�าหรับผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ียังไม่เคยมีบัญชีกองทุนจะต้องเปิดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้อความ

ต่างๆ ในใบค�าขอเปิดบญัชกีองทนุพร้อมแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชกีองทนุ 

 14.2 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบัญชี :

  (1) กรณ ีบคุคลธรรมดา

   ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน

  (2) กรณ ีนติบิคุคล

   ก) หนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณชิย์

   ข) ส�าเนาหนงัสอืมอบอ�านาจ และตวัอย่างลายมอืชือ่ของผูม้อี�านาจลงนามแทนนติบิคุคล

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

   ง)  เอกสารท่ีเก่ียวข้องอืน่ใด (ถ้าม)ี

 14.3 วิธกีารส่ังซือ้หน่วยลงทนุ : 

  โดยมช่ีองทางส่ังซือ้ดังนี้ 

• ผ่านบรษิทัจดัการ

• ผ่านผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน

• ผ่านระบบเอทีเอม็ (ATM)

• ผ่านระบบโทรศัพท์ (Tele-bank)

• ผ่านไปรษณย์ี

• ผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ (Internet)

• ผ่านวธิหีกับญัชเีงนิฝาก

  ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน หรอืช่อง

ทางอื่นใดท่ีบริษัทจัดการจัดให้มี หรือประกาศแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต ตามวิธีการที่บริษัทจัดการก�าหนด โดยบริษัทจัดการ 

ขอสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อ หรือแก้ไขวิธีการส่ังซื้อ หรือแก้ไขเรื่องอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการส่ังซื้อ ท้ังนี ้
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เพือ่ประโยชน์ของผูล้งทนุ โดยท่ีจะไม่ยืน่แก้ไขเพิม่เตมิโครงการ โดยจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบผ่านทาง www.bblam.co.th หรอื

ผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม และแจ้งให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

  14.3.1 บรษัิทจดัการ : 

    ผูส้นใจสามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วน ค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรอืใบค�าขอเปิดบญัชกีองทุนได้ทีบ่รษิทัจดัการ 

ได้ทกุวนัท�าการของธนาคารพาณชิย์ และผูส้ัง่ซือ้จะต้องส่ังซือ้ไม่ต�า่กว่า 1,000 บาท (ส�าหรบัการสัง่ซือ้ครัง้แรก) และไม่ต�า่กว่า 

1,000 บาท (ส�าหรบัการสัง่ซือ้ครัง้ต่อๆ ไป) โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ใบค�าขอเปิดบญัชกีองทนุ (ส�าหรบัการส่ังซือ้ครัง้แรก) 

และค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ครบถ้วนชดัเจน และน�าค�าขอเปิดบญัชกีองทุน (ถ้าม)ี และค�าส่ังซือ้หน่วยลงทุนพร้อมท้ังเงนิค่าซือ้

หน่วยลงทนุเตม็จ�านวนไปยืน่ทีบ่รษิทัจดัการ

  14.3.2 ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื :

    ผูส้นใจสามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วน ค�าส่ังซือ้หน่วยลงทุน ใบค�าขอเปิดบญัชกีองทนุได้ท่ีผูส้นบัสนนุการขาย

หรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ และผูส้ัง่ซือ้จะต้องส่ังซือ้ไม่ต�า่กว่า 1,000 บาท ส�าหรบัการส่ังซือ้ครัง้แรก และไม่ต�า่กว่า 1,000 บาท

ส�าหรบัการสัง่ซือ้ครัง้ต่อๆ ไปโดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ใบค�าขอเปิดบญัชกีองทุน (ส�าหรบัการส่ังซือ้ครัง้แรก) และค�าส่ังซือ้

หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชดัเจน และน�าค�าขอเปิดบญัชกีองทนุ (ถ้าม)ี และค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนพร้อมท้ังเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน

เตม็จ�านวนไปยืน่ท่ีผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ

  14.3.3 ระบบเอทเีอม็ (ATM)

    อนึง่ การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบ ATM สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้นบัสนนุการขายหรอื 

รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีเป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เท่านัน้

    บรษิทัจดัการอาจรบัค�าสัง่ซือ้ผ่านเครือ่ง ATM ได้ โดยในการส่ังซือ้หน่วยลงทนุในครัง้ต่อๆ ไปผูถ้อืหน่วย

ลงทนุอาจเลอืกส่ังซือ้หน่วยลงทุนด้วยบตัรบวัหลวง ATM หรอื บตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ท่ีธนาคาร

อนญุาตให้ใช้ซือ้ขายหน่วยลงทนุได้ โดยผ่านเครือ่ง ATM ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนได้ทกุวนัตลอด 24 

ชัว่โมง ผูถ้อืหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะใช้บรกิารนี ้ สามารถตดิต่อผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ณ สาขาท่ีผูถ้อื

หน่วยลงทนุเคยท�าบตัรบวัหลวง ATM หรอืบตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ท่ีธนาคารอนญุาตให้ใช้ซือ้ขาย

หน่วยลงทนุไว้ เพือ่ขอใช้บรกิาร โดยกรอก “ค�าขอใช้บรกิารกองทนุเปิดผ่านเครือ่งฝากถอนเงนิอตัโนมตัแิละบรกิารธนาคารทาง

โทรศพัท์” (ผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องน�าบตัรบวัหลวง ATM หรอืบตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ท่ีธนาคารอนญุาต

ให้ใช้ซือ้ขายหน่วยลงทุน และสมดุบญัชแีสดงสิทธใินหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะสามารถส่ังซือ้หน่วยลงทุนผ่าน

เครือ่ง ATM ในวนัท�าการซือ้ขายถดัไป หลงัจากกรอกค�าขอใช้บรกิารแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ
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    ในกรณีผู้สั่งซื้อประสงค์ส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ให้ผู้ส่ังซื้อปฏิบัติตามขั้นตอนการท�ารายการ 

ซึง่มรีะบบุนหน้าจอเครือ่ง ATM โดยผูส่ั้งซือ้ต้องเลอืกรหสับรกิารซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิด และปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการส่ัง

ซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบบุนจอ ATM

    การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ด้วยเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะต้องส่ังซื้อ 

ครัง้ละไม่ต�า่กว่า 1,000 บาท และสามารถส่ังซือ้ได้ครัง้ละไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครัง้ต่อวนั ผูส้นบัสนนุการ

ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะหักเงินตามจ�านวนเงินท่ีสั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซื้อที่ได้ระบุไว้ให้ใช้บริการกับ

บตัรบวัหลวง ATM และหรอื บตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ท่ีธนาคารอนญุาตให้ใช้ซือ้ขายหน่วยลงทุนได้

เท่านัน้ หากเงนิในบญัชไีม่เพยีงพอ ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุจะยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไม่หกั

เงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ัง่ซือ้อาจท�าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหม่ได้ถ้าต้องการ

    ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครือ่ง ATM ไม่ได้ หากการท�ารายการสัง่ซือ้

เสรจ็สมบรูณ์แล้วไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้

    การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM หากเกดิข้อผดิพลาดจากระบบงาน ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้

คนืหน่วยลงทนุจะด�าเนนิการตรวจสอบและแก้ไขข้อผดิพลาดให้เป็นไปตามแนวทางท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดให้แล้ว

เสรจ็ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีได้รบัแจ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ

    เอกสารใบบนัทึกรายการท่ีออกจากเครือ่ง ATM ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ เป็น

เพยีงเอกสารบนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานในการท�ารายการอย่างสมบรูณ์ หากใบบนัทกึรายการของเครือ่ง ATM นัน้

หมด ผูส้ัง่ซือ้จะเลอืกท�าการส่ังซือ้หน่วยลงทนุหรอืไม่ก็ได้

    บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยูก่บัผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัฐานใน

การท�ารายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างองิได้

    ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าส่ังซือ้

ผ่านระบบ ATM ให้สามารถท�าได้ และหากอนาคตสามารถใช้บรกิารนีโ้ดยผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้

คนือืน่ได้ บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่ www.bblam.co.th หรอืแจ้งโดยวธิอีืน่ใดตาม

ความเหมาะสม

  14.3.4 ระบบโทรศพัท์ (Tele-bank)

    อนึง่ การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้นบัสนนุการขายหรอื

รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีเป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เท่านัน้ 
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    บรษิทัจดัการอาจรบัค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ โดยในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

ในครั้งต่อๆ ไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือ 

รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุได้ทุกวนัตลอด 24 ชัว่โมง ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงค์จะใช้บรกิารนี ้สามารถตดิต่อผูส้นบัสนนุการขายหรอื 

รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ สาขาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเคยท�าบตัรบวัหลวง ATM หรอืบตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัร

อืน่ท่ีธนาคารอนญุาตให้ใช้ซือ้ขายหน่วยลงทนุไว้ เพือ่ขอใช้บรกิาร โดยกรอก “ค�าขอใช้บรกิารกองทุนเปิดผ่านเครือ่งฝากถอน

เงนิอตัโนมตั ิและบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์” (ผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องน�าบตัรบวัหลวง ATM หรอื บตัรบวัหลวง Premier หรอื

บัตรเดบิต หรือบัตรอื่นท่ีธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผู้ถือ

หน่วยลงทุนจะสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ในวนัท�าการซือ้ขายถดัไป หลงัจากกรอกค�าขอใช้บรกิารแล้วโดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ

    ในกรณผีูส้ัง่ซือ้ประสงค์สัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ ให้ผูส้ัง่ซือ้ปฏบิตัติามขัน้ตอน

การท�ารายการ ซึง่มรีะบอุยูใ่นเอกสารวธิกีารใช้บรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผูส่ั้งซือ้ต้องเลอืกรหสับรกิารซือ้หน่วยลงทนุ

กองทุนเปิด และปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการส่ังซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์

    การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ด้วยบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ

จะต้องสัง่ซือ้ครัง้ละไม่ต�า่กว่า 1,000 บาท และสามารถส่ังซือ้ได้ครัง้ละไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครัง้ต่อวนั 

ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจะหกัเงนิตามจ�านวนเงนิทีส่ัง่ซือ้ทนัทีจากบญัชเีงนิฝากของผูส่ั้งซือ้ท่ีได้ระบไุว้ให้

ใช้บรกิารกับบตัรบวัหลวง ATM และหรอื บตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ทีธ่นาคารอนญุาตให้ใช้ซือ้ขาย

หน่วยลงทนุได้เท่านัน้ หากเงนิในบญัชไีม่เพยีงพอ ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจะยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ

นัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส่ั้งซือ้นัน้ซึง่ผูส่ั้งซือ้อาจท�าการส่ังซือ้หน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

    ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ไม่ได้ หากการ

ท�ารายการสัง่ซือ้เสรจ็สมบรูณ์แล้วไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้

    การส่ังซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ หากเกิดข้อผดิพลาดจากระบบงาน ผูส้นบัสนนุการ

ขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุจะด�าเนนิการตรวจสอบและแก้ไขข้อผดิพลาดให้เป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแห่งประเทศไทย

ก�าหนดให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ด้รบัแจ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ

    เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครือ่งโทรสารของผูส่ั้งซือ้เป็นเพยีงเอกสารบนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่

หลกัฐานในการท�ารายการอย่างสมบรูณ์

    บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยูก่บัผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัฐานใน

การท�ารายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างองิได้
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    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�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านไปรษณย์ีลงทะเบยีนได้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะต้องปฏบิตัิ

ตามเงือ่นไขท่ีบรษิทัจดัการก�าหนด ค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีส่งมายงับรษิทัจดัการผ่านไปรษณย์ีลงทะเบยีนนัน้ จะสมบรูณ์ต่อเมือ่

บรษิทัจดัการได้รบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุและบรษิทัจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้โดยผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะไม่สามารถ

ยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่ ได้รบัอนญุาตจากบรษิทัจัดการเป็นกรณพีเิศษ ทัง้นี ้ บรษิทัจัดการจะท�ารายการซือ้

หน่วยลงทุนตามค�าส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันท�าการถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการได้รับค�าสั่งซื้อ

หน่วยลงทนุและได้รบัเงนิค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเรยีบร้อยแล้ว

    ทัง้นี ้ ก่อนทีบ่รษิทัจดัการจะเริม่รบัค�าส่ังซือ้หน่วยลงทุนทางไปรษณย์ีลงทะเบยีน บรษิทัจดัการจะแจ้งให้

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

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

  14.3.6 ระบบอนิเตอร์เนต็ ( Internet)

    อนึง่ การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้นบัสนนุการขาย

หรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เท่านัน้ 

    (1) บรกิารบัวหลวงไอแบงก์กิง้ (Bualuang iBanking) :

     ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ได้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะต้อง

ระบเุลขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน และค�าขอใช้บรกิารบวัหลวง ไอแบงก์ก้ิงและบวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง (“ค�าขอใช้บรกิาร”) หรอืค�าขออืน่

ในท�านองเดียวกัน และปฏบิตัติามเงือ่นไขทีร่ะบไุว้ในการขอใช้บรกิารดังกล่าว และเมือ่ได้รบัรหสัผูใ้ช้ (User Name) และรหสัผ่าน 

(Password) ส�าหรบัใช้บรกิารดังกล่าวแล้ว สามารถส่ังซือ้หน่วยลงทุนผ่านเวบ็ไซต์ของธนาคาร หรอือืน่ๆ ได้ตลอด 24 ชัว่โมง 

ที ่www.bangkokbank.com หรอืเวบ็ไซต์อืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต

     ในกรณผีูส้ัง่ซือ้ประสงค์สัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง ไอแบงก์กิง้ ให้

ผูส้ัง่ซือ้ปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการสัง่ซือ้ โดยผูส้ัง่ซือ้ต้องปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ

     การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวงไอแบงก์ก้ิง ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะ

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

ทีบ่รษิทัจดัการแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครัง้ต่อวนั
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     เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนท�ารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง 

ไอแบงก์กิง้ ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุจะหกัเงนิตามจ�านวนทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบญัชเีงนิฝากของผูส่ั้งซือ้ทีไ่ด้

ระบุไว้ในค�าขอใช้บริการ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะยกเลิกค�าส่ังซื้อหน่วยลงทุนนัน้ 

โดยไม่หักเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผูส่ั้งซือ้อาจท�าการส่ังซือ้หน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

     อนึง่ ในการช�าระค่าหน่วยลงทุน หากมใิช่กรณทีีผู่ซ้ือ้หน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทนุเปิด

อื่น เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้ซื้อหน่วยลงทุนต้องช�าระด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได ้

ผูส้ัง่ซือ้ทีไ่ด้ช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแล้ว จะเพกิถอนค�าส่ังซือ้หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้ 

     ค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง จะสมบูรณ์ต่อเมื่อ 

ผู้สั่งซื้อได้ท�ารายการสั่งซื้อและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน 

โดยผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลกิค�าส่ังซือ้หน่วยลงทุนนัน้ได้ เว้นแต่ได้รบัอนญุาตจากบรษิทัจดัการเป็นกรณพีเิศษ

     อย่างไรก็ตาม หากมข้ีอขดัข้องของระบบเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็จนเป็นเหตใุห้บรษิทัจดัการไม่สามารถรบั

เงนิค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าวและไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถอืว่ายงัไม่มกีารท�ารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่าน

อนิเตอร์เนต็นัน้

     บรษิทัจดัการถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนท่ีตกลงใช้บรกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วย

บรกิารบวัหลวง ไอแบงก์ก้ิง ยอมรบัและผกูพนัตามเงือ่นไขและวธิกีารท่ีก�าหนดไว้ในค�าขอใช้บรกิาร และหรอืทีจ่ะแก้ไขเพิม่เตมิ

เปลีย่นแปลงต่อไปในภายหน้า ซึง่รวมถงึการยอมรบัความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกิดขึน้อนัเนือ่งมาจากความขดัข้องของระบบ

    (2) บรกิารบัวหลวง เอม็แบงก์กิง้ (Bualuang mBanking) :

     ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ด้วยบริการบัวหลวง 

เอม็แบงก์กิง้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะต้องระบเุลขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ และลงนามในค�าขอใช้บรกิารบวัหลวง ไอแบงก์ก้ิง และ 

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

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

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

24 ชัว่โมง หรอืระบบปฏบิตักิารอืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต

     ในกรณผีูส้ัง่ซือ้ประสงค์สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์กิง้ 

ให้ผูส้ัง่ซือ้ปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการสัง่ซือ้ โดยผูส้ัง่ซือ้ต้องปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ

     การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง ผูถ้อืหน่วยลงทุน

จะต้องสัง่ซือ้ครัง้ละไม่ต�า่กว่ามลูค่าขัน้ต�า่ของการส่ังซือ้ และสามารถสัง่ซือ้ได้ครัง้ละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรอืมลูค่าอืน่ ทีบ่รษิทั

จดัการแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครัง้ต่อวนั 
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     เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุท�ารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง เอ็ม

แบงก์ก้ิง ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืจะหกัเงนิตามจ�านวนทีส่ั่งซือ้ทันทีจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซือ้ท่ีได้ระบไุว้ในค�าขอ

ใช้บรกิาร หากเงนิในบญัชไีม่เพยีงพอ ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนจะยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ โดยไม่หกัเงนิจาก

บญัชเีงนิฝากของผูส่ั้งซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ัง่ซือ้อาจท�าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหม่ได้ถ้าต้องการ 

     อนึง่ ในการช�าระค่าหน่วยลงทุน หากมใิช่กรณท่ีีผูซ้ือ้หน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทนุเปิด

อืน่ เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนนี ้ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนต้องช�าระด้วยเงนิจนเตม็ค่า จะหกักลบลบหนีกั้บบรษิทัจดัการไม่ได้ ผูส้ัง่

ซือ้ท่ีได้ช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแล้ว จะเพกิถอนค�าส่ังซือ้หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้ 

     ค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง จะสมบรูณ์ต่อเมือ่ 

ผูส้ัง่ซือ้ได้ท�ารายการส่ังซือ้และบรษิทัจดัการได้รบัเงนิค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทุน โดย 

ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลกิค�าส่ังซือ้หน่วยลงทุนนัน้ได้ เว้นแต่ได้รบัอนญุาตจากบรษิทัจดัการเป็นกรณพีเิศษ 

     อย่างไรก็ตาม หากมข้ีอขดัข้องของระบบเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็จนเป็นเหตใุห้บรษิทัจดัการไม่สามารถ

รบัเงนิค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าวและไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถอืว่ายงัไม่มกีารท�ารายการการส่ังซือ้หน่วยลงทนุ

ผ่านอนิเตอร์เนต็นัน้ 

     บรษิทัจดัการถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนท่ีตกลงใช้บรกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วย

บรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง ยอมรบัและผกูพนัตามเงือ่นไขและวธิกีารท่ีก�าหนดไว้ในค�าขอใช้บรกิาร และหรอืทีจ่ะแก้ไขเพิม่เตมิ

เปลีย่นแปลงต่อไปในภายหน้า ซึง่รวมถงึการยอมรบัความเสีย่งใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้อนัเนือ่งมาจากความขดัข้องของระบบ

   ทัง้นี ้  บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าส่ังซือ้

ผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ และหากอนาคตสามารถใช้บรกิารนีโ้ดยผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนอืน่ได้ 

บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่www.bblam.co.th หรอืแจ้งโดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม

  14.3.7 หกับัญชีเงนิฝาก

    การส่ังซือ้หน่วยลงทุนเป็นประจ�าโดยหกับญัชเีงนิฝาก ม ี2 กรณ ีดังนี้

    (1) กรณส่ัีงซือ้หน่วยลงทนุผ่านผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ :

     ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในครัง้ต่อๆ ไป ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกส่ังซือ้หน่วยลงทุนเป็นประจ�าตามวนั

ทีท่ีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุก�าหนดไว้ ด้วยการให้บรษิทัจดัการหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ด้ระบไุว้ ใน “ค�าขอให้

ธนาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทุนเปิดแบบถวัเฉลีย่” หรอืค�าขออืน่ในท�านองเดียวกัน ด้วยจ�านวนเงนิ 

ทีเ่ท่ากนัในแต่ละครัง้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะใช้บรกิารนี ้สามารถตดิต่อบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื

หน่วยลงทนุ เพือ่ขอใช้บรกิาร โดยกรอก “ค�าขอให้ธนาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถวัเฉลีย่” 
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หรอืค�าขออืน่ในท�านองเดียวกัน (ผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องน�าสมดุบญัชเีงนิฝากบญัชสีะสมทรพัย์ และสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วย

ลงทนุมาด้วย) ซึง่การให้บรษิทัจดัการหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนจะมผีลใช้บงัคับทนัทแีละให้คงมผีลใช้บงัคบั

ต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนค�าสั่ง โดยกรอก “ค�าขอยกเลิกการใช้บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดแบบถวัเฉลีย่” หรอืค�าขออืน่ในท�านองเดียวกัน และแจ้งให้บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วย

ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีจ่ะมกีารหกับญัชี

    ผูถ้อืหน่วยลงทนุต้องระบชุือ่ “กองทุนเปิดบวัหลวงตราสารหนี”้ และจ�านวนเงนิทีต้่องการส่ังซือ้ซึง่จะต้องไม่

ต�า่กว่าครัง้ละ 1,000 บาท บรษิทัจดัการจะหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซือ้และโอนเข้าบญัชจีองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิด

บัวหลวงตราสารหนี้ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ใน “ค�าขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วย

ลงทนุกองทนุเปิดแบบถวัเฉลีย่” หรอืค�าขออืน่ในท�านองเดียวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่�านวณได้ ณ ส้ินวนัท�าการซือ้ขาย

ซึง่จะใช้มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีค�านวณได้เมือ่ส้ินวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุวนันัน้เป็นเกณฑ์ในการค�านวณ และราคาขายหน่วย

ลงทนุดังกล่าวเป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว

    การหกับัญชีเงนิฝากดงักล่าวจะอยู่ภายใต้เงือ่นไข ดังนี้

    1. กรณวีนัทีก่�าหนดหกัเงนิบญัชเีงนิฝากตรงกับวนัหยดุท�าการหรอืวนัหยดุท�าการซือ้ขาย บรษิทัจดัการ

จะหักเงนิจากบญัชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท�าการหรอืวนัท�าการซือ้ขายถดัไป

    2. กรณวีนัท่ีก�าหนดหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก ไม่มใีนเดือนนัน้ เช่น วนัที ่ 31 แต่ในเดือนนัน้ม ี 30 วนั 

บรษิทัจดัการจะหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท�าการหรอืวนัท�าการซือ้ขายสดุท้ายของเดือนนัน้

    3. กรณวีนัทีก่�าหนดหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก เป็นวนัสดุท้ายของเดือนและตรงกับวนัหยดุ เช่น วนัท่ี 31 

ธนัวาคม บรษิทัจดัการจะหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัท�าการหรอืวนัท�าการซือ้ขายสุดท้ายของเดือนนัน้

    ทั้งนี้ รายการท่ีหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีเงินฝาก เมื่อผู้ถือ

หน่วยลงทนุน�าสมดุบญัชเีงนิฝากไปบนัทกึรายการให้เป็นปัจจบุนั

    กรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนน�าเชค็ ดราฟท์ ตัว๋แลกเงนิ หรอืค�าสัง่หกับญัชธีนาคารเพือ่ฝากเข้าบญัชเีงนิฝากท่ี

ยงัไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิได้ในวนัทีม่กีารหกับญัช ีบรษิทัจดัการจะไม่ด�าเนนิการหกับญัชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะ

หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุท่ีมเีงนิครบตามทีร่ะบไุว้เพือ่ซือ้หน่วยลงทุน หากเงนิในบญัชเีงนิฝากของผูส่ั้งซือ้

ในงวดใดมไีม่เพยีงพอทีบ่รษิทัจดัการจะหกับญัชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะไม่หกัเงนิในบญัชเีงนิฝากในงวดนัน้ๆ และ

จะท�าการหักบญัช ีเงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนในงวดถดัไป และจะไม่หกับญัชเีงนิฝากย้อนหลงัส�าหรบังวดทีบ่ญัชเีงนิฝากมเีงนิ

ไม่เพยีงพอทีจ่ะหกัซือ้หน่วยลงทนุ

    ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุประสงค์จะซือ้หน่วยลงทนุมากกว่า 1 กองทนุ และเงนิในบญัชเีงนิฝากมไีม่เพยีง
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พอท่ีจะซื้อหน่วยลงทุนในล�าดับแรกให้ครบตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ บริษัทจัดการจะไม่หักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนใน

ล�าดับนั้น และจะหักเงินในบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในล�าดับถัดไปจนครบตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้แต่ไม่ต�่ากว่า 

ข้อก�าหนดในการซือ้หน่วยลงทุนขัน้ต�า่ของแต่ละกองทุน

    ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “ค�าขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือค�าขออื่นในท�านองเดียวกัน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกค�าขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก 

“ค�าขอให้ธนาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทุนเปิด” หรอืค�าขออืน่ในท�านองเดียวกันฉบบัใหม่ ล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า 15 วนั ก่อนวนัท่ีจะมกีารหกับญัชี

    บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยูกั่บบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน

เป็นหลกัฐานในการท�ารายงานทีส่มบรูณ์ และใช้อ้างองิได้

    ผูส้ัง่ซือ้จะไม่สามารถเพกิถอน หรอืขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจากรายการสัง่ซือ้ทีบ่รษิทัจดัการได้ท�าการ

หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส่ั้งซือ้เรยีบร้อยแล้ว ไม่ว่าในกรณใีดๆ ท้ังส้ิน

    (2) กรณส่ัีงซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่ :

     ในการส่ังซื้อหน่วยลงทุนในครั้งต่อๆ ไป ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอใช้บริการส่ังซื้อหน่วย

ลงทุนเป็นประจ�าโดยหกับญัชเีงนิฝากได้ทีผู่ส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนทีร่ะบไุว้ในหนงัสอืชีช้วน ตามเงือ่นไขและวธิกีารที่

ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืรายนัน้ก�าหนด ท้ังนี ้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถดูเงือ่นไขและวธิกีารดังกล่าวได้ทีเ่วบ็ไซต์ของ

บรษิทัจดัการที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ทีเ่หมาะสม

     บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรืออื่นใดเกี่ยวกับวิธีการ

หกับญัชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุได้ และหากอนาคตสามารถใช้บรกิารนีโ้ดยผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอื

รบัซือ้คืนอืน่ได้ บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่ www.bblam.co.th หรอืแจ้งโดยวธิอีืน่ใด

ตามความเหมาะสม

 14.4 การรบัช�าระ และการเกบ็รกัษาเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ :

  14.4.1 กรณ ีส่ังซือ้หน่วยลงทนุผ่านผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ

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

หรอืวธิอีืน่ใดทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิได้ในเขตหกับญัชเีดียวกับส�านกังานทีร่บัค�าส่ังซือ้เท่านัน้ โดยจะต้องลงวนัทีท่ีส่ั่งซือ้และขดี

คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามชือ่บญัชจีองซือ้หน่วยลงทนุทีร่ะบใุนหนงัสอืชีช้วน ซึง่เป็นบญัชเีงนิฝากของ บมจ.ธนาคารกรงุเทพ 

หรือบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่นใด (ถ้ามี) หรือบัญชีจองซื้ออื่นใดที่อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ทั้งนี้ หากมี

ผลประโยชน์ใดเกิดขึน้เนือ่งจากบญัชจีองซือ้ดังกล่าว บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการให้เป็นประโยชน์ของกองทุน
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     ในกรณทีีผู่ส้ัง่ซือ้ช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเชค็ ดราฟท์ หรอืตัว๋แลกเงนิภายหลงัก�าหนดเวลา 

รับฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของแต่ละส�านักงานสาขาท่ีส่ังซื้อ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ส่ังซื้อท�าการส่ังซื้อ

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

ดราฟท์ หรอืตัว๋แลกเงนิดังกล่าวไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิได้ในวนัทีส่ัง่ซือ้ไม่ว่าด้วยเหตใุด บรษิทัจดัการอาจยกเลกิค�าสัง่ซือ้ดงักล่าว

    (ข) ผูส้ัง่ซือ้สามารถช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิตหรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใดของ บมจ.

ธนาคารกรุงเทพ หรือของสถาบันการเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการก�าหนดอนุญาต โดยการตัดเงินจากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต 

หรอืบตัรอืน่ใด (ถ้าม)ี ในวนัท่ีทีส่ั่งซือ้ ท้ังนี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธท่ีิจะรบัช�าระค่าซือ้หน่วยลงทุนด้วยบตัรเครดิต หรอืบตัร

เดบติ หรอืบตัรอืน่ใด ณ สถานที ่หรอืช่วงระยะเวลาหรอืภายใต้เงือ่นไขอืน่ใด ตามท่ีบรษิทัจดัการจะก�าหนด โดยบรษิทัจดัการ

จะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรอืช่องทางอืน่ท่ีเหมาะสม

     อนึ่ง การช�าระเงินด้วยบัตรดังกล่าวข้างต้น ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วย

ลงทุนจากการช�าระด้วยบัตรดังกล่าว หรือจากธนาคารที่ผู้สั่งซื้อใช้บัญชีบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด ภายในวัน

ท�าการถดัจากวนัทีท่ี่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าว

     อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดให้บรกิารรบัช�าระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัร

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

เครดิตหรอืบตัรเดบติหรอืบตัรอืน่ใด (ถ้าม)ี จะไม่มกีารสะสมคะแนน เว้นแต่ธนาคารจะก�าหนดอนญุาตเป็นอย่างอืน่ 

     ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธีิการ วนัเวลา ในการรบัช�าระ

ด้วยบตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด (ถ้าม)ี ดังกล่าวข้างต้น โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ 

www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

    อย่างไรก็ตาม การรับช�าระเงินกรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีเป็น บมจ.

ธนาคารกรงุเทพ นัน้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลงได้ โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทุน

ทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม    

  14.4.2 กรณ ีส่ังซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรษัิทจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุอืน่ :

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

หรือวิธีอื่นใดที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับส�านักงานท่ีรับค�าส่ังซื้อเท่านั้น โดยจะต้องลงวันท่ีท่ีส่ังซื้อและ 

ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชจีองซือ้หน่วยลงทุนของ บลจ.บวัหลวง” ซึง่เป็นบญัชเีงนิฝากของ บมจ.ธนาคารกรงุเทพ 

หรอืบญัชเีงนิฝากของธนาคารอืน่ใด (ถ้าม)ี หรอืบญัชจีองซือ้อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงได้ในอนาคตท่ีบรษิทัจดัการ

และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้เปิดบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน เพื่อรับช�าระค่าซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากมีผล

ประโยชน์ใดเกดิขึน้เนือ่งจากบญัชจีองซือ้ดังกล่าว บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการให้เป็นประโยชน์ของกองทนุ



77

BFIXED

     กรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้เปิดบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนเพื่อรับช�าระค่าซื้อหน่วย

ลงทนุ ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืจะน�าเงนิค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวเข้าบญัชจีองซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก�าหนด

     บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีรับช�าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 

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

ผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว ทัง้นี ้บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตาม

ความเหมาะสม

     ในกรณทีีผู่ส้ัง่ซือ้ช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเชค็ ดราฟท์ หรอืตัว๋แลกเงนิภายหลงัก�าหนดเวลารบั

ฝากเชค็เพือ่เรยีกเก็บเงนิภายในวนัเดียวกันของแต่ละส�านกังานสาขาท่ีสัง่ซือ้ บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูส้ัง่ซือ้ท�าการสัง่ซือ้หน่วย

ลงทนุในวนัท�าการซือ้ขายถดัไปในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่�านวณได้ ณ ส้ินวนัท�าการซือ้ขายถดัไปนัน้ หรอืส�าหรบัในกรณทีีเ่ชค็ 

ดราฟท์ หรอืตัว๋แลกเงนิดังกล่าวไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิได้ในวนัท่ีสัง่ซือ้ไม่ว่าด้วยเหตใุด บรษิทัจดัการจะยกเลกิค�าสัง่ซือ้ดังกล่าว

    (ข) ผู้ส่ังซื้อสามารถช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดของ 

บมจ.ธนาคารกรงุเทพ หรอืของสถาบนัการเงนิอืน่ใดทีบ่รษิทัจดัการก�าหนดอนญุาต โดยการตดัเงนิจากบตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ 

หรอืบตัรอืน่ใด (ถ้าม)ี ในวนัท่ีทีส่ั่งซือ้ ท้ังนี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธท่ีิจะรบัช�าระค่าซือ้หน่วยลงทุนด้วยบตัรเครดิต หรอืบตัร

เดบติ หรอืบตัรอืน่ใด ณ สถานที ่หรอืช่วงระยะเวลาหรอืภายใต้เงือ่นไขอืน่ใด ตามท่ีบรษิทัจดัการจะก�าหนด โดยบรษิทัจดัการ

จะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรอืช่องทางอืน่ท่ีเหมาะสม

     อนึง่ การช�าระเงนิด้วยบตัรดังกล่าวข้างต้น ในกรณทีีบ่รษิทัจัดการมไิด้รบัเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทนุจาก

การช�าระด้วยบตัรดังกล่าว หรอืจากธนาคารทีผู่ส้ัง่ซือ้ใช้บญัชบีตัรเครดิตหรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด ภายในวนัท�าการถดัจาก

วนัทีท่ีส่ัง่ซือ้หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าว 

     อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดให้บรกิารรบัช�าระค่าส่ังซือ้หน่วยลงทุนด้วยบตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัร

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

เครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด (ถ้าม)ี จะไม่มกีารสะสมคะแนน เว้นแต่ธนาคารจะก�าหนดอนญุาตเป็นอย่างอืน่ 

     ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วนัเวลา ในการรบั

ช�าระด้วยบตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด (ถ้าม)ี ดังกล่าวข้างต้น โดยบรษิทัจัดการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบผ่านทาง

เวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม

   อย่างไรก็ตาม การรบัช�าระเงนิกรณสีัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน

อืน่นัน้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลงได้ โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่านทาง

เวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม
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  14.4.3 กรณ ีส่ังซือ้หน่วยลงทนุผ่าน ATM :

    จะรบัช�าระเงนิค่าสัง่ซือ้ โดยจะหกัเงนิตามจ�านวนเงนิท่ีส่ังซือ้ทนัทจีากบญัชเีงนิฝากของผูส่ั้งซือ้ทีไ่ด้ระบไุว้

ให้ใช้บรกิารกับบตัรบวัหลวง ATM และหรอืบตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ท่ีธนาคารอนญุาตให้ใช้ซือ้ขาย

หน่วยลงทุนได้เท่านัน้ หากเงนิในบญัชไีม่เพยีงพอจะยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซือ้

นัน้ ซึง่ผูส่ั้งซือ้อาจท�าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

  14.4.4 กรณ ีส่ังซือ้ผ่านระบบ Tele-bank :

    จะรบัช�าระเงนิค่าสัง่ซือ้ โดยจะหกัเงนิตามจ�านวนเงนิท่ีส่ังซือ้ทนัทจีากบญัชเีงนิฝากของผูส่ั้งซือ้ทีไ่ด้ระบไุว้

ให้ใช้บรกิารกับบตัรบวัหลวง ATM และหรอืบตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ท่ีธนาคารอนญุาตให้ใช้ซือ้ขาย

หน่วยลงทุนได้เท่านัน้ หากเงนิในบญัชไีม่เพยีงพอจะยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซือ้

นัน้ ซึง่ผูส่ั้งซือ้อาจท�าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

  14.4.5 กรณ ีส่ังซือ้ผ่านไปรษณย์ี :

    ผูส่ั้งซือ้ต้องช�าระค่าซือ้หน่วยลงทนุเตม็จ�านวนทีร่ะบไุว้ในค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยช�าระเป็นเชค็ ดราฟท์ 

หรอืตัว๋แลกเงนิ หรอืค�าสัง่จ่ายเงนิหรอืวธิอีืน่ใดท่ีบรษิทัจดัการยอมรบั

  14.4.6 กรณ ีส่ังซือ้ผ่านระบบ Internet :

    ผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ จะถกูหกัเงนิตามจ�านวนทีส่ั่งซือ้ทันทีจากบญัชเีงนิฝากของผูส่ั้งซือ้ทีไ่ด้ระบไุว้

ในค�าขอใช้บรกิาร

  14.4.7 กรณ ีส่ังซือ้โดยวิธหัีกบัญชีเงนิฝาก :

    ผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ จะถกูหกัเงนิในบญัชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรงุเทพ ของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ด้

เปิดไว้ท่ีผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุด้วยจ�านวนเงนิทีเ่ท่ากันในแต่ละครัง้

 14.5 การจดัสรรหน่วยลงทนุ :

  ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะได้รบัจดัสรรหน่วยลงทนุตามทีส่ั่งซือ้หลงัจากทีไ่ด้ช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็จ�านวน

  ทัง้นี ้ หากการจดัสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว จะท�าให้บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถอืหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึง่ใน

สามของจ�านวนหน่วยลงทุนทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บรษิทัขอสงวนสิทธทีิจ่ะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุให้ทัง้หมดตามค�าส่ังจองซือ้ แต่

จะจดัสรรให้เท่าทีไ่ม่เกินสัดส่วนหนึง่ในสามของจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจ�าหน่ายได้แล้วทัง้หมด เว้นแต่เป็นกรณยีกเว้นตามหลกั

เกณฑ์เก่ียวกับข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ�ากัดการ

ถอืหน่วยลงทุนในกองทนุรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ
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  อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็น

ว่าการจดัสรรในกรณดัีงกล่าวมผีลกระทบต่อการลงทนุของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืต่อชือ่เสยีง หรอืต่อความรบัผดิ

ชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า

 14.6 การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ :

  ในกรณท่ีีผูส่ั้งซือ้ไม่ได้รบัการจดัสรรหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการคนืเงนิส่วนทีไ่ม่ได้รบัการจดัสรรพร้อม

ดอกเบีย้ (ถ้าม)ี ให้แก่ผูส้ัง่ซือ้ โดยการช�าระเป็นการโอนเงนิเข้าบญัช ี หรอืเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผูส้ัง่ซือ้ 

หน่วยลงทนุตามท่ีอยูท่ี่ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุระบไุว้ในค�าขอเปิดบญัช ีภายใน 15 วนันบัจากวนัทีบ่รษิทัไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุ

 14.7 เงือ่นไขการขายหน่วยลงทนุ :

  บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธท่ีิจะปฏเิสธ และ/หรอืระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรอืบางส่วน ในกรณใีดกรณหีนึง่ 

ดงันี้

  (1) กรณีท่ีเอกสารหรือข้อมูลท่ีบริษัทจัดการได้รับจากผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือ 

ไม่ครบถ้วน

  (2) กรณท่ีีบรษิทัจดัการเกิดข้อสงสยัว่าการซือ้หน่วยลงทนุของผูส่ั้งซือ้หน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการ

ฟอกเงนิ เป็นต้น

  (3) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในบางกรณตีามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร เช่น 

ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าการส่ังซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบรหิารกองทนุหรอืก่อให้เกิดผลเสยีหาย

แก่กองทนุ เป็นต้น ทัง้นี ้ เพือ่เป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทุน และชือ่เสียงหรอืความรบัผดิชอบทาง

กฎหมายของบรษิทัจดัการเป็นหลกั

  (4) ในบางกรณ ีบรษิทัจดัการอาจปฏเิสธการส่ังซือ้หน่วยลงทุนของผูล้งทนุ หากค�าสัง่ซือ้ดังกล่าวมผีลท�าให้ผูถ้อื

หน่วยลงทนุรายนัน้ ถอืหน่วยลงทนุมากกว่าร้อยละ 5 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน

  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนชั่วคราวตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ท้ังนี้ บริษัท

จดัการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบก่อนการใช้สิทธทิีจ่ะปิดรบัค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยจะปิดประกาศ ณ ส�านกังานของบรษิทัจดัการ 

ส�านกังานใหญ่และส�านกังานสาขาของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน

  ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีได้ช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการส่ังซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อ

หน่วยลงทนุไม่ได้

  การเพิม่หน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วจะท�าในวนัท�าการถดัจากวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทุนจ�านวนนัน้
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 14.8 วันและเวลาท�าการขายหน่วยลงทนุ :

  ผู้สนใจลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ตัง้แต่เวลาเริม่ท�าการถงึเวลา 15.30 น. ของทกุวนัท�าการซือ้ขาย หรอืเวลาอืน่ใดท่ีบรษิทัจดัการและหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอื

รบัซือ้คืนจะก�าหนดเวลา โดยจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบ ท้ังนี ้วนัท�าการซือ้ขายเป็นตามท่ีระบใุนหนงัสือชีช้วนส่วนสรปุข้อมลูส�าคัญ

  ส�าหรบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ ได้แก่ ระบบ ATM ระบบบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ ระบบ

อนิเตอร์เนต็ หรอืระบบอเิลก็ทรอนกิส์อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต สามารถส่งค�าส่ังซือ้ได้ทุกวนัตลอด 24 ชัว่โมง

 � การส่ังซือ้หน่วยลงทุน ก่อนเวลา 16.00 น. ในวนัท�าการซือ้ขายให้ถอืว่าเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท�าการ

ซื้อขายนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีค�านวณได้ ณ สิ้นวันท�าการซื้อขายซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีค�านวณได้ เมื่อส้ินวัน

ท�าการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการค�านวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแล

ผลประโยชน์แล้ว

 � การส่ังซื้อหน่วยลงทุน หลังเวลา 16.00 น. ในวันท�าการซื้อขายหรือการส่ังซื้อหน่วยลงทุนในวันหยุดท�าการ

ซือ้ขายให้ถอืเป็นการส่ังซือ้หน่วยลงทุนในวนัท�าการซือ้ขายถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทนุท่ีค�านวณได้ ณ ส้ินวนัท�าการซือ้ขาย

ถดัไป ซึง่จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุทีค่�านวณได้เมือ่สิน้วนัท�าการซือ้ขายถดัไปเป็นเกณฑ์ในการค�านวณและราคาขายหน่วยลงทนุ

ดังกล่าวเป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  

  อนึง่ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วนัและเวลาท�าการขายหน่วยลงทนุได้ 

โดยไม่ถอืเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัท่ี www.bblam.co.th 

หรอืผ่านช่องทางอืน่ทีเ่หมาะสม และแจ้งให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ทราบ

15. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทนุ :

 15.1 รปูแบบของเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทนุ :

 � สมดุบญัชแีสดงสิทธใินหน่วยลงทุน

 � อืน่ๆ

 15.2 เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทนุและระยะเวลาการส่งมอบ :

  ในกรณีท่ีผู้สั่งซื้อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนส่ังซื้อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผู้ถือ 

หน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

หรือเอกสารแสดงสิทธิอื่นใด โดยจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อในค�าขอเปิดบัญชีกองทุนคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่าตามที่ผู้ถือหน่วย

ลงทนุแจ้งความประสงค์ไว้เป็นผูใ้ช้สทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุ และผูร้บัเงนิทีไ่ด้จากการขายคืนหน่วยลงทนุ
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  บรษิทัจดัการจะออกสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสารแสดงสทิธอิืน่ใด ให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 

7 วนัท�าการนบัแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก หรอืภายในวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ กรณท่ีีสัง่ซือ้ภายหลงัปิดการ

เสนอขายครัง้แรก

  ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏชือ่ในสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุหรอืเอกสารแสดงสิทธอิืน่ใด จะต้องมารบัสมดุ

บญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนหรอืเอกสารแสดงสิทธอิืน่ใด (ถ้าม)ี ด้วยตนเอง ณ ส�านกังานใหญ่หรอืส�านกังานสาขาของบรษิทั

จดัการหรอืผูส้นบัสนนุฯ ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเปิดบญัชกีองทุน 

  ส�าหรบัเอกสารแสดงสิทธทิีเ่ป็นสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทนุมหีน้าทีท่ี่จะต้องน�าสมดุบญัชี

แสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาบนัทึกรายการให้เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถน�าสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วย

ลงทนุมาบนัทกึรายการให้เป็นปัจจบุนัได้ตัง้แต่วนัท�าการถดัจากวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไม่น�า

สมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาบนัทกึรายการให้เป็นปัจจบุนั ให้ถอืเอารายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุเป็น

รายการทีถ่กูต้อง 

  อนึง่ ส�าหรบักรณสีัง่ซือ้ผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ (Internet) ก�าหนดให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุใช้เอกสารหน้าทีแ่สดงรายการ

เคลือ่นไหวบญัชกีองทนุรวมเป็นหลกัฐานแสดงสิทธไิด้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายใดประสงค์จะให้ออกสมดุบญัชแีสดงสิทธเิพือ่ใช้เป็น

หลกัฐานแสดงสิทธ ิผูถ้อืหน่วยลงทนุยงัสามารถร้องขอได้ทีผู่ส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืท่ีออกหลกัฐานแสดงสทิธนิัน้ๆ ได้

  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาออกเอกสารแสดงสทิธใินรปูแบบใดรปูแบบหนึง่ให้กับผูส่ั้งซือ้หรอืผูถ้อื

หน่วยลงทนุ เพือ่เป็นหลกัฐานยนืยนัการท�ารายการซือ้ขายหน่วยลงทุน รวมถงึเปลีย่นแปลง และหรอืเพิม่เตมิรปูแบบเอกสาร

แสดงสิทธิ และหรือเงื่อนไข และระยะเวลาส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วย

ลงทนุทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม

16. การรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ :

 ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน หรอืช่องทาง

อื่นใดท่ีบริษัทจัดการจัดให้มี หรือประกาศแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต ตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการก�าหนด โดยบริษัทจัดการ 

ขอสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพิ่มช่องทางการส่ังขาย หรือแก้ไขวิธีการส่ังขาย หรือแก้ไขอื่นใดท่ีเก่ียวข้องกับการส่ังขาย ท้ังนี ้

เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยทีจ่ะไม่ยืน่แก้ไขเพิม่เตมิโครงการ แต่จะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่านทาง www.bblam.co.th 

หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม และแจ้งให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
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 16.1 ช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ :

  ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทุน ได้โดยวธิดัีงนี้

  - ผ่านบรษิทัจดัการ

  - ผ่านผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื

  - ผ่านระบบเอทเีอม็ (ATM)

  - ผ่านระบบโทรศพัท์ (Tele-bank)

  - ผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ (Internet)

  16.1.1 บรษัิทจดัการ :

    ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทีบ่รษิทัจัดการ ในทุกวนัท�าการของธนาคารพาณชิย์ โดย 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอยีดในค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุให้ครบถ้วน โดยระบจุ�านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนืหรอื

จ�านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนต้องการได้รบัจากการขายคืนหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการจะส่งมอบหลกัฐานการรบัค�าสัง่ขายคนื

หน่วยลงทนุให้แก่ผูส่้งขายคนืหน่วยลงทุนไว้เป็นหลกัฐาน

  16.1.2 ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื :

    ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุได้ทีผู่ส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยผูถ้อื

หน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืนหรือ

จ�านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุต้องการได้รบัจากการขายคนืหน่วยลงทุน และผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนจะ 

ส่งมอบหลกัฐานการรบัค�าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผูส่้งขายคืนหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน

  16.1.3 ระบบเอทเีอม็ (ATM) :

    อนึง่ การสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบ ATM สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้นบัสนนุการขาย

หรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เท่านัน้

    บรษิทัจัดการอาจรบัค�าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM ได้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกส่ังขาย

หน่วยลงทนุด้วยบตัรบวัหลวง ATM หรอื บตัรบวัหลวง Premier ผ่านเครือ่ง ATM ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วย

ลงทนุได้ทุกวนัตลอด 24 ชัว่โมง ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะใช้บรกิารนี ้สามารถตดิต่อผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วย

ลงทุน ณ สาขาท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนเคยท�าบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier ไว้ เพื่อขอใช้บริการโดยกรอก 

“ค�าขอใช้บรกิารกองทนุเปิดผ่านเครือ่งฝากถอนเงนิระบบอตัโนมตัแิละบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์” (ผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องน�า

บตัรบวัหลวง ATM หรอืบตัรบวัหลวง Premier และสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาด้วย) ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะสามารถ
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สัง่ขายหน่วยลงทนุผ่านเครือ่ง ATM ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุในวนัท�าการซือ้ขายถดัไป หลงัจากกรอก

ค�าขอใช้บรกิารแล้ว โดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ

    ในกรณผีูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์สัง่ขายหน่วยลงทนุผ่านเครือ่ง ATM ให้ปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการ

ซึง่มรีะบบุนหน้าจอเครือ่ง ATM โดยผูส้ัง่ขายต้องเลอืกรหสับรกิารขายหน่วยลงทนุกองทุนเปิด และปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการสัง่

ขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบบุนจอ ATM

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

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

    ผูส้ัง่ขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสัง่ขายหน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM ไม่ได้ หากการท�ารายการสัง่

ขายเสรจ็สมบรูณ์แล้วไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้

    การส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM หากเกิดข้อผดิพลาดจากระบบงาน ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้

คนืหน่วยลงทนุจะด�าเนนิการตรวจสอบและแก้ไขข้อผดิพลาดให้เป็นไปตามแนวทางท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดให้แล้ว

เสรจ็ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีได้รบัแจ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ

    เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็น

เพยีงเอกสารบนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานในการท�ารายการอย่างสมบรูณ์ หากใบบนัทกึรายการของเครือ่ง ATM นัน้

หมด ผูส้ัง่ขายจะเลอืกท�าการส่ังขายหน่วยลงทุนหรอืไม่ก็ได้

    บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยูก่บัผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัฐานใน

การท�ารายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างองิได้

    บรษิทัจดัการจะช�าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามวธีิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุได้ระบไุว้

ในค�าขอเปิดบญัชกีองทนุเปิด

    ทัง้นี ้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าส่ัง

ขายคืนผ่านระบบ ATM ให้สามารถท�าได้ ท้ังนี ้ การเปลีย่นแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน และหาก

อนาคตสามารถใช้บรกิารนีโ้ดยผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่ได้ บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชน

ทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัท่ี www.bblam.co.th หรอืแจ้งโดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม

  16.1.4 ระบบโทรศพัท์ (Tele-bank) :

    อนึง่ การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบโทรศพัท์ สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้นบัสนนุการขาย

หรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เท่านัน้
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    บรษิทัจดัการอาจรบัค�าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ได้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจ

เลอืกสัง่ขายหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุได้ทุกวนัตลอด 24 

ชั่วโมง ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สาขาที ่

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

เปิดผ่านเครือ่งฝากถอนเงนิระบบอตัโนมตัแิละบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์” (ผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องน�าบตัรบวัหลวง ATM หรอื 

บตัรบวัหลวง Premier และสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะสามารถสัง่ขายหน่วยลงทุนผ่าน

บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนในวนัท�าก ารซือ้ขายถดัไป หลงัจากกรอกค�าขอ

ใช้บรกิารแล้วโดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ

    ในกรณผีูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์สัง่ขายหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน

ปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการซึง่มรีะบอุยูใ่นเอกสารวธิกีารใช้บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุต้องเลอืก

รหสับรกิารขายหน่วยลงทนุกองทนุเปิด และปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการสัง่ขายหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์

    การสัง่ขายหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์สามารถด�าเนนิการได้ครัง้ละไม่เกิน 10,000,000 

บาท หรอืในกรณทีีส่ัง่ขายหน่วยลงทุน โดยระบเุป็นจ�านวนหน่วยครัง้ละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครัง้ต่อวนั

    ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ไม่ได้ 

หากการท�ารายการสัง่ขายเสรจ็สมบรูณ์แล้วไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้

    การสัง่ขายหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ หากเกดิข้อผดิพลาดจากระบบงาน ผูส้นบัสนนุ

การขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุจะด�าเนนิการตรวจสอบและแก้ไขข้อผดิพลาดให้เป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแห่งประเทศไทย

ก�าหนดให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ด้รบัแจ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ

    เอกสารใบบันทึกรายการท่ีออกจากเครื่องโทรสารของผู้ส่ังขายเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น 

ไม่ใช่หลกัฐานในการท�ารายการอย่างสมบรูณ์

    บริษัทจัดการจะถือหลักฐานท่ีปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักฐาน 

ในการท�ารายการทีส่มบรูณ์ และใช้อ้างองิได้

    บรษิทัจดัการจะช�าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุได้ระบไุว้

ในค�าขอเปิดบญัชกีองทนุเปิด

    ทัง้นี ้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าส่ัง

ขายคืนผ่านระบบโทรศพัท์ให้สามารถท�าได้ และหากอนาคตสามารถใช้บรกิารนีโ้ดยผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขาย
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หรอืรบัซือ้คืนอืน่ได้ บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่ www.bblam.co.th หรอืแจ้งโดยวธิอีืน่

ใดตามความเหมาะสม

  16.1.5 ระบบอนิเตอร์เนต็ (Internet) :

    อนึ่ง การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุน 

การขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เท่านัน้

    (1) บรกิารบัวหลวง ไอแบงก์กิง้ (Bualuang iBanking) :

     ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสัง่ขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง ไอแบงก์ก้ิง 

ได้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะต้องปฏบิตัติามเงือ่นไขท่ีระบไุว้ในค�าขอใช้บรกิารบวัหลวง ไอแบงก์ก้ิง และบวัหลวง เอม็แบงก์กิง้ 

(“ค�าขอใช้บรกิาร”) หรอืค�าขออืน่ในท�านองเดียวกัน และสามารถสัง่ขายหน่วยลงทนุผ่านเวบ็ไซต์ของธนาคาร หรอือืน่ๆ ได้ตลอด 

24 ชัว่โมง ที ่www.bangkokbank.com หรอืเวบ็ไซต์อืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต

     ในกรณผีูส้ัง่ขายประสงค์สัง่ขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง ไอแบงก์กิง้ 

ให้ผูส้ัง่ขายปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการขายจนครบขัน้ตอนการสัง่ขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว้

     การสัง่ขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวงไอแบงก์ก้ิง สามารถด�าเนนิการ

ได้ครัง้ละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรอืมลูค่าอืน่ท่ีบรษิทัจดัการแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

หรอืในกรณทีีส่ั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบเุป็นจ�านวนหน่วย ได้ครัง้ละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย หรอืมลูค่าอืน่ท่ีบรษิทัจดัการแจ้ง

ในอนาคต ซึง่จะประกาศให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจัดการ โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครัง้ต่อวนั

     สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบยีนได้บนัทึกข้อมลู

การซือ้หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้

     ในกรณผีูถ้อืหน่วยลงทนุระบจุ�านวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคืนหรอืจ�านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุต้องการ

ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในค�าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่า

ธรรมเนยีมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฎในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ

จะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฎอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้

     ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการ 

บวัหลวง ไอแบงก์กิง้ ไม่ได้ หากการท�ารายการสัง่ขายเสรจ็สมบรูณ์แล้วไม่ว่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้

     อย่างไรก็ตาม หากมข้ีอขดัข้องของระบบเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็จนเป็นเหตใุห้บรษิทัจดัการไม่สามารถ

ค�าสัง่ขายหน่วยลงทนุได้ ให้ถอืว่ายงัไม่มกีารท�ารายการการส่ังขายคืนหน่วยลงทนุผ่านอนิเตอร์เนต็นัน้

     บรษิทัจดัการถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนท่ีตกลงใช้บรกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วย

บรกิารบวัหลวง ไอแบงก์ก้ิง ยอมรบัและผกูพนัตามเงือ่นไขและวธิกีารท่ีก�าหนดไว้ในค�าขอใช้บรกิารและหรอืทีจ่ะแก้ไขเพิม่เตมิ
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เปลีย่นแปลงต่อไปในภายหน้า ซึง่รวมถงึการยอมรบัความเสีย่งใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้อนัเนือ่งมาจากความขดัข้องของระบบ

    (2) บรกิารบัวหลวง เอม็แบงก์กิง้ (Bualuang mBanking) :

     ผู ้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง 

เอม็ แบงก์ก้ิง โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะต้องระบเุลขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ และลงนามในค�าขอใช้บรกิารบวัหลวง ไอแบงก์กิง้ และ 

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

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

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

ตลอด 24 ชัว่โมง หรอืระบบปฏบิตักิารอืน่ท่ีอาจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต 

     ในกรณผีูส่ั้งขายประสงค์ส่ังขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง 

ให้ผูส้ัง่ขายปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการขายจนครบขัน้ตอนการสัง่ขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว้ 

     การสัง่ขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง สามารถด�าเนนิการ

ได้ครัง้ละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรอืมลูค่าอืน่ท่ีบรษิทัจดัการแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

หรอืในกรณทีีส่ั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบเุป็นจ�านวนหน่วย ได้ครัง้ละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย หรอืมลูค่าอืน่ท่ีบรษิทัจดัการแจ้ง

ในอนาคต ซึง่จะประกาศให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครัง้ต่อวนั 

     สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบยีนได้บนัทึกข้อมลู

การซือ้หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ 

     ในกรณผีูถ้อืหน่วยลงทนุระบจุ�านวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคืนหรอืจ�านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุต้องการ

ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในค�าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่า

ธรรมเนยีมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฎในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ

จะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฎอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

     ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการ 

บวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง ไม่ได้ หากการท�ารายการส่ังขายเสรจ็สมบรูณ์แล้วไม่ว่ากรณใีดๆ ท้ังส้ิน 

     อย่างไรก็ตาม หากมข้ีอขดัข้องของระบบเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็จนเป็นเหตใุห้บรษิทัจดัการไม่สามารถ

ค�าสัง่ขายหน่วยลงทนุได้ ให้ถอืว่ายงัไม่มกีารท�ารายการการส่ังขายคืนหน่วยลงทนุผ่านอนิเตอร์เนต็นัน้

     บรษิทัจดัการถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนท่ีตกลงใช้บรกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วย

บรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง ยอมรบัและผกูพนัตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่�าหนดไว้ในค�าขอใช้บรกิาร และหรอื ท่ีจะแก้ไขเพิม่เตมิ

เปลีย่นแปลงต่อไปในภายหน้า ซึง่รวมถงึการยอมรบัความเสีย่งใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้อนัเนือ่งมาจากความขดัข้องของระบบ 
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    ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าส่ังขาย

คนืผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ ทัง้นี ้การเปลีย่นแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุ และหากอนาคตสามารถใช้

บรกิารนีโ้ดยผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนอืน่ได้ บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ 

www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม

 16.2 วิธกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ : รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ

 16.3 ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื : ทุกวนัท�าการ

  รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนืเพ่ิมเติม :

  ผูส้นใจลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ทีบ่รษิทัจดัการและหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน ตัง้แต่เวลา

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

จะก�าหนดเวลาโดยจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบ

  ส�าหรับการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบ ATM หรือระบบบริการธนาคารทาง

โทรศพัท์ ระบบอนิเตอร์เนต็ หรอืระบบอเิลก็ทรอนกิส์อืน่ใด ทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต สามารถส่งค�าส่ังขายคนืหน่วยลงทุนได้ทกุ

วนัตลอด 24 ชัว่โมง 

 � การสัง่ขายหน่วยลงทนุ ก่อนเวลา 16.00 น. ในวนัท�าการซือ้ขายให้ถอืว่าเป็นการส่ังขายหน่วยลงทนุในวนัท�าการ

ซือ้ขายนัน้ ในราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่�านวณได้ ณ ส้ินวนัท�าการซือ้ขายซึง่จะใช้มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีค�านวณได้ เมือ่สิน้วนั

ท�าการซือ้ขายหน่วยลงทุนวนันัน้เป็นเกณฑ์ในการค�านวณ และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แล

ผลประโยชน์แล้ว

 � การส่ังขายหน่วยลงทุน หลงัเวลา 16.00 น. ในวนัท�าการซือ้ขายหรอืการสัง่ขายหน่วยลงทนุในวนัหยดุท�าการซือ้

ขายให้ถอืเป็นการส่ังขายหน่วยลงทนุในวนัท�าการซือ้ขายถดัไป ในราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทีค่�านวณได้ ณ ส้ินวนัท�าการซือ้

ขายถดัไปซึง่จะใช้มลูค่าหน่วยลงทุนทีค่�านวณได้เมือ่ส้ินวนัท�าการซือ้ขายถดัไปเป็นเกณฑ์ในการค�านวณและราคารบัซือ้คนืหน่วย

ลงทนุดังกล่าวเป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

  อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือก�าหนดวันเวลารับ 

ค�าสัง่ขาย โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัท่ี 

www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ทีเ่หมาะสม และแจ้งให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ทราบ
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 16.4 การขายคนืหน่วยลงทนุ : ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

  รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :

  บรษิทัจดัการจะช�าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุได้ระบไุว้ในค�าขอ

เปิดบญัชกีองทนุเปิด ให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท�าการนบัแต่วนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงนิเข้าบญัชี

เงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนท่ีเปิดไว้กับธนาคารกรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน) หรอืธนาคารอืน่ซึง่อาจเปิดให้บรกิารต่อไป โดยไม่ถอื

เป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ หรอืจ่ายเป็นเชค็ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) หรอืธนาคารอืน่ท่ีอาจเพิม่เตมิในอนาคต 

โดยไม่ถอืเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผูถ้อืหน่วยลงทนุและจดัส่งทางไปรษณย์ีลงทะเบยีน

  การลดจ�านวนหน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คืนจะท�าในวนัท�าการถดัจากวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทุนจ�านวนนัน้

  ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุระบจุ�านวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคืน หรอืจ�านวนเงนิท่ีผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องการได้รบัจาก

การขายคืนหน่วยลงทุนในค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียม 

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะ

ถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้

  อนึง่ กรณผีูถ้อืหน่วยลงทนุท�าค�าสัง่ขายคืนเป็นจ�านวนเงนิ ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจได้รบัเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทนุไม่

เท่ากับจ�านวนเงนิท่ีระบใุนค�าสัง่ขายคนืกไ็ด้

  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนได้บนัทกึข้อมลูการซือ้หน่วย

ลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแล้วเท่านัน้

  ในกรณท่ีีผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ยืน่ค�าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนต่อบรษิทัจดัการ และบรษิทัจดัการยงัไม่สามารถรบัซือ้

คืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการด�าเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกค�าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุนใดที ่

ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุได้ยืน่ค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ท้ังนี ้การยกเลกิค�าส่ังขายคืนจะ

สมบรูณ์กต่็อเมือ่ได้รบัการอนมุตัจิากบรษิทัจดัการก่อน

  ผู้ส่ังขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนไม่ได้ หากการท�ารายการส่ังขายเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

ไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้

  การลดจ�านวนหน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คืนจะท�าในวนัท�าการถดัจากวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทุนจ�านวนนัน้

17. การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ :

 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดซึ่งจัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการเท่านั้น 

ทัง้นี ้การสับเปลีย่น ฯ ดังกล่าวจะไม่รวมถงึกองทุนเปิดเพือ่การเลีย้งชพี และกองทนุเปิดหุน้ระยะยาว
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 การสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุในท่ีนี ้หมายถงึ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบวัหลวงตราสารหนี ้(ในท่ีนี ้คือ 

กองทุนต้นทาง) เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนเปิดอกีกองทนุหนึง่ (ในทีน่ี ้คอื กองทนุปลายทาง) ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอือยูเ่พยีง

กองทุนเดียวเท่านัน้ ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุว้ในหนงัสือชีช้วน โดยบรษิทัจดัการจะด�าเนนิการหกักลบลบหนีต้ามท่ีผูถ้อืหน่วยลงทนุ

ได้ใช้สิทธใินการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุ

 วิธกีารสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุ

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะใช้บรกิารสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน สามารถตดิต่อผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืได้

ทุกวันท�าการซื้อขายได้ตั้งแต่เวลาเปิดท�าการ ถึงเวลา 15:30 น. หรือทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยผ่านบริการธนาคารทาง

โทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมตามปกติเท่ากับค่าธรรมเนียม 

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกองทุนปลายทางซึ่งผู้ถือ

หน่วยลงทนุระบไุว้ใน “ค�าขอสับเปลีย่นกองทนุ” (ถ้าม)ี ท้ังนี ้บรษิทัจดัการสงวนสทิธใินการปฏเิสธค�าขอสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

หากค�าขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับในวันท�าการนั้น มีผลท�าให้จ�านวนเงินที่ขอสับเปลี่ยนเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่า

ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนต้นทาง โดยจะแจ้งให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบ

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ด้ท�ารายการ “ค�าขอสับเปลีย่นกองทนุ” เรยีบร้อยแล้ว จะเพกิถอนค�าขอสับเปลีย่นกองทนุไม่ได้ ไม่ว่า

กรณใีดๆ ทัง้ส้ิน

 ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุประสงค์สับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุผ่านผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน

กรอกรายละเอยีดใน “ค�าขอสบัเปลีย่นกองทุน” ให้ครบถ้วน ระบจุ�านวนหน่วยลงทนุท่ีจะขายคืน และระบกุองทุนปลายทางท่ีผูถ้อื

หน่วยลงทนุต้องการซือ้ โดยผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนจะส่งมอบหลกัฐานการรบัค�าขอสบัเปลีย่นกองทุนให้แก่ผูถ้อืหน่วย

ลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน

 ในการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน ราคารบัซือ้คืนและราคาขายหน่วยลงทนุจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุทีค่�านวณได้ เมือ่ส้ิน

วันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการค�านวณ ราคารับซื้อคืนและราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาท่ี

รบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว การสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนแบ่งเป็น 2 ขัน้ตอน

 (1) การรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบวัหลวงตราสารหนี ้ จะใช้ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่�านวณได้ ณ สิน้วนั

ท�าการซือ้ขาย คณูด้วยจ�านวนหน่วยลงทุนกองทนุเปิดบวัหลวงตราสารหนีท่ี้รบัซือ้คืน เพือ่น�าจ�านวนเงนิท้ังหมดทีไ่ด้จากการรบั

ซือ้คืนหน่วยลงทุนไปด�าเนนิการในขัน้ตอน (2) โดยจ�านวนเงนิทัง้หมดท่ีจะน�าไปซือ้หน่วยลงทุนกองทุนปลายทางค�านวณได้ ดังนี้

  จ�านวนเงนิท้ังหมดท่ีน�าไปซือ้หน่วยลงทนุกองทนุปลายทาง

   = จ�านวนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบวัหลวงตราสารหนีท้ีร่บัซือ้คืน x ราคารบัซือ้คนื
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 (2) จ�านวนเงนิท้ังหมดท่ีได้จากการด�าเนนิการตาม (1) จะน�าไปซือ้หน่วยลงทนุกองทนุปลายทางทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนได้

ระบไุว้ใน “ค�าขอสบัเปลีย่นกองทุน” โดยใช้ราคาขายหน่วยลงทนุท่ีค�านวณได้ ณ ส้ินวนัท�าการซือ้ขาย

  จ�านวนหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง

   = จ�านวนเงนิท้ังหมดท่ีน�าไปซือ้หน่วยลงทนุกองทนุปลายทาง / ราคาขาย

 ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

เลือกรหัสบริการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดและปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนตาม

รายการ ซึง่มรีะบอุยูใ่นวธิกีารใช้บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์

 การท�ารายการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์จะท�ารายการได้ครัง้ละไม่ต�า่กว่า 100 หน่วย 

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

 เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่ 

หลกัฐานในการท�ารายการอย่างสมบรูณ์

 การท�ารายการขอสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน โดยบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ของผูส้นบัสนนุ ก่อนเวลา 16:00 น. ในวนั

ท�าการซือ้ขายให้ถอืว่าเป็นการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนในวนัท�าการซือ้ขายนัน้ ในราคารบัซือ้คืนและราคาขายหน่วยลงทุน

ทีค่�านวณได้ ณ สิน้วนัท�าการซือ้ขาย ซึง่จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุทีค่�านวณได้เมือ่สิน้วนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุวนันัน้เป็น

เกณฑ์ในการค�านวณ หากการท�ารายการขอสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนดังกล่าว หลงัเวลา 16:00 น. ในวนัท�าการซือ้ขายหรอื

ในวนัหยดุท�าการซือ้ขาย ให้ถอืเป็นการท�ารายการขอสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุในวนัท�าการซือ้ขายถดัไป ในราคารบัซือ้คืน

และราคาขายหน่วยลงทุนที่ค�านวณได้ ณ สิ้นวันท�าการซื้อขายถัดไป ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค�านวณได้ เมื่อ 

สิน้วนัท�าการซือ้ขายถดัไปเป็นเกณฑ์ในการค�านวณ ท้ังนี ้ ราคารบัซือ้คืนและราคาขายหน่วยลงทนุดังกล่าวเป็นราคาทีร่บัรอง

โดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว

 บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจ�านวนท้ังหมดท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้มี “ค�าขอสับเปลี่ยนกองทุน” หากจ�านวนเงิน

ทัง้หมดทีไ่ด้จากการด�าเนนิการตาม (1) มไีม่เพยีงพอทีจ่ะน�าไปซือ้หน่วยลงทนุกองทนุปลายทางในจ�านวนขัน้ต�า่ตามข้อก�าหนด

ในการซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางนัน้ บรษิทัจดัการจะไม่น�าเงนิไปซือ้หน่วยลงทุนตามทีร่ะบไุว้ และจะช�าระเงนิค่าขาย

คนืหน่วยลงทนุให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามวธิกีารท่ีผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ระบไุว้ในค�าขอเปิดบญัชกีองทนุภายใน 4 วนัท�าการนบั

แต่วันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเปิดไว้กับธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด 

(มหาชน) หรอืธนาคารอืน่ซึง่อาจเปิดให้บรกิารต่อไป โดยไม่ถอืเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ หรอืจ่ายเป็นเชค็ธนาคารกรงุเทพ 

จ�ากัด (มหาชน) หรอืธนาคารอืน่ท่ีอาจเพิม่เตมิในอนาคต โดยไม่ถอืเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ และขดีคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายใน

นามของผูถ้อืหน่วยลงทุนและจดัส่งทางไปรษณย์ีลงทะเบยีน
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 บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานท่ีปรากฏอยูก่บัผูส้นบัสนนุเป็นหลกัฐานในการท�ารายการทีส่มบรูณ์ และใช้อ้างองิได้

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับค�าขอสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนชั่วคราวตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ท้ังนี้ 

บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท�าการ ก่อนการใช้สิทธทิีจ่ะปิดรบัค�าขอสับเปลีย่นหน่วย

ลงทนุ โดยจะปิดประกาศ ณ ส�านกังานของบรษิทัจดัการ ส�านกังานใหญ่ และส�านกังานสาขาของผูส้นบัสนนุ

 อนึ่ง ในบางกรณีบริษัทจัดการอาจปฏิเสธค�าขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากค�าขอดังกล่าวจะมีผลให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือ

หน่วยลงทนุมากกว่าร้อยละ 5 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน

 การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านบรษัิทจดัการ

 บรษิทัจดัการอาจรบัค�าส่ังสับเปลีย่นได้ทีบ่รษิทัจดัการเอง ทัง้นี ้ ก่อนให้บรกิารบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชนทราบทาง

เวบ็ไซต์ของบรษิทัท่ี www.bblam.co.th หรอืผ่านทางช่องทางอืน่ทีเ่หมาะสม

 การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านระบบ Internet

 อนึ่ง การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขายหรือ 

รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีเป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เท่านัน้ และหากอนาคตสามารถใช้บรกิารนีโ้ดยผ่านผูส้นบัสนนุการขายหรอื

รบัซือ้คนือืน่ได้ บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่ www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ 

ทีเ่หมาะสม และแจ้งให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ทราบ

 ผูถ้อืหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะใช้บรกิารสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุ สามารถท�ารายการได้ทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง โดยผ่าน

เครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวงไอแบงก์กิง้ ท่ี www.bangkokbank.com หรอืเวบ็ไซต์อืน่ท่ีอาจมกีารเปลีย่นแปลงหรอื

เพิม่เตมิในอนาคต ท้ังนี ้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเสยีค่าธรรมเนยีมตามปกตเิท่ากับค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกองทุนที่

ขายคืนและค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุกองทนุท่ีซือ้ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทนุระบไุว้ใน “ค�าขอสบัเปลีย่นกองทนุ” (ถ้าม)ี

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ด้ท�ารายการ “ค�าขอสับเปลีย่นกองทนุ” เรยีบร้อยแล้ว จะเพกิถอนค�าขอสับเปลีย่นกองทนุไม่ได้ ไม่ว่า

กรณใีดๆ ทัง้ส้ิน

 ในกรณท่ีีผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงค์สบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง ไอแบงก์ก้ิง 

ให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุ

 การท�ารายการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ จะท�ารายการได้ครัง้ละไม่ต�า่กว่า 100 หน่วย และ 

ไม่เกิน 1,000,000 หน่วย หรอืมลูค่าอืน่ทีบ่รษิทัจดัการแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ โดย

ไม่ถอืเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการโดยไม่จ�ากดัจ�านวนครัง้ต่อวนั

 เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครือ่งโทรสารของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นเพยีงเอกสารบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐาน

ในการท�ารายการอย่างสมบรูณ์
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 การท�ารายการขอสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุ ผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ ก่อนเวลา 16:00 น. ในวนัท�าการซือ้ขายให้ถอืว่า

เป็นการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุในวนัท�าการซือ้ขายนัน้ ซึง่จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหรอืราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน 

(แล้วแต่กรณี) ที่ค�านวณได้เมื่อสิ้นวันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุน วันนั้นเป็นเกณฑ์ในการค�านวณ หากการท�ารายการขอสับ

เปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุดังกล่าว หลงัเวลา 16:00 น. ในวนัท�าการซือ้ขายหรอืในวนัหยดุท�าการซือ้ขาย ให้ถอืเป็นการท�า

รายการขอสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนในวันท�าการซื้อขายถัดไป ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหรือราคารับซื้อคืน

หน่วยลงทนุ (แล้วแต่กรณ)ี ทีค่�านวณได้เมือ่ส้ินวนัท�าการซือ้ขายถดัไปเป็นเกณฑ์ในการค�านวณ ท้ังนี ้มลูค่าหน่วยลงทุน ราคา

ขายหรอืราคารบัซือ้คนืและราคาขายหน่วยลงทนุดังกล่าวเป็นราคาท่ีรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว

 บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจ�านวนท้ังหมดท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้มี “ค�าขอสับเปลี่ยนกองทุน” หากจ�านวนเงิน

ทั้งหมดที่ได้ จากการด�าเนินการสับเปลี่ยนมีไม่เพียงพอท่ีจะน�าไปซื้อหน่วยลงทุนกองทุนอีกกองทุนหนึ่งในจ�านวนขั้นต�่า 

ตามข้อก�าหนด ในการซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนัน้ บรษิทัจดัการจะไม่น�าเงนิไปซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว้ และจะช�าระเงนิ

ค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนได้ระบไุว้ในค�าขอเปิดบญัชกีองทุนภายใน 4 วนัท�าการ 

นบัแต่วนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยการโอนเงนิเข้าบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนท่ีเปิดไว้กบัธนาคารกรงุเทพ จ�ากัด 

(มหาชน) หรอืธนาคารอืน่ซึง่อาจเปิดให้บรกิารต่อไป โดยไม่ถอืเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ หรอืเป็นเชค็ธนาคารกรงุเทพ 

จ�ากัด (มหาชน) หรอืธนาคารอืน่ท่ีอาจเพิม่เตมิในอนาคตโดยไม่ถอืเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ และขดีคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายใน

นามของผูถ้อืหน่วยลงทุนและจดัส่งทางไปรษณย์ีลงทะเบยีน

 บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานท่ีปรากฏอยูก่บัผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการท�ารายการท่ีสมบรูณ์ และ

ใช้อ้างองิได้

 บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธท่ีิจะปิดรบัค�าขอสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุชัว่คราวตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี ้บรษิทั

จดัการจะแจ้งให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท�าการ ก่อนการใช้สทิธท่ีิจะปิดรบัค�าขอสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

โดยจะปิดประกาศ ณ ส�านกังานของบรษิทัจัดการ ส�านกังานใหญ่ และส�านกังานสาขาของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื

 อนึ่ง ในบางกรณีบริษัทจัดการอาจปฏิเสธค�าขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากค�าขอดังกล่าวจะมีผลให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือ

หน่วยลงทนุมากกว่าร้อยละ 5 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน

 ทัง้นี ้ บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าส่ังสับเปลีย่นหน่วย

ลงทนุให้สามารถท�าได้ รวมถงึอนาคตบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนอืน่ทีม่กีารแต่งตัง้เพิม่เตมิ จะเปิดรบั 

ค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้สามารถท�าได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ อนึ่ง 

บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัท่ี www.bblam.co.th หรอืแจ้งโดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม
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18. การเลือ่นก�าหนดการช�าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุ :

 18.1 บรษิทัจดัการอาจเลือ่นก�าหนดการช�าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ด้มคี�าสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทนุของกองทุนเปิดได้ในกรณดัีงต่อไปนี้

  (1) บรษิทัจดัการกองทนุรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณทีีเ่ข้าเหตดัุงต่อไปนี้ 

โดยได้รบัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว

   (ก)  มเีหตจุ�าเป็นท�าให้ไม่สามารถจ�าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสม

เหตสุมผล หรอื

   (ข)  มเีหตทุีท่�าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช�าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินทีล่งทนุไว้ตามก�าหนดเวลาปกติ 

ซึง่เหตดัุงกล่าวอยูน่อกเหนอืการควบคมุของบรษิทัจดัการกองทนุรวม

  (2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคี�าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการกองทนุรวมพบว่าราคา

รบัซือ้คนืหน่วยลงทนุดังกล่าวไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึง่สตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัรา

ตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทีถ่กูต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคา

ย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา

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

ดังต่อไปนี้

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

เว้นแต่ได้รบัการผ่อนผนัจากส�านกังาน

  (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก�าหนดการช�าระค่าขายคืน

หน่วยลงทุนตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทุนท่ัวไปให้ทราบเรือ่งดังกล่าวด้วยวธิกีารใดๆ โดยพลนั เช่น 

การประกาศทางเวบ็ไซต์ เป็นต้น

  (3) แจ้งการเลือ่นก�าหนดช�าระค่าขายคืน พร้อมท้ังจดัส่งรายงานทีแ่สดงเหตผุลของการเลือ่น และหลกัฐานการ 

ได้รบัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามข้อ 18.1 (1) หรอืการรบัรองข้อมลูของผูดู้แลผลประโยชน์ตามข้อ 18.1 (2) ต่อ

ส�านกังานโดยพลนั ท้ังนี ้บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผูดู้แลผลประโยชน์ด�าเนนิการแทนก็ได้

  (4) ในระหว่างการเลือ่นก�าหนดช�าระค่าขายคืน หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดังกล่าว 

ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องช�าระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามล�าดับวันท่ีส่งค�าส่ัง 

ขายคืนก่อนหลงั
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19. การไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสับเปลีย่นหน่วยลงทนุตามค�าส่ังซือ้หรอืค�าส่ังขายคนืหน่วยลงทนุ :

 1.  บรษิทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรอืไม่รบัสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค�าสัง่ซือ้ ค�าส่ังขายคืน หรอืค�าสัง่สบัเปลีย่น

หน่วยลงทนุท่ีได้รบัไว้แล้ว หรอือาจหยดุรบัค�าสัง่ซือ้ ค�าสัง่ขายคืน หรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได้ ในกรณท่ีีปรากฏเหตดัุง

ต่อไปนี้

  (1) ตลาดหลกัทรพัย์ไม่สามารถเปิดท�าการซือ้ขายได้ตามปกติ

  (2) บรษิทัจดัการพจิารณาแล้ว มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณดัีงต่อไปนี ้ โดยได้รบัความเหน็

ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว

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

เหตสุมผล

   (ข) ไม่สามารถค�านวณมลูค่าทรพัย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื

   (ค) มเีหตจุ�าเป็นอืน่ใดเพือ่คุ้มครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ

   ทัง้นี ้การไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามค�าส่ังทีร่บัไว้แล้ว หรอืการหยดุรบัค�าสัง่ซือ้ 

ค�าสัง่ขายคืนหรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตาม (ก) (ข) หรอื (ค) จะกระท�าได้ไม่เกินหนึง่วนัท�าการ เว้นแต่จะได้รบัการผ่อน

ผนัจากส�านกังาน

  (3) กองทุนรวมได้ลงทนุในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่างประเทศ และมเีหตกุารณ์ดังต่อไปนีเ้กดิขึน้ ซึง่ก่อให้

เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนียัส�าคัญ

   (ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์ทีก่องทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดท�าการซือ้ขายได้ตามปกติ

     ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกิน

กว่าร้อยละสิบของมลูค่าทรพัย์สินสทุธขิองกองทุนรวม

   (ข) มเีหตกุารณ์ท่ีท�าให้ไม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศได้อย่างเสร ี และท�าให้ไม่สามารถโอนเงนิ

ออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศได้ตามปกต ิหรอื

   (ค) มเีหตทุีท่�าให้กองทนุรวมไม่ได้รบัช�าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินท่ีลงทนุไว้ตามก�าหนดเวลาปกติ 

ซึง่เหตดัุงกล่าวอยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัจดัการ และผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว

  (4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามค�าส่ังซือ้หน่วยลงทุนทีร่บัไว้แล้ว หรอืเป็นการหยดุรบัค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ แก่

ผูล้งทนุเฉพาะราย เนือ่งจากปรากฏข้อเท็จจรงิดังต่อไปนี้

   (ก) บรษิทัจดัการมเีหตอุนัควรสงสัยว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มส่ีวนเกีย่วข้องกับการกระท�าดังต่อไปนี้
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     1. การกระท�าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ

     2. การให้การสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย หรอื

     3. การกระท�าท่ีเป็นการปฏิบัติตามค�าส่ังเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอ�านาจ

ตามกฎหมาย

   (ข) บรษิทัจดัการไม่สามารถด�าเนนิการรูจ้กัลกูค้า และตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิเก่ียวกับลกูค้าได้ใน

สาระส�าคญั

 2.   เมือ่ปรากฏเหตตุามข้อ 1 และบรษิทัจดัการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามค�าสัง่

ซือ้ค�าสัง่ขายคืนหรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ด้รบัมาแล้ว บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดัิงต่อไปนี้

  (1) แจ้งผูถ้อืหน่วยลงทุนท่ีมคี�าส่ังซือ้ ค�าส่ังขายคนื หรอืค�าส่ังสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถงึการไม่ขาย 

ไม่รบัซือ้คนืหรอืไม่รบัสับเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1 (1) (2) (3) หรอื (4) จะเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วย

ลงทนุรายอืน่และผูล้งทุนทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรบัค�าส่ังซือ้ ค�าสัง่ขายคืน หรอืค�าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุด้วยวธีิการใดๆ 

โดยพลนัด้วย เช่น การประกาศทางเวบ็ไซต์ เป็นต้น

  (2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสับเปลีย่นหน่วยลงทุนหรอืการหยดุรบัค�าสัง่ซือ้ ค�าสัง่ขายคืน หรอื

ค�าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด�าเนนิการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้ส�านกังานทราบ

โดยพลนั

  (3) ในกรณท่ีีบรษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุหรอืหยดุรบัค�าสัง่ซือ้ ค�าสัง่ขาย

คืนหรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตามข้อ 1 (1) (2) (3) หรอื (4) เกินหนึง่วนัท�าการ บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการดังต่อไปนี ้ก่อน

การเปิดรบัค�าสัง่ซือ้ ค�าส่ังขายคนื หรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ

   (ก) รายงานการเปิดรบัค�าส่ังซือ้ ค�าสัง่ขายคืน หรอืค�าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทุน

ของกองทนุรวมเปิด ณ วนัท�าการสุดท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส�านกังานทราบภายในวนัท�าการก่อนวนัเปิดรบัค�าสัง่ซือ้ ค�าสัง่

ขายคืน หรอืค�าส่ังสับเปลีย่นหน่วยลงทุน

   (ข) แจ้งให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุท่ีมคี�าส่ังซือ้ ค�าส่ังขายคนื หรอืค�าส่ังสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถงึการ

เปิดขาย รบัซือ้คืน หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทัว่ไปให้ทราบถงึการเปิด

รบัค�าสัง่ซือ้ ค�าส่ังขายคนื หรอืค�าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนด้วยวธิกีารใดๆ โดยพลนั เช่น การประกาศทางเวบ็ไซต์ เป็นต้น

 3.  บรษิทัจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรอืหยดุรบัค�าส่ังซือ้หน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาท่ีบรษิทัจดัการพบว่าราคา

ขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
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ชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิด

เป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทนุทีถ่กูต้อง ทัง้นี ้ บรษิทัจดัการจะแจ้งผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี�าส่ังซือ้หน่วย

ลงทนุไว้แล้วให้ทราบถงึหยดุการขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทัว่ไป ให้ทราบถงึการ

หยดุรบัค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวธิกีารใดๆ โดยพลนั เช่น การประกาศทางเวบ็ไซต์ เป็นต้น

20. การหยุดขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ :

 เพือ่คุ้มครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืในกรณทีีม่คีวามจ�าเป็นเพือ่รกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกิจและการเงนิ

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

รบัค�าส่ังซือ้ ค�าสัง่ขายคืนหรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาทีเ่หน็สมควร แต่

รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัท�าการตดิต่อกนั เว้นแต่จะได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยดุ

รบัค�าสัง่ซือ้ ค�าส่ังขายคืน หรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกไปได้

21. การช�าระค่ารบัซือ้คนื สับเปลีย่นหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สินอืน่แทนเงนิ :

 กรณบีรษิทัจดัการไม่สามารถช�าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช�าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัย์หรอื

ทรพัย์สนิอืน่แทน บรษิทัจดัการจะก�าหนดขัน้ตอนการด�าเนนิการต่อไป โดยต้องได้รบัความเหน็ชอบจากส�านกังานก่อน และไม่

ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขัน้ตอนทีก่�าหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏบิตัไิด้จรงิ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุของกอง

ทุนรวมทุกราย และบรษิทัจดัการจะต้องแจ้งให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทกุรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั

22. สิทธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษัิทจดัการ ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถ้ามี)  

 ตัวแทน (ถ้ามี) และทีป่รกึษา (ถ้ามี) :

 22.1 สิทธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษัิทจดัการ :

  ในการจดัการกองทนุ บรษิทัจัดการมสิีทธ ิหน้าท่ี และความรบัผดิชอบในการด�าเนนิการดังต่อไปนี้

  (1) การบรหิารกองทุน

   (ก) ยืน่ค�าขอจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิซึง่เป็นเงนิได้จากการขายหน่วยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุรวม

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

   (ข) จดัการกองทนุให้เป็นไปตามทีร่ะบไุว้ในโครงการทีไ่ด้รบัอนมุตั ิ ตลอดจนข้อผกูพนัระหว่างบรษิทัจดัการ

และผูถ้อืหน่วยลงทนุอย่างเคร่งครดั

   (ค) น�าเงนิของกองทนุไปลงทุนในหลกัทรพัย์ต่างๆ และซือ้ขาย จ�าหน่าย ส่ังโอน เปลีย่นแปลงเพิม่เตมิหลกั

ทรพัย์ทีล่งทุนไว้นัน้ตามท่ีบรษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและตามวตัถปุระสงค์และ

นโยบายการลงทุนของโครงการทีไ่ด้รบัอนมุตั ิท้ังนี ้โดยค�านงึถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลกั
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   (ง) ด�าเนนิการเพิม่จ�านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามวธิกีารท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ประกาศก�าหนด

   (จ) ด�าเนนิการเพิม่จ�านวนหน่วยลงทนุทีข่ายได้แล้วหรอืยกเลกิจ�านวนหน่วยลงทนุท่ีรบัซือ้คนืในวนัท�าการ

ถดัจากวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุจ�านวนนัน้แล้วแต่กรณี

   (ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิม่เตมิ จ�านวน และมลูค่าหน่วยลงทนุทีข่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ ณ วนัท�าการสดุท้าย

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

   (ช) สงวนสทิธท่ีิจะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว้ในโครงการ

   (ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทุนถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที่จ�าเป็น 

เพือ่รกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ

   (ฌ) เปลีย่นแปลง หรอืแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุน หรอืวธิจีดัการกองทนุตาม “ข้อ 28. การแก้ไข

เพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการ”

  (2) การรบัและจ่ายเงนิของกองทุน

   (ก) จดัให้มกีารรบัและจ่าย ค่าธรรมเนยีม ค่าใช้จ่าย หรอืเงนิตอบแทนอืน่ใดจากและให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ

และกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่ก�าหนดไว้ใน “ข้อ 23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ทีเ่รยีกเก็บจากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน”

   (ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามอัตราท่ีก�าหนดไว้ใน “ข้อ 23 

ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุ”

  (3) การแต่งตัง้บคุคลทีเ่ก่ียวข้องเพือ่การจัดการกองทนุ

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

คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั้งผู้ดูแลผล

ประโยชน์อืน่แทนตามเงือ่นไขในการเปลีย่นตวัผูดู้แลผลประโยชน์ทีก่�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�าระบญัชกีองทุน เมือ่ยตุหิรอืเลกิกองทนุ ทัง้นี ้โดยความเหน็ชอบของส�านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  ก่อน
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   (จ) แต่งตัง้นายทะเบยีนของกองทนุตามท่ีบรษิทัจดัการเหน็สมควร

  (4) การด�าเนนิการเพือ่มใิห้บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกันใดถอืหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทนุ

   (4.1)  จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกนัใดไม่เกินข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทุน และ

ดูแลให้ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนจดัสรรหน่วยลงทุนไม่เกินข้อจ�ากดัดังกล่าวด้วย

   (4.2)  ในกรณท่ีีมบีคุคลอืน่เป็นนายทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะแจ้งให้นายทะเบยีนผูถ้อืหน่วย

ลงทุนทราบถึงข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน และดูแลให้นายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน หากมีการ 

ถอืหน่วยลงทุนของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกันใดเกินข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทุน

   (4.3)  ตรวจสอบสดัส่วนการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเพือ่ให้เป็นไปตามข้อจ�ากัด

การถอืหน่วยลงทนุ และด�าเนนิการให้ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืตรวจสอบและรายงานต่อบรษิทัจดัการ เมือ่พบการถอื

หน่วยลงทนุท่ีไม่เป็นไปตามข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทนุ

   (4.4)  เมือ่ปรากฎข้อเทจ็จรงิว่าบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกันใดถอืหน่วยลงทนุเกินข้อจ�ากดัการถอืหน่วย

ลงทนุ ไม่ว่าจะเป็นการถอืหน่วยลงทุนเองโดยตรงหรอืผ่านบคุคลอืน่ บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี้

      (1) กรณกีารเกินข้อจ�ากดัการถอืหน่วยลงทุนท่ีเกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิม่เตมิ บรษิทัจดัการ

จะด�าเนนิการดังต่อไปนี้

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

ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว ท้ังนี้ การรายงานดังกล่าว ให้แสดงแนวทางการแก้ไขเพื่อให้การถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามข้อจ�ากัด 

การถอืหน่วยลงทุนด้วย

      (ข)  เปิดเผยข้อมูล เมื่อมีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด 

หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ให้ผู้ลงทุนทราบในช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใน 5 วัน ท�าการนับแต่วันท่ีมีการถือ 

หน่วยลงทนุเกินข้อจ�ากดัการถอืหน่วยลงทุนครัง้แรกของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกนัใด และปรบัปรงุข้อมลูดังกล่าวให้เป็น

ปัจจบุนัทกุเดือน

        ทัง้นี ้ บรษิทัจดัการต้องจดัให้มข้ีอตกลงเพือ่ให้นายทะเบยีนแจ้งให้บรษิทัจดัการทราบ หากมี

การถอืหน่วยลงทนุเกินข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทนุดังกล่าวด้วย

      (ค)  แก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดให้เป็นไปตามข้อ

จ�ากัดการถอืหน่วยลงทุน (เช่น เสนอขายหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ) ภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัทีป่รากฎข้อเทจ็จรงิว่าบคุคลใดหรอืกลุม่

บคุคลเดียวกันใดนัน้ถอืหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามข้อจ�ากดัดังกล่าว เว้นแต่เป็นกองทุนรวมทีก่�าหนดเวลาซือ้ขายหน่วยลงทนุ

แต่ละครัง้ห่างกันนานกว่าสองเดือน ให้ด�าเนนิการแก้ไขภายในวนัสุดท้ายของก�าหนดเวลาซือ้ขายหน่วยลงทุนครัง้ถดัไป
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     (2) กรณกีารเกินข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทนุโดยไม่ได้เกิดจากการได้หน่วยลงทนุมาเพิม่เตมิ หรอืเป็น

กรณีท่ีได้รับยกเว้น ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 

ข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทนุดังกล่าวตามหลกัเกณฑ์ใน (1)(ข)

   (4.5)  ในกรณทีีม่บีคุคลใดถอืหน่วยลงทุนเพือ่บคุคลอืน่ผ่านบญัชแีบบไม่เปิดเผยชือ่ (omnibus account) บรษิทั

จดัการจะจดัให้มข้ีอตกลงเพือ่ให้บคุคลทีม่ชีือ่เป็นเจ้าของบญัชนีัน้ด�าเนนิการตามข้อก�าหนดในข้อผกูพนัในส่วนทีเ่ก่ียวกับการจ่าย

เงนิปันผล (ถ้าม)ี และการนบัคะแนนเสียงของผูถ้อืหน่วยลงทุน และหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการด�าเนนิการ เมือ่มกีารถอืหน่วยลงทนุ

เกินข้อจ�ากัดตามข้อ (4.1) ข้อ (4.3) ข้อ (4.4)(1)(ก) และ (ค) โดยอนโุลม ท้ังนี ้การรายงานเก่ียวกับการถอืหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัด

การถอืหน่วยลงทนุตามข้อ (4.4)(1)(ก) ให้บคุคลท่ีมชีือ่เป็นเจ้าของบญัชดัีงกล่าวรายงานต่อบรษิทัจดัการแทนการรายงานต่อ

ส�านกังาน ก.ล.ต. 

  (5) การด�าเนนิการอืน่ๆ

   (ก) ออกสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน

   (ข) จดัให้มกีารฝากทรพัย์สนิของกองทุนไว้กับผูดู้แลผลประโยชน์

   (ค) จดัให้มแีละเก็บรกัษาไว้ ซึง่ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่�านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  ประกาศก�าหนด

   (ง) จดัท�ารายงานทกุรอบปีบญัชเีพือ่แสดงข้อมลูเก่ียวกับกองทนุ ณ วนัส้ินปีบญัช ีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้

ถอืหน่วยลงทุนทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุและส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัส้ินปีบญัชนีัน้

   (จ) จดัท�าหนงัสอืชีช้วนใหม่ เพือ่แสดงข้อมลูเก่ียวกับกองทนุทีเ่ป็นปัจจบุนั ตามทีป่ระกาศก�าหนด ทัง้ทีม่อียู่

ในปัจจบุนัและทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิในอนาคต

   (ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิม่เตมิข้อมลูท่ีได้จดทะเบยีนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิม่จ�านวนเงนิทนุจดทะเบยีนและการ

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

ภายใน 5 วนัท�าการ นบัแต่วนัทีไ่ด้แก้ไขเพิม่เตมินัน้

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

โดยเสียค่าธรรมเนยีมตามอตัราทีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ก�าหนด ในกรณทีีห่ลกัฐานดังกล่าวสญูหายหรอืถกูท�าลาย

   (ซ) จดัท�ารายงานการซือ้ขายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอืน่เพือ่การลงทุนของกองทุนเป็นรายวนัและจดัส่งให้ 

ผูดู้แลผลประโยชน์ภายในทุกส้ินวนัท�าการนัน้

   (ฌ) จดัท�ารายงานฐานะการลงทนุเพือ่กองทุนเป็นรายวนั และจดัส่งให้ผูดู้แลผลประโยชน์ภายในทกุส้ินวนัท�าการนัน้
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   (ญ) จดัท�ารายงานอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์ทีม่มีลูค่าเกินอตัราส่วนทีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก�าหนด ในกรณีท่ีมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส�านักงานคณะกรรมการ 

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

   (ฎ) จดัท�ารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทิิน เพือ่แสดงข้อมลูเก่ียวกับกองทนุ

ของรอบระยะเวลาหกเดือนนัน้ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนท่ีมชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส�านกังาน 

ภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว เว้นแต่บริษัทเลือกท�ารายงานตามรอบปีบัญชี 

บรษิทัได้รบัยกเว้นไม่ต้องจดัท�ารายงานในรอบระยะหกเดือนหลงัส�าหรบัปีบญัชนีัน้

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

ก.ล.ต. ก�าหนด

   (ฐ) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย

ลงทนุภายใต้ขอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ ทัง้นี ้ต้องไม่ขดัต่อกฎหมายคณะกรรมการก.ล.ต.  และ/หรอื

ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 22.2 สิทธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ :

  สิทธขิองผูด้แูลผลประโยชน์

  (1) ได้รบัค่าตอบแทนจากการท�าหน้าท่ีเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ตามอตัราท่ีก�าหนดไว้ใน “ข้อ 23. ค่าธรรมเนยีมและ

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน”

  (2) บอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ตามเงือ่นไขท่ีก�าหนดไว้ในสญัญา ทัง้นี ้ โดยได้รบัความเหน็ชอบ

จากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

  หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูด้แูลผลประโยชน์

  (1) ดูแลให้บรษิทัจดัการปฏบิตัติามมาตรา 125 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 

และตามท่ีระบใุนโครงการจดัการกองทนุโดยเคร่งครดั

  (2) รบัฝาก ดูแล และเก็บรกัษาทรพัย์สินของกองทุน โดยแยกทรพัย์สินของกองทุนออกจากทรพัย์สินของผูดู้แล

ผลประโยชน์และทรพัย์สนิของลกูค้าอืน่ๆ ของผูดู้แลผลประโยชน์พร้อมทัง้ดูแลให้การเบกิจ่ายทรพัย์สนิของกองทุน เป็นไปตาม

ทีร่ะบไุว้ในโครงการจดัการกองทุน

  (3) ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนเพื่อผลประโยชน์ในการเข้า การรับ 

ดอกเบีย้ การรบัสิทธใินการจองซือ้ตราสารหนี ้ และหรอืหน่วยลงทุน และสทิธปิระโยชน์อืน่ใดท่ีกองทุนพงึจะได้รบั หากผูดู้แล 

ผลประโยชน์ได้ทราบถงึการนัน้ ผูดู้แลผลประโยชน์จะแจ้งและรายงานให้บรษิทัจดัการทราบทนัทท่ีีได้รบัข่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร 



101

BFIXED

จากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหรอืหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังด�าเนนิการรบัหรอืจ่ายเงนิตามสทิธนิัน้ๆ ตามค�าส่ังของ

บรษิทัจดัการ

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

ตลอดจนรบัช�าระหรอืช�าระราคาค่าหลกัทรพัย์ดังกล่าวตามค�าสัง่ของบรษิทัจดัการเมือ่เหน็ว่ามหีลกัฐานถกูต้องแล้ว

  (5) จดัท�าบญัชทีรพัย์สนิและรบัรองความถกูต้องของบญัชทีรพัย์สินของกองทนุทีร่บัฝากไว้และท�าบญัชแีสดงการ

รบัจ่ายทรพัย์สินของกองทนุ

  (6) รบัรองการค�านวณมลูค่าทรพัย์สนิ มลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วย

ลงทุนของกองทุน ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในโครงการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และหรือ

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

  (7) จ่ายเงนิอนัเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามท่ีระบไุว้โครงการตามค�าส่ังของบรษิทัจดัการ

  (8) รบัเงนิค่าขายหน่วยลงทุนจากบรษิทัจัดการเพือ่เข้าบญัชกีองทุนและช�าระเงนิผ่านบรษิทัจดัการให้แก่ผูข้ายคนื

หน่วยลงทนุตามค�าส่ังของบรษิทัจดัการ

  (9) จดัท�ารายงานดังต่อไปนีเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรส่งให้บรษิทัจดัการ

   (9.1)  รายละเอียดการรับจ่ายเงินจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคารพร้อมยอดคงเหลือ ณ ส้ินวัน และ

ค�านวณดอกเบีย้ค้างรบั (ถ้าม)ี

   (9.2)  รายงานเป็นรายวนัเก่ียวกับเงนิลงทนุของกองทนุแยกตามประเภทของหลกัทรพัย์ และตามสถานภาพ

ของหลกัทรพัย์พร้อมท้ังค�านวณดอกเบีย้ค้างรบั (ถ้าม)ี

   (9.3)   รายงานรายละเอยีดเจ้าหนีค่้าซือ้หลกัทรพัย์ และลกูหนีค่้าขายหลกัทรพัย์

   (9.4)   รายงานอืน่ๆ ตามท่ีบรษิทัจดัการร้องขอ

  (10) จดัท�ารายงานเสนอต่อส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ในกรณท่ีีบรษิทัจดัการกระท�าการหรอืงดเว้นกระท�า

การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ทัง้นี ้ภายใน 5 วนันบัแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รูถ้งึเหตกุารณ์ดังกล่าว

  (11) แจ้งให้บรษิทัจดัการทราบ หากบรษิทัจดัการมไิด้ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

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

หรอืข้อบงัคับอืน่ใดท่ีออกตามกฎหมาย ก.ล.ต. 

  (12) ด�าเนินการสอดส่องดูแล และตรวจสอบบัญชีเงินฝากและเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

ของกองทนุ
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  (13) ด�าเนนิการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าท่ีของตน หรอืฟ้องร้องเรยีกค่าสนิไหมทดแทน

ความเสียหายจากบริษัทจัดการ ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับค�าสั่งจากส�านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคับคดี เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนให้หกัหรอืเรยีกร้องจากทรพัย์สินของกองทุนได้

  (14) แสดงความเหน็ของผูดู้แลผลประโยชน์เก่ียวกับการด�าเนนิงานของกองทนุในรอบระยะเวลาหนึง่ปีท่ีผ่านมาใน

รายงานประจ�าปีและรายงานอืน่ทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.  หรอืส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ก�าหนด

  (15) ให้ความเห็นชอบในการด�าเนินงานของบริษัทจัดการตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หรือส�านักงานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนดให้เป็นหน้าท่ีของผูดู้แลผลประโยชน์

  (16) ดูแลรบัฝากทรพัย์สินของกองทุนจนกว่าการช�าระบญัชจีะเสรจ็สิน้

  (17) ดูแล และตรวจสอบให้ผูช้�าระบญัชปีฏบิตัติามมาตรา 130 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

พ.ศ. 2535 ในกรณท่ีีผูช้�าระบญัชงีดเว้นกระท�าการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 

2535 ให้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ทราบ

  (18) ปฏบิตังิานอืน่ใด ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หรอืส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ประกาศก�าหนดให้เป็น

หน้าท่ีของผูดู้แลผลประโยชน์

 22.3 สิทธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื :

  สิทธขิองผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื

  (1) ได้รบัค่าธรรมเนยีมการขาย (ถ้าม)ี ตามอตัราท่ีก�าหนดไว้ในโครงการจดัการ

  (2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามข้อก�าหนด และเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง 

ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน

  หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื

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

  (2) แจกจ่าย เผยแพร่หนงัสอืชีช้วนของกองทนุ ค�าขอเปิดบญัชกีองทุน ค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ค�าส่ังขายคืนหน่วย

ลงทนุ และค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตลอดจนเอกสารต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับกองทนุให้แก่ผูส้นใจลงทนุ

  (3) รบัค�าสัง่ซือ้ ค�าสัง่ขายคนื หรอืค�าส่ังสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ และรบัช�าระค่าซือ้หน่วยลงทุนจากผูส่ั้งซือ้หน่วย

ลงทนุและช�าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ท้ังนีต้ามเงือ่นไขทีร่ะบไุว้ในโครงการจดัการ

  (4) คืนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ัง่ซือ้ท่ีไม่ได้รบัการจดัสรรตามเงือ่นไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ

  (5) ยนืยนัการซือ้ ขายคืนหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุน
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  (6) ส่งมอบสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอืน่ใดทีเ่ป็นการรบัรองสิทธใินหน่วยลงทนุ ให้แก่ผูถ้อื

หน่วยลงทนุ

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

  (8) กรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยรายชื่อ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ (Omnibus Account) ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนมหีน้าท่ีปฏบิตั ิดังนี้

   (ก) มรีะบบในการปฏบิตังิานทีท่�าให้มัน่ใจได้ว่าลกูค้าจะได้รบัการปฏบิตัอิย่างสุจรติ และเป็นธรรมเก่ียวกับ

การจดัท�าการบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ไม่เปิดเผยรายชือ่

   (ข) ในกรณทีีผู่ส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนประสงค์จะปฏบิตัต่ิอลกูค้าในเรือ่งใด ซึง่มผีลท�าให้ลกูค้าได้รบั

เงือ่นไขหรอืสิทธปิระโยชน์ท่ีไม่เท่าเทยีมกับการซือ้ขายหน่วยลงทนุแบบเปิดเผยรายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูส้นบัสนนุการขาย

และรบัซือ้คืนต้องแจ้งให้ผูล้งทุนทราบและจดัให้มหีลกัฐานท่ีแสดงว่าผูล้งทนุได้รบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขและสิทธปิระโยชน์ที่

ไม่เท่าเทยีมกันนัน้แล้ว ทัง้นี ้ การปฏบิตัดัิงกล่าวต้องไม่ขดัหรอืแย้งและไม่น้อยกว่าหลกัเกณฑ์การจดัตัง้และจดัการกองทนุรวม

ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ประกาศ กฎ หรอืค�าสัง่ทีอ่อกตามกฎหมายดังกล่าว

   (ค) ไม่จดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกันใดจนเป็นเหตใุห้มกีารถอืหน่วยลงทนุเกนิ

ข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทนุ

   (ง) ตรวจสอบ หรอืด�าเนนิการให้มกีารตรวจสอบว่ามบีคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกันใดในบญัชดัีงกล่าวถอื

หน่วยลงทนุของกองทุนเกินกว่าอตัราท่ีก�าหนด

   (จ) รายงานต่อบริษัทจัดการ ภายใน 5 วัน เมื่อพบว่าบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดในบัญชีนั้น 

ถอืหน่วยลงทนุของกองทนุเกินกว่าอตัราทีก่�าหนด การรายงานดงักล่าว ให้แสดงแนวทางการแก้ไขเพือ่ให้การถอืหน่วยลงทนุเป็น

ไปตามข้อจ�ากดัการถอืหน่วยลงทุนด้วย ทัง้นี ้ ในกรณทีีบ่คุคลหรอืกลุม่บคุคลดังกล่าวเป็นบคุคลท่ีได้รบัการยกเว้นให้ได้รบัการ

จดัสรรหน่วยลงทนุเกนิกว่าอตัราดังกล่าว ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืต้องระบดุ้วยว่าเป็นบคุคลทีไ่ด้รบัยกเว้นตามกรณใีด

   (ฉ) แจ้งให้บรษิทัจดัการทราบ เมือ่บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกนัใดทีถ่อืหน่วยลงทนุของกองทุนเกนิกว่า

อตัราทีก่�าหนด มกีารลดสัดส่วนการถอืหน่วยลงทุนจนเป็นไปตามอตัราทีก่�าหนดแล้ว

   (ช) ไม่นบัคะแนนเสยีงของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลเดียวกันนัน้ในส่วนท่ีต้องห้ามมใิห้นบัรวมในจ�านวนเสียงใน

การขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนในบญัชดัีงกล่าว

   (ซ) ไม่จ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นจนเป็นเหตุให้ขัดกับประกาศคณะ

กรรมการก�ากับตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ
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  (9) ปฏบิตังิานอืน่ใดซึง่เกีย่วข้องหรอืเป็นหน้าทีข่องผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืตามท่ีประกาศคณะกรรมการ 

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

 22.4 สิทธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของตวัแทนจ�าหน่าย :

  ไม่มี

 22.5 สิทธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของทีป่รกึษาการลงทนุ :

  ไม่มี

 22.6 สิทธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของทีป่รกึษากองทนุ / ทีป่รกึษาอืน่ๆ :

  ไม่มี

 22.7 สิทธ ิหน้าที ่ความรบัผดิชอบ และการแต่งตัง้คณะตัวแทนผูถ้อืหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :

  ไม่มี

23. ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส่ั้งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุรวม :

 23.1 ค่าธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส่ั้งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ :

  ค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) :

  ไม่มี

  ค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) :

  ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนื (โดยมค่ีาธรรมเนยีมขัน้ต�า่ 50 บาท) โดยบรษิทั

จดัการจะหกัค่าธรรมเนยีมดังกล่าวออกจากมลูค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการจะต้องจ่ายให้กับผูถ้อืหน่วยลงทุน

  ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน อนึ่ง หากมีการเรียกเก็บ 

จะไม่เกินอตัราข้างต้น

  ค่าธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ (Switching Fee) : 

  ไม่มี

  ค่าธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทนุ : 

  ในอตัรา 50 บาทต่อหน่วยลงทนุ 1,000 หน่วย หรอืเศษของ 1,000 หน่วย หรอือตัราอืน่ใดทีน่ายทะเบยีนก�าหนด 

โดยแจ้งให้บรษิทัจดัการทราบ ท้ังนี ้นายทะเบยีนจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมจากผูโ้อนในวนัท่ียืน่ค�าขอโอนหน่วยลงทุน
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  ค่าธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทนุ : 

  ไม่มี

  ค่าปรบักรณขีายคนืหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่�าหนดในโครงการ (Exit Fee) : 

  ไม่มี

  ค่าธรรมเนยีมอืน่ๆ : 

  อตัราค่าธรรมเนยีมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษมีลูค่าเพิม่แล้ว

 23.2 ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุรวม :

  ค่าธรรมเนยีมการจดัการรายปี :

  ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินท้ังหมดหักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ ค่าธรรมเนียม 

การจดัการ ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ

  ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :

  ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินท้ังหมดหักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ ค่าธรรมเนียม 

การจดัการ ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ

  ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี :

  ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินท้ังหมดหักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ ค่าธรรมเนียม 

การจดัการ ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ

  ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทนุ :

  ไม่มี

  ค่าธรรมเนยีมการจดัจ�าหน่าย :

  ไม่มี

  ค่าธรรมเนยีมอืน่ๆ :

  23.2.1  ค่าธรรมเนยีมท่ีเกีย่วกับการซือ้หลกัทรพัย์ ซึง่จะรวมอยูใ่นต้นทนุของค่าซือ้หลกัทรพัย์เมือ่มกีารซือ้หลกั

ทรัพย์และค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่ 

ค่าธรรมเนยีมหรอืค่านายหน้าการซือ้ขายหลกัทรพัย์
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  23.2.2  ค่าใช้จ่ายเพือ่วตัถปุระสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนตามจ�านวนทีจ่่าย

จรงิ โดยในทางบญัชจีะตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทนุเฉลีย่เท่ากันทกุวนัเป็นระยะเวลา 5 ปี ได้แก่

     (1) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้องในการจัดท�าโครงการกองทุนและการจัดตั้งกองทุน 

ค่าธรรมเนยีมจดทะเบยีนกองทรพัย์สินเป็นกองทนุรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่กิดขึน้จากการปฏบิตัติามประกาศคณะกรรมการ 

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

     (2) ค่าใช้จ่ายในการจดัท�าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ค่าสือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ การจดัอบรมเผยแพร่

ความรู ้ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิการขาย ตลอดจนสัมมนาแนะน�ากองทนุ และอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องการส่งเสรมิ

การขาย (ถ้าม)ี ทัง้นี ้จะไม่เกินอตัราร้อยละ 1.00 ของมลูค่าเงนิทนุทีจ่ดทะเบยีน

     (3) ค่าออกแบบหรอืค่าจดัท�าหรอืจดัพมิพ์หนงัสอืชีช้วน ใบค�าขอเปิดบญัชกีองทนุ ใบค�าสัง่ซือ้หรอื

ใบจองซือ้หน่วยลงทุน สมดุบญัชแีสดงสิทธใินหน่วยลงทุน และเอกสารท่ีใช้ประกอบการเสนอขายหน่วยลงทนุ (ถ้าม)ี

  23.2.3  ค่าใช้จ่ายเพือ่การด�าเนนิงานของกองทนุท่ีเรยีกเก็บตามจ�านวนท่ีจ่ายจรงิ บรษิทัจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้

จ�านวนหรอืทยอยตดัจ่ายในทางบญัชขีองกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่ายนัน้

     (1) ค่าใช้จ่ายในการจดัท�าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ค่าสือ่โฆษณาประชาสัมพนัธ์ การจดัอบรมเผยแพร่

ความรู ้ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิการขาย ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนสมัมนาแนะน�ากองทนุ และอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้องการส่ง

เสรมิการขาย (ถ้าม)ี ท้ังนี ้จะไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน

     (2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบญัช ี ค่าทีป่รกึษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏบิตัิ

ตามค�าสัง่ หรอืตามกฎหมาย หรอืประกาศของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ

     (3) ค่าจัดท�ารายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศใน

หนังสือพิมพ์รายวัน และค่าใช้จ่ายในการจัดท�าและจัดพิมพ์ ใบค�าขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

ใบค�าส่ังซือ้หน่วยลงทุน ใบค�าส่ังขายคืนหน่วยลงทนุ เอกสารท่ีเก่ียวข้องอืน่ๆ ตามท่ีบรษิทัจดัการจดัท�าขึน้ตามท่ีส�านกังานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต.  ก�าหนด

     (4) ค่าจดัท�า ค่าจดัพมิพ์ และจดัส่งเอกสารท่ีเก่ียวกับการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุน หรอื

เอกสารอืน่ใดท่ีเก่ียวกับกองทุน

     (5) ค่าจดัท�า ค่าจดัพมิพ์ และจดัส่งหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน 

รายงานประจ�าปี ข่าวสารกองทนุ และหรอืเอกสารอืน่ๆ ถงึผูถ้อืหน่วยลงทนุ

     (6) ค่าใช้จ่าย (ถ้าม)ี ในการด�าเนนิคดีของผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บรษิทัจดัการปฏบิตัติาม

หน้าที ่ หรอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิทัจดัการ เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืเมือ่ได้รบัค�าสัง่จาก
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ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพือ่รกัษาสิทธขิองกองทุน ค่าใช้จ่ายในการตดิตามหนีข้องกองทนุ

     (7) ค่าใช้จ่ายในการรับช�าระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่น แทนการช�าระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ 

ค่าธรรมเนยีมศาล ค่าธรรมเนยีมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนติกิรรม ค่าประเมนิราคา ค่าจดจ�านอง ค่าปลดจ�านอง ค่าจดัพมิพ์

เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรอืค่าธรรมเนยีมอืน่ใดท่ีเก่ียวข้องกับทางราชการค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการได้มาซึง่หลกัประกนัของสิทธเิรยีก

ร้องอนัเกิดจากการรบัช�าระหนีด้้วยทรพัย์สนิอืน่

     (8) ค่าใช้จ่ายในการรบัช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการช�าระเงนิค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ

     (9) ค่าธรรมเนยีมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณยีากร และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง

     (10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการซือ้ขายหลกัทรพัย์

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

     (12) ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดจากการตดิตามทวงถาม หรอืการด�าเนนิคดีเพือ่การรบัช�าระหนีใ้ดๆ

     (13) ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ค่าภาษีอากร หรือภาษีอื่นใดท่ีเกิดขึ้นหรือเก่ียวเนื่องกับการซื้อขาย 

หลกัทรพัย์หรอืตราสารหรอืมไีว้ในทรพัย์สนิของกองทนุท้ังในประเทศไทย และต่างประเทศ เช่น การจดัหา การรบัมอบ การส่งมอบ 

การป้องกันผลประโยชน์ ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายในการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ การโอนเงนิ ค่าใช้จ่ายของศนูย์รบั

ฝากหลกัทรพัย์ในประเทศไทย (ถ้าม)ี ค่าธรรมเนยีมและหรอืค่าใช้จ่ายเกีย่วข้องกับการป้องกันความเสีย่งในอตัราแลกเปลีย่น

เงินตราต่างประเทศ หรือความเสี่ยงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหรือต่างประเทศ (ถ้ามี) รวมถึงค่าธรรมเนียมและหรือ 

ค่าท�ารายการและหรอืค่าใช้จ่ายอืน่ใดทีเ่ก่ียวข้องของผูร้บัฝากทรพัย์สินในต่างประเทศของกองทุน

     (14) ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบญัช ี ซึง่รวมถงึการตรวจสอบทรพัย์สินทัง้ในและ

ต่างประเทศ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามค�าส่ัง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของ

สมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและการช�าระบญัชี

     (15) ค่าใช้จ่ายในการตดิต่อสือ่สารกับผูเ้ก่ียวข้องกับทรพัย์สนิของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้าม)ี

     (16) ค่าธรรมเนยีมส�าหรบัการใช้บรกิารทดรองจ่ายเงนิ เพือ่ช�าระราคาหลกัทรพัย์ล่วงหน้าจาก global 

custodian ส�าหรบักรณกีารลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายทีเ่กิดจากการผดินดัช�าระราคา (failed trade)

     (17) ในกรณีที่กองทุนต้องรับภาระค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายในการรับฝากหลักทรัพย์หรือ

ทรพัย์สนิในต่างประเทศของกองทุน จะเรยีกเก็บในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.04 ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สินสุทธิ

  ภาษมีลูค่าเพิม่อนัเนือ่งมาจากค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายของกองทุนทัง้หมด จะเป็นภาระของกองทนุ

  ค่าธรรมเนยีมการจัดการ ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายเก่ียว

กับโฆษณา (แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายตามข้อ 23.2.2 (2)) เมือ่รวมกับค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ทีส่ามารถประมาณการได้ เช่น ค่าธรรมเนยีมและ
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ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าจัดท�าเอกสารต่างๆ ของกองทุน เช่นหนังสือชี้ชวน หนังสือบอกกล่าวต่อผู้ถือหน่วย ประกาศ 

รวมถงึค่าจดัส่งเอกสารดังกล่าว เมือ่รวมกันแล้ว ประมาณค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุน ไม่เกินร้อยละ 1.94 ต่อปีของมลูค่า

ทรพัย์สนิสทุธ ิ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการประมาณการ อาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึน้อยูกั่บปัจจยั

ต่างๆ เช่น ขนาดของกองทนุ จ�านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุ เป็นต้น แต่ท้ังนีจ้ะไม่เกนิกว่าอตัราขัน้สูงของยอดรวมค่าธรรมเนยีม 

เงนิตอบแทน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีได้ระบไุว้อย่างชดัแจ้งในโครงการ

  ส�าหรบัค่าใช้จ่ายทีเ่ก่ียวข้องกับการจดัการกองทนุทีม่ไิด้ระบไุว้ (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการจะเป็นผูร้บัผดิชอบ หรอืบรษิทั

จดัการจะทดรองจ่ายให้กองทุนก่อน และบรษิทัจดัการจะ เรยีกเก็บเงนิทดรองจ่ายจากกองทุนเดือนละครัง้ ทัง้นี ้การคิดค่าใช้จ่าย

ดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชท่ีีก�าหนดโดยสมาคมนกับญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตแห่งประเทศไทย

  หมายเหตุ :

  บรษิทัจดัการจะค�านวณค่าธรรมเนยีมการจดัการ ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน

ทุกวันท่ีมีการค�านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินท้ังหมดหักมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียม 

การจดัการ ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนในวนันัน้ ๆ ของกองทุนเป็นฐานในการค�านวณ 

ค่าธรรมเนยีม และเรยีกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน

 23.3 การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่าย :

  บรษิทัจดัการสงวนสทิธท่ีิจะเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนยีมหรอืค่าใช้จ่ายตามข้อ 23.1 และ 23.2 โดยไม่ถอืว่าเป็นการ

แก้ไขเพิม่เตมิโครงการ โดยบรษิทัจะด�าเนนิการดังต่อไปนี้

  (1) กรณเีพิม่อตัราค่าธรรมเนยีม หรอือตัราค่าใช้จ่ายทีบ่รษิทัจัดการได้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุและหรอืจากกองทนุ 

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศที่ส�านักงานของบริษัทจัดการ 

และส�านกังานใหญ่และส�านกังานสาขาของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื และลงประกาศในหนงัสอืพมิพ์รายวนัอย่างน้อย 

1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกัน ท้ังนี ้การเพิม่อตัราค่าธรรมเนยีม หรอือตัราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัรา

ค่าธรรมเนยีมหรอือตัราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี เว้นแต่บรษิทัจดัการได้รบัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุด้วย

มตเิกินก่ึงหนึง่ของจ�านวนหน่วยลงทุนทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมด

  (2) กรณทีีบ่รษิทัจดัการจะลดอตัราค่าธรรมเนยีม หรอือตัราค่าใช้จ่ายบรษิทัจดัการจะปิดประกาศไว้ทีส่�านกังาน

ของบรษิทัจดัการ และส�านกังานใหญ่และส�านกังานสาขาของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื

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

15 วนั นบัแต่วนัเปลีย่นแปลง
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24. วิธีการค�านวณ ก�าหนดเวลาในการค�านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ 

 ราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธกีารด�าเนินการในกรณทีีมู่ลค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง :

 24.1 วิธกีารค�านวณ ก�าหนดเวลาในการค�านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธ ิ มูลค่าหน่วยลงทนุ และ 

  ราคาหน่วยลงทนุ : ในประเทศ

  เงือ่นไขพิเศษ :

  1. บริษัทจัดการจะค�านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ประกาศก�าหนด

   บรษิทัจดัการจะใช้หลกัการค�านวณมลูค่ายตุธิรรมของหลกัทรพัย์ หรอืตราสารท่ีเสนอขายในต่างประเทศ โดย

เทยีบเคยีงกับประกาศสมาคมบรษิทัจดัการลงทนุซึง่ได้รบัความเหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

   บรษิทัจดัการจะใช้ และตรวจสอบข้อมลูเก่ียวกับราคาและอตัราผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวโดยใช้ข้อมลู

ทีเ่ปิดเผยผ่านระบบ Bloomberg หรอื Reuters หรอืระบบอืน่ใดทีม่กีารเผยแพร่ข้อมลูสูส่าธารณชนและสามารถใช้อ้างองิได้ ภาย

ใต้ความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ถอืเป็นการแก้ไขโครงการ

   บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื่อค�านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นเงินบาท 

โดยใช้อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศท่ีเป็นราคาปิด (close) ซึง่ประกาศบนหน้าจอ Bloomberg หรอื Reuters หรอืใช้อตัรา

แลกเปลีย่นทีป่ระกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยทีป่ระมาณเวลา 16.00 น. ของวนัท่ีค�านวณเป็นเกณฑ์ในการค�านวณ

   ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าอตัราแลกเปลีย่นนัน้ไม่มคีวามเหมาะสม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช้อตัราแลก

เปลีย่นของหน่วยงานอืน่ใดท่ีประกาศแทนได้ โดยความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์

  2. บรษิทัจดัการจะค�านวณและประกาศมลูค่าทรพัย์สินสทุธ ิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา

รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี ้เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต.  และหรอืส�านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  ให้แก้ไขเปลีย่นแปลงเป็นอย่างอืน่

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

และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทกุสิน้วนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บรษิทัจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนัท�าการ

ซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการค�านวณราคาดังกล่าว

   (2.2)   ประกาศมลูค่าทรพัย์สนิสทุธ ิ มลูค่าหน่วยลงทุน ของวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุล่าสุด ภายในวนั

ท�าการถดัไป

   (2.3)    ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ ของวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุล่าสุด 

ภายในวนัท�าการถดัไป
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   มลูค่าหน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูค่าทรพัย์สินสทุธหิารด้วยจ�านวนหน่วยลงทุนทีจ่�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด เมือ่สิน้

วนัท�าการทีค่�านวณนัน้

   มลูค่าทรพัย์สนิสทุธ ิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุข้างต้น บรษิทั

จดัการจะใช้ตวัเลขทศนยิมตามท่ีก�าหนดไว้ในข้อ 3 และได้รบัการรบัรองจากผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว

   (2.4)   ในกรณีท่ีการประกาศตาม (2.2) และ (2.3) ได้กระท�าผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน 

ทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืช่องทางอืน่ท่ีส�านกังานยอมรบั บรษิทัจดัการจะประกาศมลูค่าทรพัย์สนิสทุธแิละมลูค่า

หน่วยลงทนุภายใน 2 วนัท�าการถดัไปก็ได้

   การประกาศข้างต้น บรษิทัจดัการจะประกาศในหนงัสอืพมิพ์รายวนัอย่างน้อยหนึง่ฉบบัและปิดประกาศไว้ใน 

ทีเ่ปิดเผย ณ ท่ีท�าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และจดัให้มปีระกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานท่ีตดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนนุการขาย

หรอืรบัซือ้คืนท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้าม)ี

  3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

หรอืจ�านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการดังต่อไปนี้

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

ทศนยิมตามหลกัสากล

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

สากล ส�าหรบัมลูค่าหน่วยลงทุนเพือ่ใช้ในการค�านวณราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนยิมต�าแหน่งท่ี 4 ขึน้ ส่วนมลูค่าหน่วย

ลงทนุ เพือ่ใช้ในการค�านวณราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดัทศนยิมต�าแหน่งที ่5 ท้ิง

   (3.3)   ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ค�านวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ต�าแหน่งโดยตัด

ทศนยิมต�าแหน่งที ่5 ท้ิง และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามทีค่�านวณได้ใน (3.2)

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

สากล แต่จะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมทีศนยิมเพยีง 4 ต�าแหน่งโดยตดัทศนยิมต�าแหน่งที ่5 ท้ิง

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

เป็นทรพัย์สนิของกองทนุเปิด

  4. ในกรณดัีงต่อไปนี ้บรษิทัจดัการได้รบัยกเว้นไม่ต้องปฏบิตัติาม ข้อ 2.

   (1) เมือ่บรษิทัจดัการไม่ขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรอืหยดุรบัค�าสัง่ซือ้หรอืค�าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

โดยให้ได้รบัยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

   (2) เมือ่มเีหตท่ีุบรษิทัจดัการต้องเลกิกองทนุรวม โดยให้ได้รบัยกเว้นตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตดัุงกล่าว
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 24.2 หลกัเกณฑ์และวิธกีารด�าเนนิการในกรณทีีมู่ลค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง :

  1. ในกรณทีีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูต้องน้อยกว่าหนึง่สตางค์ หรอืต่างจาก

ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูต้องตัง้แต่หนึง่สตางค์ขึน้ไป แต่ไม่ถงึร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บรษิทัจดัการจะจดัท�า

และส่งรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 วนัท�าการนบัแต่วนัท่ีพบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 

และจดัให้มสี�าเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ทีท่�าการของบรษิทัจดัการเพือ่ให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  สามารถตรวจสอบได้ 

โดยรายงานดังกล่าวจะมรีายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

   (1) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูต้อง

   (2) ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูต้อง

   (3) สาเหตทุีท่�าให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง

   (4) มาตรการป้องกันเพือ่มใิห้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง ท้ังนี ้ เว้นแต่ในกรณท่ีีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง

มสีาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย หรอืศนูย์ซือ้ขายหลกัทรพัย์ไม่ถกูต้อง

   ในกรณีท่ีเหตุของความผิดพลาดซึ่งท�าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการ

ค�านวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การก�าหนดอตัราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นต้น บรษิทัจดัการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้

ถกูต้อง นบัแต่วนัทีบ่รษิทัจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องด้วย

  2. ในกรณทีีร่าคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึง่สตางค์ขึน้ไป และคดิเป็น

อตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูต้อง บรษิทัจดัการจะค�านวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลงันบัแต่วนัท่ีพบราคา

หน่วยลงทุนไม่ถกูต้องจนถงึวนัท่ีราคาหน่วยลงทุนถกูต้อง และด�าเนนิการดังต่อไปนีเ้ฉพาะวนัทีร่าคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้อง 

ต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึง่สตางค์ขึน้ไป และคดิเป็นอตัราส่วนตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูต้อง

   (1) จดัท�ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสรจ็สิน้ภายในวนัท�าการถดัจาก

วนัทีพ่บว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถกูต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผูดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัท�าการถดัจากวนัท่ีค�านวณ

ราคาหน่วยลงทนุเสรจ็ส้ิน เพือ่ให้ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองข้อมลูในรายงานดังกล่าวภายในวนัท�าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการ

ส่งรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์ ท้ังนี ้รายงานดังกล่าวจะมรีายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

     (ก) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูต้อง

     (ข) ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูต้อง

     (ค) สาเหตท่ีุท�าให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง

     (ง) การด�าเนนิการของบรษิทัจดัการเมือ่พบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง
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   ทัง้นี ้ บรษิทัจดัการจะจัดให้มสี�าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ทีท่�าการของบรษิทัจดัการ เพือ่ให้ส�านกังานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้

   (2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถุกต้องภายในวันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์

รบัรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

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

หนงัสอืพมิพ์รายวนัอย่างน้อยหนึง่ฉบบัภายใน 3 วนัท�าการนบัแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองข้อมลูในรายงานดังกล่าว

   (4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซื้อ 

หรอืขายคืนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องทราบถงึการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา 

ภายใน 5 วนัท�าการ นบัแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองข้อมลูในรายงานดังกล่าว

   (5) จดัท�ารายงานมาตรการป้องกนัเพือ่มใิห้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทัง้

ส�าเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาทีจ่ดัท�าตาม (1) ให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   ภายใน 

7 วนัท�าการ นบัแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้น

แต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงาน

มาตรการป้องกันให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  แต่จะส่งส�าเนาเอกสารทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่าการท่ีราคาหน่วย

ลงทนุไม่ถกูต้องมสีาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้แทน

  3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร ดังต่อไปนี้

   (1) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องต�่ากว่าราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะ

ปฏบิตัดัิงนี้

     (ก) กรณท่ีีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการจะลดจ�านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเป็น

จ�านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถกูต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูต้อง

      หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่า

จ�านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะต้องลด บรษิทัจัดการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ�านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู ่หรอื

ลดจ�านวนหน่วยลงทนุท่ีเหลอือยูน่ัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู ่แล้วแต่กรณี 

เพือ่ชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมสีาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ 

เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง 

และผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตดัุงกล่าว
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     (ข) กรณท่ีีเป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการจะเพิม่จ�านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วย

ลงทุนเป็นจ�านวน ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง หรือจ่ายเงิน

ของกองทนุเปิดเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาให้แก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคืน

หน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทนุเหลอือยู ่ บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของกองทนุเปิดเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพือ่ชดเชย

ราคาให้แก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน

   (2) กรณรีาคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องสงูกว่าราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัิ

ดงันี้

     (ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจ�านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุน

เป็นจ�านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูต้องกับราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุน

เปิดเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาให้แก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุ

     (ข) กรณท่ีีเป็นการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการจะลดจ�านวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคืนหน่วย

ลงทนุเป็นจ�านวน ซึง่มมีลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูต้อง

   หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ�านวน

หน่วยลงทุนท่ีจะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลด

จ�านวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู ่นั้น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู  ่

แล้วแต่กรณ ี เพือ่ชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้องมสีาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจ

ควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหรอืศนูย์ซือ้ขายหลกัทรพัย์ไม่

ถกูต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตดัุงกล่าว

   ในกรณท่ีีบรษิทัจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงนิให้แก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคืนหน่วยลงทนุรายใดมมีลูค่า

ไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจน�าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู ้ถือหน่วยลงทุน 

แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันท�าการ 

นบัแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา

   การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพือ่ชดเชยราคาให้แก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ือ้หน่วยลงทุนตาม 

2(ก) บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้

  4. บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กิดขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ

ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนงัสอืพมิพ์ ค่าออกเชค็ ค่าใช้จ่ายในการจดัส่งเงนิชดเชยราคาให้แก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุและ

ผูข้ายคืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น เว้นแต่ในกรณทีีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้องมสีาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้
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25. รอบระยะเวลาบัญชีประจ�าปีของกองทนุรวม :

 วนัทีส้ิ่นสดุรอบบญัช ี: วนัที ่31 เดือน มกราคม

 วนัทีส้ิ่นสดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัท่ี 31 มกราคม 2555

26. ก�าหนดเวลาและวิธกีารจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ :

 โครงการจะไม่จ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่จะน�าผลก�าไรไปลงทนุต่อเพือ่ให้เกิดรายได้เพิม่ขึน้

27. สิทธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ :

 27.1 สิทธใินการขายคนืหน่วยลงทนุ :

  บรษิทัจดัการมข้ีอผกูพนัทีจ่ะต้องรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจากผูถ้อืหน่วยลงทุน เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุน�าหน่วยลงทนุ

มาขายคืนผ่านผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถน�าหน่วยลงทุนมาขายคนืได้ทกุวนัท�าการรบัซือ้คนื

ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งค�านวณตามหัวข้อ “วิธีการค�านวณการก�าหนดเวลาในการค�านวณ และการประกาศ 

มลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ” และได้รบัการรบัรองโดยผูดู้แลผล

ประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณท่ีีบรษิทัจดัการด�าเนนิการตามทีก่�าหนดไว้ในหวัข้อ “การเลือ่นก�าหนดการช�าระเงนิค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนคืนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” หรอื “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค�าสัง่ซือ้หรอืค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ” หรอื 

“การหยดุรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน”

 27.2 สิทธใินการรบัเงนิปันผล :

  ไม่มี

 27.3 สิทธใินการโอนหน่วยลงทนุ :

  ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทุนได้เฉพาะกรณดัีงต่อไปนี้

  (1) กรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้บดิา มารดา บตุรและคู่สมรสของผูถ้อืหน่วยลงทนุ

  (2) การโอนหน่วยลงทุนตามค�าสัง่ศาลหรอืโดยผลของกฎหมาย

  (3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณพีเิศษอืน่ ๆ ท่ีนายทะเบยีนเหน็สมควรและอนมุตัใิห้โอนได้

  วิธกีารขอโอนหน่วยลงทนุ

  ผูโ้อนและผูร้บัโอนจะต้องมายืน่ค�าขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองทีผู่ส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน ในกรณท่ีีผูร้บั

โอนยังไม่เคยมีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในค�าขอเปิดบัญชีกองทุนและยื่นต่อ 

ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนพร้อมกับค�าขอโอนหน่วยลงทนุ
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  ผูโ้อนจะต้องเสยีค่าธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทุนในอตัรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรอืเศษของ 

1,000 หน่วย ในวนัทีย่ืน่ค�าขอโอนหน่วยลงทุน

  หลงัจากทีไ่ด้รบัค่าธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทนุจากผูโ้อนแล้ว ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน จะส่งมอบหลกั

ฐานการรบัค�าขอโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผูโ้อนไว้เป็นหลกัฐาน

  การโอนหน่วยลงทุน ซึง่เป็นไปตาม (1) (2) และ (3) ตามท่ีกล่าวข้างต้น นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะบนัทกึข้อมลู

การโอนหนว่ยลงทนุ และบรษิัทจัดการจะออกใบยืนยันการโอนหนว่ยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนหน่วยลงทนุและผูร้บัโอนหนว่ยลงทนุ

ภายใน 6 วนัท�าการ นบัแต่วนัทีผู่ส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืได้รบัค�าขอโอนหน่วยลงทนุ สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทนุ

ของผูร้บัโอนจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้บนัทกึข้อมลูการโอนหน่วยลงทนุแล้ว

  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของ

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก

เกณฑ์เกีย่วกับข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบรษิทัจดัการ

 27.4 สิทธใินการลงมติเพ่ือแก้ไขเพิม่เติมโครงการจดัการลงทนุหรอืแก้ไขวิธจีดัการ :

  ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมตเิพือ่ให้ท�าการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการหรอืแก้ไขวธิกีารจัดการ โดยบรษิทัจดัการ

จะท�าการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการต่อเมือ่ได้รบัมตเิสียงข้างมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ซึง่คิดตามจ�านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึง

หนึง่ของจ�านวนหน่วยลงทุนทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ แต่หากปรากฏว่ามตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกล่าวไม่เกนิร้อย

ละ 55 ของจ�านวนหน่วยลงทนุท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของโครงการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะส่งเอกสารหลกัฐานเก่ียวกับ

การขอมตแิละการนบัมตไิปยงัผูดู้แลผลประโยชน์ เพือ่ให้ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองผลการนบัมตนิัน้

  ในกรณท่ีีบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถอืหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึง่ในสามของจ�านวนหน่วยลงทนุท่ีจ�าหน่าย

ได้แล้วทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืบรษิทัหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นเจ้าของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุน (omnibus 

account) ต้องไม่นบัคะแนนเสยีงของบคุคล หรอืกลุม่บคุคลเดียวกันนัน้ในส่วนทีเ่กินกว่าหนึง่ในสามของจ�านวนหน่วยลงทนุที่

จ�าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ทัง้นี ้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนดเป็นอย่างอืน่ 

หรอือนมุตัเิหน็ชอบ ยกเว้น หรอืผ่อนผนัให้ด�าเนนิการเป็นอย่างอืน่ได้

 27.5 สิทธใินการได้รบัเงนิคนืเม่ือเลกิโครงการ :

  ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธท่ีิจะได้รบัเงนิคืนเมือ่โครงการส้ินสุดลง โดยบรษิทัจัดการจะจัดให้มผีูช้�าระบญัชทีีส่�านกังาน

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

และแจกจ่ายเงนิคนืให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามวธิกีารท่ีระบไุว้ภายใต้หวัข้อ “การช�าระบญัชกีองทนุเมือ่เลกิโครงการและวธิกีาร

เฉลีย่คืนเงนิให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเมือ่เลกิโครงการ”
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 27.6 สิทธปิระโยชน์อืน่ ๆ :

  ไม่มี

28. วิธกีารแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรอืแก้ไขวิธกีารจดัการ :

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

กฎหมายอื่นใดท่ีเก่ียวข้อง จะก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ 

จะด�าเนนิการ ดังนี้

 (1) จะด�าเนนิการตามมตโิดยเสยีงข้างมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่คดิตามจ�านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึง่หนึง่ของ

จ�านวนหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืจะด�าเนนิการตามความเหน็ชอบจากส�านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 (2) การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการหรอืแก้ไขวธิกีารจดัการ หากไม่สามารถกระท�าตามมตโิดยเสยีงข้างมากของผูถ้อืหน่วย

ลงทนุ ซึง่คิดตามจ�านวนหน่วยลงทนุรวมกันเกินก่ึงหนึง่ของจ�านวนหน่วยลงทุนทีข่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุน 

อันเนื่องมาจากข้อจ�ากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก

เกณฑ์เกีย่วกบัข้อจ�ากดัการถอืหน่วยลงทนุในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 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) บริษัทจัดการอาจจะด�าเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย

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

29. การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม :

 บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการเลกิกองทนุรวมเมือ่ปรากฏกรณอีย่างใดอย่างหนึง่ดังต่อไปนี้

 (1)   เมือ่จ�านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกว่า 35 รายในวนัท�าการใดๆ

 (2)  มลูค่าหน่วยลงทนุทีข่ายได้แล้วทัง้หมดโดยค�านวณตามมลูค่าทีต่ราไว้ของหน่วยลงทนุ ลดลงเหลอืน้อยกว่า 50 ล้านบาท 

ในวนัท�าการใดและบรษิทัจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุเปิดนัน้
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 (3)   มกีารขายคืนหน่วยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึง่เกินกว่าสองในสามของจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด

 (4)  มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาห้าวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดตดิต่อกันคิดเป็นจ�านวนเกนิ

กว่าสองในสามของจ�านวนหน่วยลงทนุท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด

 (5)  เมือ่ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ให้บรษิทัจดัการเลกิกองทุนเปิดในกรณท่ีีบรษิทัจดัการกระท�าการหรอืงดเว้น

กระท�าการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุเปิด หรอืไม่ปฏบิตัติามหน้าท่ีของตน

 (6)   ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพกิถอนการอนมุตัใิห้จดัตัง้และจดัการกองทนุ หากปรากฎเหตดัุงต่อไปนี้

  (6.1)  มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

กองทุนรวมทีข่ดัหรอืแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค�าส่ังท่ีออกโดยอาศยั

อ�านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

  (6.2)  มกีารจ�าหน่ายหน่วยลงทนุโดยบรษิทัจดัการกองทนุรวมมไิด้ปฏบิตัหิรอืดูแลให้มกีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์

เก่ียวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไปตามที่ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 

ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการจดัส่งหรอืแจกจ่ายหนงัสอืชีช้วนและการเสนอขายหน่วยลงทนุ

  (6.3)  ในกรณทีีเป็นกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั หากปรากฎข้อเทจ็จรงิว่ามผีูถ้อืหน่วยลงทนุของกอง

ทุนรวมเป็นบคุคลอืน่ใดท่ีมใิช่ผูล้งทนุประเภทสถาบนัตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม

  (6.4)  บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถด�าเนินการตามค�าส่ังของส�านักงานตามหลักเกณฑ์ท่ี

ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ

หน้าท่ีของบรษิทัจดัการ

 (7)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถน�าเงินไปลงทุนในหลัก

ทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอืน่เพือ่ประโยชน์สูงสดุของผูถ้อืหน่วยลงทนุตามท่ีระบไุว้ในโครงการ และหรอืกรณกีองทนุมขีนาดกองทนุ

ลดลงเหลอืน้อยจนไม่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบรหิารกองทนุต่อไป และบรษิทัจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุเปิดนัน้

30. การด�าเนนิการของบรษัิทจดัการ เม่ือเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม :

 30.1 บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการดังต่อไปนีเ้พือ่เลกิกองทนุเปิดดังกล่าว

  (ก) ยตุกิารรบัค�าส่ังซือ้และค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัท�าการทีป่รากฏกรณตีามข้อ 29 (1) ถงึ (4)

  (ข) แจ้งให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดยทางไปรษณย์ีลงทะเบยีน รวมทัง้แจ้งเป็น

หนงัสือให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทัง้นี ้ภายใน 3 วนัท�าการนบัแต่วนัท�าการทีป่รากฏกรณตีามข้อ 29 (1) ถงึ (4)

  (ค) จ�าหน่ายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีเ่หลอือยูข่องกองทนุเปิดดังกล่าวภายใน 5 วนัท�าการนบัแต่วนัท�าการที่
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ปรากฏกรณตีาม ข้อ 29 (1) ถงึ (4) เพือ่รวบรวมเงนิเท่าท่ีสามารถกระท�าได้เพือ่ช�าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ

โดยอตัโนมตัิ

  (ง) ช�าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามสดัส่วนจ�านวนเงนิทีร่วบรวมได้ตาม (ค) ให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ภายใน 10 วนั

ท�าการนบัแตว่ันท�าการทีป่รากฏกรณีตามข้อ 29 (1) ถึง (4) และเมือ่ได้ด�าเนนิการช�าระค่าขายคนืหนว่ยลงทุนแลว้จะถือว่า

เป็นการเลกิกองทนุนัน้

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

จดัการจะด�าเนนิการตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีาร

ช�าระบญัชขีองกองทุนรวม

 30.2 เมือ่จะมกีารเลกิกองทุนเพราะเหตอุืน่ทีท่ราบก�าหนดการเลกิกองทนุล่วงหน้า บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการดังนี้

  (ก) แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุท่ีมชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบโดยทางไปรษณย์ี ก่อนวนัเลกิ

กองทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วนัท�าการ และ

  (ข) แจ้งเป็นหนงัสอืให้ผูดู้แลผลประโยชน์และส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบก่อนวนัเลกิกองทนุเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 5 วนัท�าการ และกระท�าการด้วยวธิอีืน่ใด เพือ่ให้ประชาชนรบัทราบข้อมลูในเรือ่งดังกล่าวก่อนวนัเลกิกองทนุเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 5 วนัท�าการ โดยวธิปีระกาศในเวบ็ไซต์บรษิทัท่ี www.bblam.co.th หรอืช่องทางอืน่ใดทีเ่หมาะสม

  (ค) จ�าหน่ายทรพัย์สนิของกองทุนเพือ่รวบรวมเป็นเงนิสด เงนิฝาก และหรอืตราสารการเงนิใด ให้เสรจ็สิน้ก่อนวนั

เลกิกองทุน

31. การช�าระบัญชีกองทนุรวม และวิธกีารเฉลีย่เงนิคนืให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุเม่ือเลกิโครงการ :

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

ค�านวณรวบรวมทรพัย์สนิ จดัท�าบญัชจี�าหน่ายทรพัย์สนิของกองทุน ช�าระภาระหนีส้นิและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวมท้ัง

ท�าการอย่างอืน่ตามทีจ่�าเป็นเพือ่ช�าระบญัชขีองกองทุนให้เสรจ็สิน้ ทัง้นี ้ ตามหลกัเกณฑ์ เงือ่นไขและวธิกีารทีค่ณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด ส�าหรบัค่าใช้จ่ายและเงนิค่าตอบแทนในการช�าระบญัชขีองกองทนุจะหกัจ่ายจากทรพัย์สินของกองทนุ

และผูช้�าระบญัชจีะด�าเนนิการเฉลีย่คืนเงนิให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามมลูค่าทรพัย์สินสทุธเิท่าทีค่งเหลอือยู่

 เมือ่ได้ช�าระบญัชเีสรจ็เรยีบร้อยแล้ว ผูช้�าระบญัชจีะท�าการจดทะเบยีนเลกิกองทนุกับส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 

ผูช้�าระบญัชจีะโอนทรพัย์สนิคงค้างใด ๆ ทีเ่หลอือยูภ่ายหลงัการจดทะเบยีนเลกิกองทนุแล้ว ให้ตกเป็นกรรมสทิธิข์องส�านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.
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32. ข้อก�าหนดอืน่ ๆ :

 32.1 การกู้ยมืเงนิหรอืก่อภาระผกูพนั

  ในการจดัการกองทนุเปิด บรษิทัจดัการอาจกู้ยมืเงนิหรอืท�าธรุกรรมการขายโดยมสัีญญาซือ้คนืในนามกองทนุเปิด

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

  32.1.1 กู้ยมืเงนิหรอืท�าธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คืนได้เฉพาะเพือ่บรหิารสภาพคล่องของกองทนุเปิด

  32.1.2 เงนิท่ีได้จากการกู้ยมืเงนิหรอืท�าธรุกรรมการขายโดยมสัีญญาซือ้คืน ต้องน�ามาช�าระให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ

เป็นค่าขายคนืหน่วยลงทุน

  32.1.3 จ�านวนเงนิกูย้มืเมือ่รวมธรุกรรมการขายโดยมสัีญญาซือ้คืน ต้องไม่เกินร้อยละสบิของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธิ

ของกองทุนเปิด เว้นแต่ในกรณจี�าเป็นและสมควรเพือ่คุ้มครองประโยชน์ผูถ้อืหน่วยลงทุนอนัเนือ่งมาจากปัญหาความผนัผวน

(Fluctuation) ของตลาดเงนิและตลาดทนุในวงกว้าง ส�านกังานอาจผ่อนผนัอตัราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกนิร้อยละสบิห้าของ

มลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนเปิด

  32.1.4 คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินหรือท�าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็น 

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดนัน้ ทัง้นี ้ ในกรณทีีคู่ส่ญัญาเป็นกองทุนรวม กองทนุรวมนัน้ต้องไม่อยูภ่ายใต้การจดัการของ

บรษิทัจดัการเอง

  32.1.5 จัดท�ารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือท�าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และส่งให ้

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทนุเปิดนัน้ภายในสามวนัท�าการนบัแต่วนัท�าสญัญากู้ยมืเงนิหรอืท�าธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื 

การกู้ยมืเงนิ บรษิทัจดัการอาจท�าค�าขอวงเงนิสินเชือ่ไว้ล่วงหน้า (Credit Line) กไ็ด้ แต่การกูย้มืเงนิแต่ละครัง้ต้องมรีะยะเวลา

ตามสญัญากูย้มืเงนิแต่ละสัญญาไม่เกนิเก้าสบิวนั

 32.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถด�ารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการด�ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนและการท�าประกนัภยัความรบัผดิของบรษิทัจดัการ ให้

บรษิทัจดัการด�าเนนิการดังนี ้ รายงานต่อส�านกังานภายในวนัท�าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการรูห้รอือาจรูถ้งึการไม่สามารถด�ารง

ความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าวและบริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธี

ขอรับความเห็นชอบจากส�านักงานหรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจ�านวนหน่วยลงทุนรวมกัน 

เกินกึง่หนึง่ของจ�านวนหน่วยลงทนุทีจ่�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทนุรวมภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีบรษิทัจดัการรูห้รอือาจ

รูถ้งึการไม่สามารถด�ารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุดังกล่าว
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  ทัง้นี ้หากมเีหตจุ�าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการอาจขอให้ส�านกังานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดั

เลอืกบรษิทัจดัการรายใหม่จะค�านงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส�าคัญ และในกรณท่ีีมค่ีาใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปลีย่น

บรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการรายเดิมต้องเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

  หากบรษิทัจดัการไม่สามารถด�าเนนิการภายในระยะเวลาทีก่�าหนด บรษิทัจัดการจะด�าเนนิการเลกิกองทุนรวมต่อไป

 32.3 การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนือ่งจากการท่ีกองทุนใช้บรกิารบคุคลอืน่ (Soft commission)

  บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพือ่กองทุนจากบคุคลทีเ่ป็นผูใ้ห้บรกิาร อนัเนือ่งมาจากการใช้บรกิาร

ของบคุคลดังกล่าวในการจดัการกองทนุได้ โดยมหีลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  (1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรบัไว้นัน้ต้องเป็นทรพัย์สินท่ีมมีลูค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกับบทบาทโดยตรง

ของความเป็นกองทนุตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และ

  (2) ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจ�าเป็นเพื่อให้

กองทนุได้รบัประโยชน์จากบคุคลดังกล่าว (churning) ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ให้แก่กองทุนทีอ่ยูภ่ายใต้การ

บรหิารจดัการของบรษิทัจดัการ บรษิทัต้องกระท�าด้วยความเป็นธรรมและค�านงึถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัย์ท่ีอาจไว้ได้

ของกองทนุนัน้ด้วย

 32.4 เกณฑ์วดัผลการด�าเนนิงาน

  ตวัชีว้ดั (Benchmark) ของกองทุนนี ้คอื

•   Government Bond Index อายรุะหว่าง 1-3 ปี (20%)

•  Zero Rate Return 1 เดือน (20%)

•  Government Bond Index อายรุะหว่าง 1-3 ปี +40 bps (20%)

•  อตัราดอกเบีย้กู้ยมืระหว่างธนาคารส�าหรบัระยะเวลา 3 เดือน สกลุเงนิดอลล่าร์สหรฐัฯ* ปรบัด้วยต้นทุน 

  การป้องกันความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น บวกด้วย ค่าเฉลีย่ของ Credit Spread ของตราสารทีม่กีารจดั 

  อนัดับเครดิตในระดับ A อาย ุ3 เดือน** ในช่วงระยะเวลาท่ีค�านวณผลตอบแทน (20%) และ

•  เงนิฝากประจ�า 1 ปี เฉลีย่ของ 3 ธนาคารพาณชิย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรงุเทพ ธนาคารกสกิรไทย     

     และธนาคารไทยพาณชิย์ (20%)

  โดยกองทุนจะแสดงผลค�านวณเกณฑ์มาตรฐานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ 

  ทัง้นี ้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธท่ีิจะเปลีย่นแปลงเกณฑ์มาตรฐานหรอืตวัชีว้ดัผลการด�าเนนิงานในการใช้เปรยีบ

เทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็เหมาะสม โดยได้รบัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ โดยจะแจ้งให้ส�านกังานและผูถ้อืหน่วย
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ลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วนัก่อนการเปลีย่นแปลง ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสมาคมบรษิทัจดัการลงทนุ หรอืหน่วยงาน 

ทีเ่ก่ียวข้องก�าหนด

  * อตัราดอกเบีย้กู้ยมืระหว่างธนาคารส�าหรบัระยะเวลา 3 เดือนสกลุเงนิดอลล่าร์สหรฐัฯ คือ SIBOR

  ** Credit Spread ในทีน่ีห้มายถงึ ส่วนต่างของผลตอบแทนของตราสารทีม่กีารจดัอนัดับเครดิตในระดับ A อาย ุ3 

เดือน ทีอ่ยูใ่นประเทศสหรฐัอเมรกิา ทีแ่สดงโดย Bloomberg กบั อตัราดอกเบีย้กู้ยมืระหว่างธนาคาร ส�าหรบัระยะเวลา 3 เดือน 

สกุลเงนิดอลล่าร์สหรฐัฯ ตามท่ีปรากฏในแต่ละวนั

 32.5 ข้อก�าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดียวกนั

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

จะเรยีกว่า FATCA) โดยมผีลบงัคับใช้วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก�าหนดให้สถาบนัการเงนิทีไ่ม่ใช่

สญัชาตอิเมรกัินนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกับบญัชขีองบคุคลทีอ่ยู่

ในบงัคบัต้องเสยีภาษใีห้กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบคุคลธรรมดา/นติบิคุคลสญัชาตอิเมรกัิน ผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรใน

สหรฐัอเมรกิา และผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยูท่างภาษใีนสหรฐัอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีว้กับ FFI นัน้ นอกจากนี ้ยงัปรากฎด้วยว่าในปัจจบุนัมี

รฐับาลในหลายประเทศก�าลงัด�าเนนิการออกกฎหมายท่ีมข้ีอก�าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะทีค่ล้ายคลงึกับ FATCA (ซึง่ต่อไป

จะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่ก่ียวข้อง”)

   กองทุนรวมและบรษิทัจดัการถอืว่าเป็น FFI ตามบทนยิามของ FATCA ซึง่ถกูก�าหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกับหน่วย

งานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยมหีน้าท่ีต้องรายงานข้อมลูและธรุกรรมทางการเงนิของบคุคลสญัชาตอิเมรกินัและ

บคุคลท่ีมลีกัษณะตามหลกัเกณฑ์ท่ี FATCA ก�าหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพือ่หาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากับประเทศ

สหรฐัอเมรกิา และรวมถงึหน้าท่ีในการก�าหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัท�าเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

   ภายใต้ข้อก�าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เข้าผกูพนัตนเพือ่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคอื 

มสีถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รบัผลกระทบทีส่�าคญัในสอง

กรณ ีคือ

  (1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินท่ีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์ หรือเงินจากการขาย

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

และเงนิลงทุนทางอ้อมในทรพัย์สินทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกับ

สถาบนัการเงนิอืน่ๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่จะเริม่ต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก�าหนดให้สถาบนัการ

เงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อก�าหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบนัการเงนิใน

ประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ ผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) มหีน้าทีด่�าเนนิการหกัเงนิ ณ ท่ีจ่ายดังกล่าวก่อน

ช�าระให้กับกองทนุรวมท่ีเป็น NPFFI 
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  (2) ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมท้ังผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัย์สิน 

และผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ ทีเ่ข้าร่วมผกูพนัตามข้อก�าหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอืระงบัการท�า

ธรุกรรมทางการเงนิหรอืยตุคิวามสัมพนัธ์ทางธรุกิจกับกองทนุรวมหรอืบรษิทัจดัการ ซึง่อาจท�าให้กองทนุรวมไม่สามารถด�าเนนิ

การลงทุนต่อไปได้ และ/หรอืด�าเนนิการลงทุนได้อย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจท�าให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุไม่สามารถท�ารายการ

ผ่านทางผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อกีต่อไป 

    เพือ่มใิห้บรษิทัจัดการและกองทนุรวมได้รบัผลกระทบในการด�าเนนิงานรวมท้ังเพือ่เป็นการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื

หน่วยลงทนุโดยรวม บรษิทัจัดการและกองทุนรวม (โดยบรษิทัจดัการ) จงึเข้าผกูพนัตนเพือ่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และข้อก�าหนด

ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกีย่วข้อง และเพือ่ให้บรษิทัจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏบิตัติามภาระผกูพนัภายใต้ข้อก�าหนด

และหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ก่ียวข้องได้ บรษิทัจดัการและกองทนุรวม (ซึง่รวมท้ังผูท่ี้เก่ียวข้องกับการปฎิบตังิาน

ของกองทุน เช่น ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ และผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธใินการ

ด�าเนนิการดังนี้

  (1) ร้องขอให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ข้าข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา (หรอืเป็นบคุคลตามทีก่ฎหมายต่าง

ประเทศท่ีเก่ียวข้องก�าหนด) ให้ค�ายนิยอมบรษิทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการน�าส่งข้อมลู (เช่น ชือ่ ทีอ่ยู ่เลขประจ�าตวั ผู้

เสยีภาษขีองสหรฐัอเมรกิา จ�านวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลอื จ�านวนเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลทีไ่ด้รบั เป็นต้น) 

ทีม่อียูใ่นบญัชทีัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุนัน้กับบรษิทัจดัการ ให้กับหน่วยงานของรฐัท้ังในและต่างประเทศ ตามข้อก�าหนดของ

กฎหมายต่างประเทศทีเ่ก่ียวข้อง

  (2) ร้องขอให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุน�าส่งข้อมลู เอกสาร และ/หรอืค�ายนิยอม เพิม่เตมิ เพือ่ยนืยนัหรอืพสูิจน์ทราบความ

เก่ียวข้องกับประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนงัสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาตอิเมรกัินหรอืการให้ข้อมลูตามหวัข้อท่ีก�าหนดไว้ใน

แบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืการแจ้งปรบัปรงุข้อมลูเมือ่ข้อมลูทีเ่คยให้ไว้มกีารเปลีย่นแปลง 

เป็นต้น รวมถงึน�าส่งหลกัฐานเพือ่ยนืยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรอืกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ในกรณท่ีีเป็นลกูค้าสถาบนั

การเงนิ) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก�าหนดของกฎหมายดังกล่าว

  (3) ด�าเนนิการอืน่ใดเพือ่ให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกีย่วข้อง

  เพือ่เป็นการป้องกันและลดผลกระทบทีจ่ะเกิดต่อกองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพือ่ให้กองทนุหรอืผูถ้อื

หน่วยลงทุนโดยรวมได้รบัประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารด�าเนนิการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ก่ียวข้องข้างต้น ในกรณทีี่

ผูถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการด�าเนนิการ หรอืไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจัดการก�าหนด บรษิทัจดัการขอสงวน

สทิธใินการด�าเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่หรอืหลายอย่างดังต่อไปนี ้ตามความจ�าเป็นและความเหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทนุ

ดังกล่าวรบัทราบการด�าเนนิการตามท่ีบรษิทัจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรอืได้ด�าเนนิการตามข้อตกลงทีไ่ด้ระบไุว้ในค�าขอเปิดบญัชี  

  (1) ไม่รบัค�าส่ังซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าว

  (2) ระงบัหรอืหยดุให้บรกิาร และด�าเนนิการคนืเงนิลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าว



123

BFIXED

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

หน่วยลงทนุรายนัน้ได้ เพือ่ให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก�าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขดักับกฎหมาย

ของประเทศไทย

  (4) ด�าเนนิการอืน่ใดอนัเป็นการป้องกันหรอืลดผลกระทบ หรอืท�าให้กองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมได้รบั

ประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารด�าเนนิการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ก่ียวข้องข้างต้น

   การด�าเนนิการดงักล่าวถอืเป็นความจ�าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท�า

เพือ่หลกีเลีย่งมใิห้บรษิทัจดัการและกองทนุมกีารด�าเนนิการทีไ่ม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศ ที่

เก่ียวข้องอนัจะท�าให้กองทุนอาจต้องถกูหกั ณ ทีจ่่าย หรอืถกูปิดบญัชธีนาคารตามทีก่ล่าวแล้วข้างต้น ซึง่ในทางปฏบิตับิรษิทั

จดัการจะเลอืกด�าเนนิการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ข้าข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา (หรอืเป็นบคุคลตามทีก่ฎหมาย

ต่างประเทศทีเ่ก่ียวข้องก�าหนด) เท่านัน้ 

  ทัง้นี ้ในกรณทีีก่ฎหมายไทยมกีารแก้ไขเพิม่เตมิข้อก�าหนดเพือ่รองรบัการด�าเนนิการตามท่ีบรษิทัจัดการได้สงวนสิทธิ

ไว้ข้างต้น บรษิทัจดัการ (รวมถงึผูท้ีเ่ก่ียวข้อง) จะด�าเนนิการตามข้อก�าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน�าส่งข้อมลูของ

ผูถ้อืหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรอืด�าเนนิการอืน่ใดท่ีราชการก�าหนด โดยไม่จ�าเป็นต้องร้องขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุ

33. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตุลาการ :

 บรษิทัจดัการตกลงให้มกีารระงบัข้อพพิาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการปฎบิตัไิม่เป็นไปตาม

โครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส�านักงานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ทีเ่ก่ียวข้อง อนัมผีลให้เกิดความเสยีหายแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทุนรวมแล้ว ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน

รวมสามารถน�าข้อพพิาทเข้าสู่การพจิารณาตามกระบวนการอนญุาโตตลุาการของส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

วนัทีร่วบรวมข้อมลู 6 มนีาคม 2558
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