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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) :   กองทุนเปิดบวัหลวงตราสารหนีเ้พือ่การเลีย้งชพี

 1.2 ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) :  Bualuang Fixed-income RMF   

 1.3 ช่ือย่อ :     BFRMF 

 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 :  10,000 ล้านบาท

  เงือ่นไข :  ไม่มี

 2.2 มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหน่วย :  10 บาท

 2.3 จ�านวนหน่วยลงทนุ :  1,000 ล้านหน่วย

 2.4 ประเภทหน่วยลงทนุ :  ระบชุือ่ผูถ้อื 

 2.5 ราคาของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายครัง้แรก :  10  บาท 

 2.6 มูลค่าขัน้ต�า่ของการส่ังซือ้ครัง้แรก :  500  บาท
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 2.7 มูลค่าขัน้ต�า่ของการส่ังซือ้ครัง้ถดัไป :  500 บาท 

 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 ลกัษณะพิเศษ 

การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ 

หรอืทรพัย์สินอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวิธอีืน่ทีจ่ะลงทนุ :

 3.1 วัตถปุระสงค์ของโครงการ : 

  เพื่อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน และตอบสนอง 

ผูล้งทนุท่ีมุง่หวงัผลตอบแทนท่ีกองทุนจะได้รบัจากดอกเบีย้หรอืก�าไรส่วนเกินทนุจากการลงทนุในตราสารแห่งหนี้

 3.2 ชนดิกองทนุรวม : ลงทนุโดยตรง

  ประเภทกองทนุรวม : กองทนุรวมพเิศษ

  การแบ่งชนดิหน่วยลงทนุ : ไม่มี

 3.3 นโยบายการลงทนุ : ตราสารแห่งหนี้

   การลงทนุในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ไม่ลงทนุ

   การลงทนุในตราสารทีมี่ลกัษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทนุ

 3.4 ลกัษณะพิเศษ : กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี (Retirement Mutual Fund : RMF)

  รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : ลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในตราสาร 

แห่งหนี้ เงินฝาก หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก�าหนดให้ลงทนุได้

  ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซื้อขาย 

ล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

  รายละเอยีดเพิม่เติม : หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีจะน�าไปจ�าหน่าย จ่าย โอน จ�าน�า หรอืน�าไปเป็น

หลกัประกันมไิด้

 3.5 การลงทนุในต่างประเทศ : ไม่มกีารลงทุนในต่างประเทศ
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 3.6 ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวิธอีืน่ทีจ่ะลงทนุ :

  3.6.1 ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวิธอีืน่ทีจ่ะลงทนุในประเทศ :

   บรษิทัจดัการจะลงทนุหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สินอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิอีืน่

อย่างใดอย่างหนึง่หรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนดดัง

ต่อไปนี ้ เว้นแต่ในกรณท่ีีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขหรอื

เพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่

   3.6.1.1 ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศ ได้แก่

    (1)   ตราสารแห่งหนีท้ีม่ลีกัษณะคล้ายเงนิฝาก  ได้แก่  

     (1.1) ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สัญญาใช้เงนิ บตัรเงนิฝาก หรอืหุน้กู้ระยะส้ัน ท่ีธนาคารทีม่กีฎหมาย

เฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ หรอืบรษิทัเงนิทนุ เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้ประกนั

     (1.2) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภท 

การให้สินเชือ่เพือ่ธรุกจิหลกัทรพัย์เป็นผูอ้อก ซึง่ก�าหนดวนัใช้เงนิตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เมือ่ทวงถาม

หรอืเมือ่ได้เห็น

     (1.3) ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใช้เงนิอายไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่มอีนัดับความ

น่าเช่ือถอืดังต่อไปนี้

      (ก) อนัดับความน่าเชือ่ถอืของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดับแรก

ทัง้นี ้ในกรณทีีเ่ป็นอนัดับความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสาร ต้องเป็นอนัดับความน่าเชือ่ถอืทีไ่ด้มาจากการจดัอนัดับความน่าเชือ่ถอื

ระยะส้ัน (Short-Term Rating) ด้วย หรอื

      (ข) อนัดับความน่าเชือ่ถอืของผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้ประกนั 

อยูใ่นอนัดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ท้ังนี ้ โดยการจดัอนัดับความน่าเชือ่ถอืของสถาบนัจดัอนัดับความน่าเชือ่ถอื

ภายใต้ชือ่ Standard & Poor’s หรอื Moody’s หรอื Fitch หรอืสถาบนัอืน่ท่ีส�านกังานก�าหนดเพิม่เตมิ

    (2)   ตราสารแห่งหนีท้ัว่ไป  ได้แก่

     (2.1) ตราสารภาครฐัไทย อนัได้แก่  

      (ก) ตัว๋เงนิคลงั

      (ข) พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย

      (ค) พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ี 

จะซือ้หุน้กู้ ทีก่ระทรวงการคลงัหรอืกองทนุเพือ่การฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงนิเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั 

หรอืผูค้�า้ประกัน
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     (2.2) ตราสารภาครฐัต่างประเทศ อนัได้แก่ ตราสารทีม่รีปูแบบท�านองเดียวกับตราสาร

ภาครฐัไทยทีร่ฐับาลต่างประเทศ องค์การหรอืหน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ รฐัวสิาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรอืองค์การ

ระหว่างประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้�า้ประกนั ทัง้นี ้ตราสารดังกล่าวต้องมลีกัษณะตามเงือ่นไขท้ายข้อ 3.6.1.1 ด้วย

     (2.3) ตราสารท่ีเปลีย่นมอืได้ ซึง่หมายถงึ พนัธบตัร ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ หรอื 

หุ้นกู้ที่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพันธ์ ท่ีส�านักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะท่ัวไปหรือในลักษณะจ�ากัด 

หรอืทีอ่อกภายใต้ข้อผกูพนัท่ีก�าหนดและอนญุาตโดยกระทรวงการคลงั หรอืท่ีนติบิคุคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผูอ้อก 

หรอืทีเ่ป็นหลกัทรพัย์ท่ีออกใหม่ ซึง่ผูอ้อกหลกัทรพัย์ได้เสนอขายหลกัทรพัย์ทีอ่อกใหม่นัน้ท้ังหมดต่อผูถ้อืหุน้โดยได้รบัช�าระราคา

เตม็มลูค่าทีเ่สนอขายจากผูถ้อืหุน้  ทัง้นี ้ตราสารท่ีเปลีย่นมอืได้ต้องมลีกัษณะตามเงือ่นไขท้ายข้อ 3.6.1.1 ด้วย  

     (2.4) ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรพัย์อ้างองิไทยทีม่หีลกัทรพัย์อ้างองิ

เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู้ท่ีไม่ใช่หุน้กู้อนพุนัธ์  

     (2.5) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นกู้ท่ี 

เสนอขายในต่างประเทศโดยมผีูอ้อกเป็นนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี ้หุน้กู้ดังกล่าวไม่รวมถงึหุน้กูแ้ปลงสภาพและ

หุน้กู้อนพุนัธ์  

     (2.6) หน่วยลงทนุหรอืใบส�าคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสาร

แห่งหนี ้หรอืของกองทุนรวมอืน่ทีม่นีโยบายการลงทนุเฉพาะเงนิฝาก ตราสารแห่งหนี ้หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีส่�านกังาน

ก�าหนด หรอืให้ความเหน็ชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงนิ เป็นต้น

     (2.7) ธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคืน ท้ังนี ้บรษิทัจดัการต้องปฏบิตัใิห้เป็นไปตาม

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 ้บรษิทัจัดการต้องปฏบิตัใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีส�านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด

    ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี้ตามข้อ 3.6.1.1 เป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีการจ่าย 

ผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้ต้องอยูใ่นรปูอตัราดอกเบีย้คงทีห่รอือตัราดอกเบีย้ลอยตวัเท่านัน้ 

    การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค�้าประกันของบุคคลที่ก�าหนดไว้ในข้อ 3.6.1.1 ต้องเป็น 

การรบัรองตลอดไปรบัอาวลัทัง้จ�านวน สลกัหลงัโอนประเภทมสีทิธไิล่เบีย้โดยไม่มข้ีอก�าหนดลบล้างหรอืจ�ากัดความรบัผดิของ        

ผูส้ลกัหลงั หรอืค�า้ประกันต้นเงนิและดอกเบีย้เตม็จ�านวนแบบไม่มเีงือ่นไข

    เงือ่นไข : ตราสารภาครฐัต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารทีเ่ปลีย่นมอืได้ตามข้อ (2.3) ต้อง

มลีกัษณะดังต่อไปนี้

    (1) เป็นตราสารขึน้ทะเบยีนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
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    (2) มรีาคาทีเ่หมาะสมตามทีส่มาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยก�าหนดหรอืมผีูแ้สดงตนต่อบคุคล

ทัว่ไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซือ้และรบัซือ้ตราสารนัน้ในราคาดังกล่าว (Bid Price แบบ Firm Quote) ตามจ�านวนและวธีิการ 

ท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยก�าหนดอยูเ่สมอ โดยได้ส่งส�าเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้  และ

    (3) เป็นตราสารท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

     (ก) ในกรณทีีเ่ป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารทีม่อีนัดับ

ความน่าเชือ่ถอืของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดับท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment Grade) เว้นแต่ผูอ้อกตราสารดัง

กล่าวเป็นรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายต่างประเทศ  ตราสารนัน้ต้องมอีนัดับความน่าเชือ่ถอืของตราสารอยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทุน

ได้ (Investment Grade) เท่านัน้

     (ข) ในกรณทีีผู่อ้อกตราสารเป็นนติบิคุคลต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมอีนัดับความ 

น่าเช่ือถอืของตราสารอยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทุนได้ (Investment Grade) 

     (ค) ในกรณทีีก่องทนุลงทนุในตราสารอืน่นอกเหนอืจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขาย 

ครั้งแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 

(Investment Grade) ตราสารนัน้ต้องมบีรษิทัจดัการไม่ต�า่กว่าสามรายเป็นผูซ้ือ้ตราสารดงักล่าวเพือ่เป็นทรพัย์สินของกองทนุภาย

ใต้การจดัการ

   3.6.1.2 ตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทนุ ได้แก่  

    (1) หุน้กู้แปลงสภาพทีเ่สนอขายในประเทศซึง่ต้องมลีกัษณะตามเงือ่นไขในท้ายข้อ 3.6.1.1 

(1) และ (2) ทั้งนี้ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครั้งแรก หุ้นกู้แปลงสภาพนั้นต้องเป็น 

หุน้กู้แปลงสภาพทีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment Grade) หรอืเป็นหุน้กู้แปลงสภาพทีม่ี 

บรษิทัจดัการไม่ต�า่กว่าสามรายเป็นผูซ้ือ้ตราสารดังกล่าวเพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทุนภายใต้การจดัการ 

     ในกรณทีีหุ่น้กู้แปลงสภาพตามวรรคหนึง่มกีารค�า้ประกัน การค�า้ประกนัดังกล่าวต้องเป็น 

การค�า้ประกันต้นเงนิและดอกเบีย้เตม็จ�านวนแบบไม่มเีงือ่นไข

    (2) หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตาม

กฎหมายไทย

    นอกจากนี ้ในการลงทุนในตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทนุนัน้ ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี้

    (1) ในขณะท่ีลงทุนหรอืได้มา มลูค่าของหุน้กูแ้ปลงสภาพดังกล่าวมมีลูค่าสูงกว่าราคาตลาด

ของหุน้ทีร่องรบัหุน้กู้แปลงสภาพนัน้ (Out of the Money) 

    (2) ในกรณท่ีีมกีารใช้สทิธแิปลงสภาพ ให้บรษิทัจดัการขายหุน้ทีไ่ด้รบัจากการแปลงสภาพนัน้

ภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีไ่ด้หุน้ดังกล่าวมา
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    การใช้สทิธแิปลงสภาพตาม (2) หมายความว่า การแปลงสภาพแห่งสทิธใินหุน้กู้แปลงสภาพ 

เป็นหุน้ไม่ว่าการแปลงสภาพดังกล่าวจะเกดิจากการใช้สทิธแิปลงสภาพหรอืเกิดจากข้อก�าหนดบงัคับการแปลงสภาพ     

   3.6.1.3 เงนิฝากในสถาบนัการเงนิตามกฎหมายไทย 

   3.6.1.4 ทรพัย์สนิอืน่ท่ีมลีกัษณะท�านองเดียวกบั 3.6.1.1 - 3.6.1.3 โดยได้รบัความเหน็ชอบจากส�านกังาน  

  3.6.2 ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวิธอีืน่ทีจ่ะลงทนุในต่างประเทศ : 

   ไม่มกีารลงทนุในต่างประเทศ

 3.7 อตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอืน่ เพ่ือเป็นทรพัย์สินของกองทนุรวม :

  บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของ 

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

ในกรณทีีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลีย่นแปลงอตัราส่วนการลงทนุ บรษิทัจดัการจะลงทุนให้เป็นไปตาม 

ประกาศทีแ่ก้ไขด้วย

  3.7.1 อตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอืน่ในประเทศ :

   3.7.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม 

โดยไม่จ�ากัดอตัราส่วน

    (1)  ตราสารภาครฐัไทย 

    (2) ตราสารภาครฐัต่างประเทศตามข้อ 3.6.1.1 (2.2) ท่ีมอีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นสองอนัดบั

แรก หรอืสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมสีนิค้าเป็นตราสารดังกล่าว 

    ในกรณขีองกองทุนรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครฐัต่างประเทศตามข้อ (2) เมือ่รวมกนัแล้ว 

ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าตราสารนัน้ในแต่ละรุน่ เว้นแต่เป็นกองทนุรวมเปิดทีม่กีารขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตาม 

ค�าสัง่ล่วงหน้าซึง่ระบเุวลาแน่นอน (Auto Redemption)

   3.7.1.2 บรษิทัจดัการอาจลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ตราสารภาครฐัต่างประเทศทีน่อกเหนอืจากข้อ 3.7.1.1 (2) 

หรอืสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่สิีนค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทนุได้ โดยมมีลูค่ารวมกันทัง้สิน้ เมือ่ค�านวณ

เฉพาะผูอ้อกหรอืผูเ้ป็นคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 35 ของมลูค่าทรพัย์สินสทุธขิองกองทนุ  

    การค�านวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทุกประเภทท่ี 

ผูอ้อกหรอืผูเ้ป็นคูส่ญัญารายดังกล่าวเป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคูสั่ญญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุ 

หรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สินเหล่านัน้ รวมในอตัราส่วนการลงทนุดังกล่าวด้วย  

    ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกิน 



38

BFRMF

ร้อยละ 20 ของมลูค่าตราสารนัน้ในแต่ละรุน่ เว้นแต่เป็นกองทนุรวมเปิดทีม่กีารขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค�าสัง่ล่วงหน้า

ซึง่ระบเุวลาแน่นอน (Auto Redemption)

   3.7.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารดังต่อไปนี้ ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค�้าประกัน หรือคู่สัญญา 

เพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทนุได้ โดยมมีลูค่ารวมกันท้ังสิน้เมือ่ค�านวณเฉพาะผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั 

ผูค้�า้ประกันหรอืคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทนุ  

    (1) ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศ

    (2) ตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทนุ

    (3) เงนิฝากในสถาบนัการเงนิตามกฎหมายไทย

    การค�านวณอตัราส่วนตามวรรคหนึง่ ให้นบัตราสารตามวรรคหนึง่และทรพัย์สินตามข้อ 3.7.1.5 (1) 

ทีธ่นาคารหรอืบรษิทัเงนิทนุดังกล่าวเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สญัญา ซึง่กองทุน 

ได้ลงทนุหรอืมไีว้รวมในอตัราส่วนดังกล่าว โดยในกรณขีองธนาคารพาณชิย์นัน้เป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ ให้นบัทรพัย์สนิ

ทีธ่นาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทุน

หรอืมไีว้รวมในอตัราส่วนการลงทนุดังกล่าวด้วย ทัง้นี ้ ไม่ว่าในกรณใีด มใิห้ค�านวณเงนิฝากในบญัชเีงนิฝากเพือ่การด�าเนนิงาน

ของกองทนุเข้าในอตัราส่วนดังกล่าว

   3.7.1.4 บรษิทัจดัการอาจลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สนิดังต่อไปนี ้ทีบ่คุคลใดเป็นผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย ผูร้บัรอง 

ผูร้บัอาวลัผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกนั หรอืคูส่ญัญา เพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทุนได้ โดยมมีลูค่ารวมกันทัง้สิน้เมือ่ค�านวณเฉพาะ       

ผูอ้อกผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สัญญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรพัย์สินสุทธิ       

ของกองทนุ

    (1) ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศตามข้อ 3.6.1.1 ทัง้นี ้ เฉพาะทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่น

อนัดับทีส่ามารถลงทุนได้ (investment grade)

    (2) ตราสารก่ึงหนีก้ึง่ทนุตามข้อ 3.6.1.2 ท้ังนี ้ เฉพาะทีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับ 

ทีส่ามารถลงทนุได้ (Investment Grade)

    ตราสารแห่งหนีต้าม (1) มใิห้หมายความรวมถงึหน่วยลงทุนของกองทนุรวมทีถ่กูจดัให้เป็นตราสาร

แห่งหนีต้ามข้อ 3.6.1.1 (2.6)

    การค�านวณอตัราส่วนตามวรรคหนึง่ ให้นบัทรพัย์สนิตามวรรคหนึง่และทรพัย์สินตามข้อ 3.7.1.5 

(1) ท่ีบคุคลดังกล่าวเป็นผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สัญญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรอืมไีว้รวม

ในอตัราส่วนดังกล่าวด้วย 
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   3.7.1.5 บรษิทัจดัการอาจลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สนิอืน่นอกเหนอืจากกรณทีีก่�าหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 

ข้อ 3.7.1.3 และข้อ 3.7.1.4  เพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทนุรวมตามอตัราส่วนดังต่อไปนี้

    (1) การลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สินดังกล่าวซึง่บคุคลใดเป็นผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั 

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

ผูค้�า้ประกัน หรอืคูสั่ญญารายนัน้ ไม่เกนิร้อยละ 5 ของมลูค่าทรพัย์สินสทุธขิองกองทนุ  

    (2) การลงทนุในหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สินตาม (1) เมือ่ค�านวณรวมทกุบคุคลทีเ่ป็นผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย 

ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สญัญาแล้ว ต้องมมีลูค่ารวมกันท้ังส้ินไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธิ

ของกองทนุ

   3.7.1.6 บรษิทัจดัการอาจลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สินทีก่ลุม่กิจการใดเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บั

อาวลัผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกนั หรอืคู่สัญญา เพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทนุได้ โดยมมีลูค่ารวมกันท้ังสิน้ของกลุม่กิจการนัน้ ไม่เกนิ

อตัราอย่างใดอย่างหนึง่ดังต่อไปนี ้แล้วแต่อตัราใดจะสูงกว่า

    (1) ร้อยละสามสบิของมลูค่าทรพัย์สนิของกองทนุ

    (2) อัตราที่ค�านวณได้จากน�้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี้วัด (Benchmark) ของ 

กองทุนนัน้รวมกับร้อยละสบิของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุนัน้ ท้ังนี ้ตวัชีว้ดัดังกล่าวต้องเป็นดัชนหีรอืองค์ประกอบของดัชนี

ทีม่กีารเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทนุของกองทุนนัน้

   3.7.1.7 การลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สินท่ีบรษิทัในกลุม่กิจการใดเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรอืคูส่ญัญา เพือ่

เป็นทรัพย์สินของกองทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการค�านวณตัวชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนนั้น 

บรษิทัจดัการอาจลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สินดังกล่าว โดยมมีลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เมือ่ค�านวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรอืคูส่ญัญา 

รายนัน้ไม่เกินอตัราท่ีค�านวณได้จากน�า้หนกัของทรพัย์สนิดงักล่าวในตวัชีว้ดัรวมกับร้อยละสบิของมลูค่าทรพัย์สินสทุธขิองกองทุน

ทัง้นี ้เฉพาะในกรณทีีอ่ตัราดังกล่าวสงูกว่าอตัราส่วนท่ีก�าหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 ข้อ 3.7.1.5 แล้วแต่กรณี 

   3.7.1.8  ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก 

ตัว๋แลกเงนิ หรอืตัว๋สญัญาใช้เงนิ ท่ีธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ บรษิทัเงนิทนุ บรษิทัเครดิตฟองซเิอร์ 

บรรษทัตลาดรองสินเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย สถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผูอ้อกหรอืคู่สญัญา เป็นจ�านวนทีม่มีลูค่ารวม 

โดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละสี่สิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุกองทุนรวม 

ส�าหรับกองทุนรวมท่ีมีอายุน้อยกว่าหนึ่งปี แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด มิให้ค�านวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการ 

ด�าเนนิงานของกองทุนเข้าในอตัราส่วนดังกล่าว 

    อัตราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้น�ามาใช้บังคับกับกองทุนรวมท่ีมีการก�าหนดอายุโครงการตั้งแต ่

หนึง่ปีขึน้ไป ทัง้นี ้เฉพาะในระยะเวลาหกเดือนก่อนวนัครบก�าหนดอายขุองโครงการจดัการกองทุนรวม 
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    ในกรณทีีเ่งนิฝากหรอืตราสารแห่งหนีท้ีม่ลีกัษณะคล้ายเงนิฝากทีก่องทนุรวมลงทนุในหรอืมไีว้

เกินอตัราส่วนทีก่�าหนดตามวรรคหนึง่ ให้บรษิทัจดัการกองทุนรวมลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สนิดังกล่าวให้มมีลูค่ารวมโดยเฉลีย่ 

ไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรพัย์สินสทุธขิองกองทนุรวมภายในสามสิบวนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชนีัน้ ทัง้นี ้ให้ค�านวณอตัราส่วน

การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยตั้งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั้นจนถึงวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเป็นไปตาม

อตัราส่วนดังกล่าว

    เมือ่บรษิทัจดัการกองทุนรวมได้ปฏบิตัติามวรรคสามแล้ว ให้บรษิทัรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์

ของกองทนุรวมทราบภายในวนัท�าการถดัจากวนัท่ีทรพัย์สนินัน้มมีลูค่ารวมโดยเฉลีย่ไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธิ

ของกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทต้องด�าเนินการให้ผู้ดูแล 

ผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้งให้ส�านกังานทราบภายในห้าวนันบัแต่วนัท่ีได้รบัรายงานจากบรษิทัด้วย 

    หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ ส�านักงานอาจส่ังให้บริษัท 

เลกิกองทุนรวมนัน้

   3.7.1.9 ในกรณทีีม่เีหตจุ�าเป็นและสมควร เพือ่คุ้มครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุอนัเนือ่งมาจาก

ปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอ 

ผ่อนผนัต่อส�านกังานเพือ่ไม่ต้องน�าการลงทนุในหรอืมไีว้ซึง่เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิ หรอืตัว๋สญัญาใช้เงนิ ในช่วงเวลา 

ทีเ่กิดความผนัผวนดังกล่าวมารวมค�านวณอตัราส่วนการลงทนุตามข้อ 3.7.1.8 ได้ส�าหรบัรอบปีบญัชนีัน้

   3.7.1.10 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ 

หน่วยลงทุนเพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทนุรวมได้ ไม่เกินอตัราส่วนดังต่อไปนี ้ทัง้นี ้การลงทนุดังกล่าวไม่รวมถงึหน่วยลงทนุของกอง

ทุนรวมอสังหารมิทรพัย์

    (1) ลงทนุหรอืมไีว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หน่วยลงทุนของแต่ละกองทนุ

รวมท่ีบรษิทัจดัการอืน่เป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนนิการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรพัย์สินสุทธขิองแต่ละกองทนุท่ีบรษิทัจัดการ 

เป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนนิการ

    (2) ลงทุนหรอืมไีว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบส�าคัญแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทุนของทุกกองทุน

รวมทีบ่รษิทัจดัการอืน่เป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนนิการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองแต่ละกองทนุรวมทีบ่รษิทัจดัการ

เป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนนิการ    

   3.7.1.11 บริษัทจัดการอาจท�าธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกัน 

ทัง้สิน้ไม่เกนิร้อยละ 25 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุ ทัง้นี ้ การค�านวณมลูค่าธรุกรรมดังกล่าว ให้บรษิทัจดัการค�านวณ 

โดยใช้มลูค่าหลกัทรพัย์ท่ีให้ยมืรวมผลประโยชน์ท่ีพงึได้รบัจนถงึวนัทีค่�านวณมลูค่าธรุกรรมดังกล่าว
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    ในกรณทีีธ่รุกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์ในขณะทีก่องทุนเข้าท�าธรุกรรม มมีลูค่าไม่เกินอตัราส่วน

ทีก่�าหนดในวรรคหนึง่ หากต่อมาธรุกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์นัน้มมีลูค่าเกินอตัราส่วนดังกล่าวโดยมไิด้เกดิจากการท�าธรุกรรม

เพิม่เตมิ บรษิทัจดัการจะยงัคงมไีว้ซึง่ธรุกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้  

    ให้บรษิทัจดัการจัดท�ารายงานโดยระบวุนัท่ีทรพัย์สนินัน้มมีลูค่าเกินอตัราส่วนการลงทุนทีก่�าหนด

พร้อมสาเหต ุและส่งรายงานดังกล่าวให้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวนัท�าการนบัแต่วนัทีธ่รุกรรมการให้

ยมืหลกัทรพัย์นัน้มมีลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีก�าหนด พร้อมท้ังจดัท�าส�าเนารายงานดังกล่าวไว้ทีบ่รษิทัจดัการเพือ่ให้ส�านกังานสามารถ

ตรวจสอบได้  

   3.7.1.12 ให้บรษิทัจดัการค�านวณอตัราส่วนการลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก

หลกัทรพัย์อ้างองิไทย หรอืธรุกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์ ตามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี้

    (1) ในกรณขีองใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ทีเ่กิดจากหลกัทรพัย์อ้างองิไทย ให้นบัมลูค่าของ

หลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดงสิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนส�าหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวท่ีก�าหนดในโครงการนี ้

โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบ 

แสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กิดจากหลกัทรพัย์อ้างองิไทยรวมในอตัราส่วนท่ีค�านวณตามผูอ้อกทรพัย์สนิหรอืคูส่ญัญาทีก่�าหนด

ตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และ ข้อ 3.7.1.5 กไ็ด้

     มลูค่าของหลกัทรพัย์อ้างองิทีน่�ามาค�านวณรวมในอตัราส่วนตามวรรคหนึง่ให้มมีลูค่าเท่ากับ

มลูค่าใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรพัย์อ้างองิไทยท่ีกองทุนได้ลงทนุหรอืมไีว้

    (2) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะค�านวณอัตราส่วนการลงทุน 

ในหรอืมไีว้ซึง่การให้ยมืหลกัทรพัย์โดยให้นบัมลูค่าทรพัย์สินทีใ่ห้ยมืรวมในอตัราส่วนส�าหรบัหลกัทรพัย์ท่ีก�าหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 

ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5 โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนยังคงมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์นั้นอยู่ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ 

อาจไม่นบัรวมในอตัราส่วนท่ีค�านวณตามคู่สญัญาท่ีก�าหนดตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5 ก็ได้ 

   3.7.1.13 ในการค�านวณอัตราส่วนตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5 (1) ให้ 

บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี ้รวมท้ังเงือ่นไขตามข้อ 3.7.1.14 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

   3.7.1.14 การค�านวณอตัราส่วนท่ีผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้ประกันตามข้อ 3.7.1.13 จะท�าได้ 
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ต่อเมือ่บคุคลดังกล่าวได้ท�าการรบัรองตลอดไป รบัอาวลัทัง้จ�านวน สลกัหลงัโอนประเภทมสีทิธไิล่เบีย้โดยไม่มข้ีอก�าหนดลบล้าง

หรอืจ�ากัดความรบัผดิของผูส้ลกัหลงั หรอืค�า้ประกันต้นเงนิและดอกเบีย้เตม็จ�านวนแบบไม่มเีงือ่นไข

   3.7.1.15 ในกรณีทีตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็น

ทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนท่ีก�าหนดในข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุนนั้น         

มมีลูค่าเกินอตัราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตถุกูปรบัลดอนัดับความน่าเชือ่ถอื ให้บรษิทัด�าเนนิการแก้ไขอตัราส่วนให้เป็นไปตาม 

ทีก่�าหนดภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีม่กีารแก้ประกาศให้ทราบถงึเหตดัุงกล่าว เว้นแต่ในกรณทีีม่เีหตจุ�าเป็นและสมควรโดยได้รบั

ผ่อนผนัจากส�านกังาน 

   3.7.1.16 ในกรณทีีท่รพัย์สินในขณะทีล่งทนุหรอืในขณะท่ีได้มาเป็นทรพัย์สนิของกองทนุ มมีลูค่าไม่เกิน

อตัราส่วนทีก่�าหนดในข้างต้น หากต่อมามมีลูค่าเกินอตัราส่วนดังกล่าวจากการรบัช�าระหนีด้้วยทรพัย์สินอืน่ บรษิทัจดัการจะยงัคง 

มไีว้ซึง่ทรพัย์สนิดังกล่าวต่อไปก็ได้

    ให้บรษิทัจดัการจดัท�ารายงานโดยระบชุือ่ จ�านวน อตัราส่วนการลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สนิตาม

วรรคหนึง่ และวนัท่ีทรพัย์สนินัน้มมีลูค่าเกินอตัราส่วนการลงทนุทีก่�าหนดพร้อมสาเหต ุและส่งรายงานดังกล่าวให้ผูดู้แลผลประโยชน์

ของกองทุนรวมทราบภายในสามวนัท�าการนบัแต่วนัท่ีทรพัย์สินนัน้มมีลูค่าเกนิอตัราส่วนทีก่�าหนด พร้อมทัง้จดัท�าส�าเนารายงาน

ดังกล่าวไว้ท่ีบรษิทัจดัการเพือ่ให้ส�านกังานสามารถตรวจสอบได้

   3.7.1.17 ในกรณทีีก่ารรบัช�าระหนีด้้วยทรพัย์สนิอืน่เป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผูถ้อืหุน้ทีบ่รษิทัใดเป็นผูอ้อก 

เพือ่เป็นทรพัย์สินของกองทุนรวม เมือ่รวมกันทุกกองทนุรวมท่ีบรษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนนิการเกินกว่าร้อยละ 25 ของ

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

การมไีว้เพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทุน ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2552 ดังนีคื้อ

    (1) ปฏบิตัใิห้เป็นไปตามประกาศทีก่�าหนดให้บรษิทัจดัการสามารถรบัช�าระหนีด้้วยทรพัย์สนิ

อื่นได้

    (2) งดเว้นการใช้สทิธอิอกเสียงในหุน้จ�านวนทีเ่กินอตัราส่วนการลงทนุดังกล่าว เว้นแต่กรณ ี

ทีม่เีหตจุ�าเป็นและสมควรโดยได้รบัการผ่อนผนัจากส�านกังาน และ

    (3) กรณทีีเ่ป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการได้มาซึง่หุน้ของบรษิทัดังกล่าว เป็นผลให้ 

กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดท่ีต้องท�าค�าเสนอซื้อ บริษัทจัดการต้องด�าเนินการเพื่อให้ได้รับ 

การยกเว้นการท�าค�าเสนอซือ้โดยการลดสัดส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอี�านาจควบคุม หรอืยืน่ค�าขอผ่อนผนัการท�าค�าเสนอซือ้ 

ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีารในการเข้าถอืหลกัทรพัย์

เพือ่ครอบง�ากิจการ ท้ังนี ้ การลดสัดส่วนการถอืหุน้ดังกล่าวให้บรษิทัจดัการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน 

ทีแ่ต่ละกองทุนได้มาจากการรบัช�าระหนีด้้วยทรพัย์สนิอืน่
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   3.7.1.18 ในกรณทีีท่รพัย์สนิในขณะทีล่งทนุหรอืในขณะท่ีได้มาเป็นทรพัย์สนิของกองทนุ มมีลูค่าไม่เกิน

อตัราส่วนทีก่�าหนดในข้างต้น หากต่อมามมีลูค่าเกินอตัราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลกัษณะตามข้อ 3.7.1.8 ข้อ 3.7.1.11 ข้อ 3.7.1.15 

ข้อ 3.7.1.16 และข้อ 3.7.1.17 และการเกนิอตัราส่วนดังกล่าวมไิด้เกิดจากการลงทนุหรอืได้ทรพัย์สินมาเพิม่เตมิ บรษิทัจดัการ 

จะยงัคงมไีว้ซึง่ทรพัย์สนิดังกล่าวต่อไปก็ได้  

    ให้บรษิทัจดัการจดัท�ารายงานโดยระบชุือ่ จ�านวน อตัราส่วนการลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สนิตาม

วรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีก�าหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ของกองทนุรวม ทราบภายในสามวนัท�าการนบัแต่วนัทีท่รพัย์สนินัน้มมีลูค่าเกินอตัราส่วนทีก่�าหนด พร้อมท้ังจดัท�าส�าเนารายงาน

ดังกล่าวไว้ท่ีบรษิทัจดัการเพือ่ให้ส�านกังานสามารถตรวจสอบได้

   3.7.1.19 ข้อจ�ากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่น�ามาบงัคับใช้ในกรณทีีป่รากฏเหตตุามหวัข้อ “การเลกิโครงการ

จัดการกองทุนรวม” และบริษัทจัดการต้องด�าเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การด�าเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิก 

กองทนุรวม”

    สรปุอตัราส่วนการลงทนุ :

    1. Total Non-Investment Grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 15

    2. Non-Investment Grade Company Limit : ลงทนุไม่เกินร้อยละ 5

    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 :

    ไม่มกีารลงทนุในต่างประเทศ

4.  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไม่จ่าย

 หลกักณฑ์การจ่ายเงนิปันผล : ไม่มี

5.  การรบัช�าระหนีเ้พือ่กองทนุรวมด้วยทรพัย์สินอืน่ : 

 หากมกีารผดินดัช�าระหนีห้รอืมพีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนีห้รอืลกูหนีต้ามสทิธเิรยีกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ

ช�าระหนีไ้ด้ บรษิทัจดัการจะรบัช�าระหนีด้้วยทรพัย์สนิอืน่ทัง้ท่ีเป็นหลกัประกนัและมใิช่หลกัประกันเพือ่กองทุนรวมตามประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการจดัการกองทุนรวมในกรณท่ีีผูอ้อกตราสารแห่งหนีห้รอืลกูหนีต้ามสิทธิ
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เรยีกร้องผดินดัช�าระหนี ้ดังนี้ 

 5.1 กรณทีีบ่รษัิทจดัการได้บันทกึมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รอืสิทธเิรยีกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์ :

  5.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีชื่ออยู่ใน 

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีบรษิทัจดัการได้บนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รอืสิทธเิรยีกร้องเป็นศูนย์เป็นผูม้สีทิธใินเงนิได้ 

สทุธจิากทรพัย์สนิท่ีได้จากการรบัช�าระหนี้ 

  5.1.2  เมือ่ได้รบัทรพัย์สนิมาจากการรบัช�าระหนี ้บรษิทัจดัการจะไม่น�าทรพัย์สินดังกล่าวและเงนิได้สทุธจิากทรพัย์สิน

ทีไ่ด้จากการรบัช�าระหนี ้ มารวมค�านวณมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทุนรวมและจะจ�าหน่ายทรพัย์สินทีไ่ด้จากการรบัช�าระหนี้ 

ในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท�าได้โดยค�านงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส�าคัญ เว้นแต่กรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่สีทิธิ 

ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช�าระหนี้ตกลงรับช�าระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ 

และวธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทนุก�าหนดโดยได้รบัความเหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

   ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่สามารถจ�าหน่ายทรพัย์สนิท่ีได้จากการรบัช�าระหนี ้ บรษิทัจดัการอาจจดัหา 

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินส�ารองรายได้ 

หรอืผลประโยชน์ท่ีได้จากการบรหิารทรพัย์สนินัน้

  5.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช�าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการ 

จะเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับช�าระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธินั้นภายใน 45 วัน 

นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีม่เีงนิได้สุทธ ิและจะแจ้งรายละเอยีดเก่ียวกับการเฉลีย่เงนิคืนไปยงัส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 

15 วนัท�าการ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจัดการได้เฉลีย่เงนิคืน เว้นแต่ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลา

การเฉลีย่เงนิคนืเป็นอย่างอืน่

   ในการเฉลีย่เงนิคืนแต่ละครัง้ตามข้อ 5.1.3 หากบรษิทัจดัการมเีหตผุลแสดงให้เหน็ว่าเงนิได้สทุธจิากทรพัย์สิน

ที่ได้จากการรับช�าระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจน�าเงินได้สุทธ ิ

ดังกล่าว ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีการเฉลีย่เงนิคืนให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้นี ้หากได้มกีารจ�าหน่าย

ทรัพย์สินที่ได้จากการรับช�าระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน 

บรษิทัจดัการอาจน�าเงนิได้สุทธดัิงกล่าวมารวมค�านวณเป็นมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุรวมก็ได้

  5.1.4  เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับ 

ช�าระหนีต้ามตราสารแห่งหนีห้รอืสทิธเิรยีกร้องดังกล่าวเป็นเงนิ บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามความในข้อ 5.1.3 โดยอนโุลม 

 5.2 กรณทีีบ่รษัิทจดัการไม่ได้บันทกึมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รอืสิทธเิรยีกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์ :

  5.2.1  ก่อนการรบัช�าระหนีด้้วยทรพัย์สนิอืน่ทีม่ใิช่หลกัประกันในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะต้องได้รบัความเหน็ชอบ

จากผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยมตเิสยีงข้างมากซึง่คิดตามจ�านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหนึง่ของจ�านวนหน่วยลงทนุทีจ่�าหน่ายได้
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แล้วทัง้หมด หรอืได้รบัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยผูดู้แลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเหน็พร้อมเหตผุล

ว่าในขณะนัน้การรบัช�าระหนีด้้วยทรพัย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนมากกว่าการถอืหรอืมไีว้ซึง่ตราสารแห่งหนี้

หรอืสิทธเิรยีกร้องนัน้ 

   ในการขอความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ บรษิทัจดัการจะระบรุาย

ละเอยีดเก่ียวกับทรพัย์สนิทีก่องทนุรวมจะได้จากการรบัช�าระหนี ้ มลูค่าของทรพัย์สนิ ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตผุลและ

ความจ�าเป็นในการรบัช�าระหนี้ 

  5.2.2  เมือ่ได้รบัทรพัย์สนิมาจากการรบัช�าระหนี ้บรษิทัจดัการจะน�าทรพัย์สนิดังกล่าวมารวมค�านวณมลูค่าทรพัย์สิน

สทุธขิองกองทนุรวมโดยจะก�าหนดราคาทรพัย์สินนัน้เพือ่ใช้ในการค�านวณมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทุนรวม ตามหลกัเกณฑ์

และวธิกีารท่ีสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนก�าหนดโดยได้รบัความเหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด�าเนนิการ 

กับทรพัย์สินดังกล่าวดังนี้ 

   (1) กรณเีป็นทรพัย์สนิประเภทท่ีกองทนุรวมสามารถลงทนุในหรอืมไีว้ได้ บรษิทัจดัการอาจมไีว้ซึง่ทรพัย์สิน

ดังกล่าวต่อไปเพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทนุรวมก็ได้ 

   (2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจ�าหน่าย 

ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกท่ีสามารถกระท�าได้โดยค�านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส�าคัญ และในระหว่างที่ 

บรษิทัจดัการยงัไม่สามารถจ�าหน่ายทรพัย์สินดังกล่าว บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิดังกล่าว

   ในกรณทีีม่ค่ีาใช้จ่ายในการบรหิารทรพัย์สิน บรษิทัจดัการจะจ่ายจากทรพัย์สนิของกองทนุรวม

 5.3 ในกรณทีีมี่พฤติการณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนีห้รอืลกูหนีต้ามสิทธเิรยีกร้องจะไม่สามารถช�าระหนีไ้ด้ :

  บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะด�าเนนิการให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วนัทีม่ ี

พฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช�าระหนี้ได้เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก 

ทรพัย์สนิอืน่ทีไ่ด้จากการช�าระหนีก็้ได้ ท้ังนี ้ ในการด�าเนนิการดังกล่าว บรษิทัไม่ต้องน�าตราสารแห่งหนีห้รอืสทิธิเรยีกร้องนัน้ 

มารวมค�านวณมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม

6.  ช่ือ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท์ เงือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน์ และสถานทีเ่กบ็รกัษาทรพัย์สินของกองทนุรวม : 

 6.1 ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ของผูด้แูลผลประโยชน์ : 

  ชือ่  :  ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 

  ทีอ่ยู ่ :  เลขท่ี 400/22 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 

       โทรศพัท์ 0-2470-3200-2
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 6.2 เงือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน์ :

  บรษิทัจดัการจะเปลีย่นตวัผูดู้แลผลประโยชน์ภายใต้เงือ่นไขดังต่อไปนี้ 

  (1) เมือ่บรษิทัจดัการหรอืผูดู้แลผลประโยชน์มคีวามประสงค์จะบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ โดยบอก

กล่าวให้อกีฝ่ายหนึง่ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั 

  (2) ในกรณีที่บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได ้

ตกลงไว้ ผูดู้แลผลประโยชน์หรอืบรษิทัจดัการอาจบอกเลกิสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อกีฝ่ายหนึง่ทราบ

ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 30 วนั

  (3) ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 

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

และบรษิทัจดัการและผูดู้แลผลประโยชน์ทัง้สองฝ่ายไม่สามารถตกลงทีจ่ะแก้ไขเปลีย่นแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับกฎหมายดัง

กล่าว ท้ังนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าท่ีแก่ผู้ดูแลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้าที่ 

ทีร่ะบไุว้ในสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรบัหน้าทีดั่งกล่าว ผูดู้แลผลประโยชน์มสิีทธิ 

บอกเลกิสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บรษิทัจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อย

กว่า 90 วนั 

  (4) ในกรณท่ีีผูถ้อืหน่วยลงทนุมมีตโิดยเสียงข้างมากซึง่คดิตามจ�านวนหน่วยลงทนุรวมกันเกินก่ึงหนึง่ของจ�านวน

หน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนเรยีกร้องให้มกีารเปลีย่นตวัผูดู้แลผลประโยชน์ 

  (5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์น�าข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

กับกองทุนไปเปิดเผยหรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู ้ดูแล 

ผลประโยชน์เอง บรษิทัจดัการสามารถบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได้ทันที 

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

คุณสมบตัผิูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการให้ผูดู้แลผลประโยชน์จดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 

วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีบรษิทัจดัการตรวจพบเอง หรอืปรากฏจากการตรวจสอบของส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่

ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสัง่การเป็นอย่างอืน่ โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้ส�านกังานคณะกรรมการ 

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

ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด บรษิทัจดัการจะขออนญุาตเปลีย่นตวัผูดู้แลผลประโยชน์ต่อส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 

15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีค่รบก�าหนดเวลาให้แก้ไขและเมือ่ได้รบัอนญุาตจากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้วบรษิทั

จดัการจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่แทนผูดู้แลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั เว้นแต่ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสัง่

การเป็นอย่างอืน่ 
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  ในทุกกรณกีารเปลีย่นตวัผูดู้แลผลประโยชน์จะต้องได้รบัอนญุาตจากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน และ 

เมือ่การเป็นผูดู้แลผลประโยชน์สิน้สดุลง ผูดู้แลผลประโยชน์จะต้องท�าหน้าท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทนุต่อไปอย่างสมบรูณ์

จนกว่าจะจดัการโอนทรพัย์สนิ และเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทุนให้แก่ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหม่ หรอืตามค�าสัง่ของ 

บริษัทจัดการ หรือส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการด�าเนินการอื่นใดท่ีจ�าเป็น เพื่อให้การโอนทรัพย์สิน 

และเอกสารทั้งหลายให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จส้ิน และผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถท�าหน้าที่ได้ทันที 

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

 6.3. สถานทีเ่กบ็รกัษาทรพัย์สินกองทนุรวม : 

• ธนาคารกสกิรไทย จ�ากัด (มหาชน)  

เลขที ่400/22  ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท      

กรงุเทพมหานคร 10400 โทรศพัท์ 0-2470-3200-2 และ/หรอื

• บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

เลขที ่62 อาคารตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ชัน้ 6  

ถนนรชัดาภเิษก คลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 และ/หรอื

• ธนาคารแห่งประเทศไทย

เลขที ่273 ถนนสามเสน เขตบางขนุพรหม กรงุเทพมหานคร 10200 

7.  ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ของผูส้อบบัญชี : 

 ช่ือ : นายวริชั อภเิมธธี�ารง

 ช่ือ : นายชยักรณ์ อุน่ปิตพิงษา

 ทีอ่ยู ่ : ส�านกังาน ดร.วริชั แอนด์ แอสโซซเิอทส์

    518/3 อาคารภาณนุ ีชัน้ 7 ถนนเพลนิจติ แขวงลมุพนิี 

   เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 10330 โทรศพัท์  0-2252-2860

 หรอืบคุคลอืน่ท่ีได้รบัความเหน็ชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเหน็ชอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ส�านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

8.  ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทนุ : 

 ช่ือ : ธนาคารกรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน) 

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



48

BFRMF

 หรอืบคุคลอืน่ทีไ่ด้รบัอนญุาตให้บรกิารเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้

ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

9.  ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ของผูจ้ดัจ�าหน่าย : ไม่มี 

 บรษิทัจดัการอาจแต่งตัง้หรอืยกเลกิการแต่งตัง้ผูจ้ดัจ�าหน่ายได้ โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งการแต่งตัง้หรอืยกเลกิการแต่งตัง้ 

ผูจ้ดัจ�าหน่ายให้ ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครัง้

10.  ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื : 

 ช่ือ : ธนาคารกรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน) 

 ทีอ่ยู ่ : 333 ถนนสลีม แขวงสีลม เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 10500 โทรศพัท์ 1333  

     และสาขาต่างๆ ท่ัวประเทศ 

 ช่ือ   : บรษิทัหลกัทรพัย์ บวัหลวง จ�ากัด (มหาชน)  

 ทีอ่ยู ่ : เลขที ่191 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 29 ถนนสลีม เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 10500 

   โทรศพัท์ 0-2231-3777 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   : บรษิทัหลกัทรพัย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ�ากัด (มหาชน)  

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

   โทรศพัท์ 0-2638-5000, 0-2287-6000 และ Call Center 0-2638-5500

 บรษิทัจดัการอาจแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิม่เตมิหรอืยกเลกิการแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขาย 

หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือ 

รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครัง้ ในกรณขีองการแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน 

หน่วยลงทุนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีส�านักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน 

โดยผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีได้รบัการแต่งตัง้จะต้องปฏบิตังิานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผูส้นบัสนนุ

การขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีป่ฏบิตัหิน้าท่ีอยูก่่อนแล้ว



49

BFRMF

11.  ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ของทีป่รกึษาการลงทนุ : ไม่มี 

 บรษิทัจดัการอาจแต่งตัง้ผูเ้ชีย่วชาญทางด้านธรุกิจการลงทุนทีม่ใีบอนญุาตในการประกอบธรุกิจเป็นทีป่รกึษาการลงทุนให้

เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการเพื่อให้ค�าแนะน�าทางด้านการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆ ตามนโยบาย 

การลงทนุของกองทุนเพือ่ให้การลงทนุของกองทนุเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

ทีป่รกึษาท่ีบรษิทัจดัการอาจจะแต่งตัง้ขึน้ดังกล่าวนัน้จะไม่มอี�านาจควบคมุการด�าเนนิงานของบรษิทัจดัการแต่อย่างใด

12.  ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ของทีป่รกึษากองทนุ : ไม่มี 

13.  การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก : 

 ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือ 

ชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนในราคาหน่วยลงทนุท่ีเสนอขาย ท้ังนี ้หากมผีูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุครบตามจ�านวนเงนิทนุของโครงการ

ก่อนสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก บรษิทัจดัการสามารถปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนครบก�าหนดระยะเวลาเสนอขายได้

 13.1 วิธกีารขอรบัหนงัสือช้ีชวนและการเปิดบัญชีกองทนุ :

  ผูส้นใจส่ังซือ้หน่วยลงทุนสามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการเปิดบญัชกีองทุน และคู่มอื 

ภาษีอากรได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ส�าหรับผู้ลงทุนที่ยังไม่เคยมีบัญชีกองทุน 

จะต้องเปิดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบค�าขอเปิดบัญชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน 

ในการขอเปิดบญัชกีองทุน ทัง้นี ้ในการเปิดบญัชกีองทนุหรอืการลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีเป็นครัง้แรก บรษิทัจัดการ

จะจดัให้มคีูม่อืภาษอีากรซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏบิตัติามเพือ่ให้ได้รบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี

 13.2 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบัญชี :

  13.2.1 ส�าเนาบตัรประชาชน

  13.2.2 ส�าเนาบตัรประจ�าตวัผูเ้สียภาษอีากร

 13.3 วิธกีารส่ังซือ้หน่วยลงทนุ :

  ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องส่ังซือ้หน่วยลงทุนไม่ต�า่กว่า 5,000 บาท โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในค�าขอเปิดบญัชี 

กองทุนและค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน และน�าค�าเปิดบัญชีกองทุนและค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมทั้งเงินค่าซื้อ 

หน่วยลงทนุเตม็จ�านวนไปทีผู่ส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ               

 13.4 การรบัช�าระและการเกบ็รกัษาเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ :

  ผู้สั่งซื้อสามารถช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 

เสนอขายครัง้แรก โดยช�าระเป็นเงนิสด ค�าสัง่หกับญัชธีนาคาร เชค็ ดราฟท์ ตัว๋แลกเงนิ ทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิได้ในเขตหกับญัชี
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เดียวกันกับส�านกังานทีร่บัการสัง่ซือ้เท่านัน้ โดยจะต้องลงวนัท่ีทีส่ั่งซือ้และขดีคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนาม “บัญชีจองซือ้หน่วย

ลงทนุกองทนุเปิดบัวหลวงตราสารหน้ีเพือ่การเลีย้งชีพ” หลงัจากท่ีผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุได้รบัช�าระ

เงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุจากผูส่ั้งซือ้แล้ว ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจะออกหลกัฐานการรบัค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ

ให้แก่ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน

  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการส่ังซื้อพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบก�ากับภาษี 

ส�าหรบัค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้าม)ี ให้แก่ผูส่ั้งซือ้หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณย์ีภายใน 5 วนัท�าการนบัแต่วนัส้ินสดุ

ระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก 

  ผูส่ั้งซือ้ท่ีได้ช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุแล้ว จะเพกิถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและขอคืนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้ 

  ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจะต้องน�าเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนท่ีได้รบัจากผูส้ัง่ซือ้เข้า “บัญชีจองซือ้

หน่วยลงทนุกองทนุเปิดบัวหลวงตราสารหนีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ” ซึง่บรษิทัจดัการได้เปิดบญัชไีว้กบัธนาคารกรงุเทพ จ�ากัด 

(มหาชน) ส�านกังานใหญ่ ภายในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก 

 13.5 การจดัสรรหน่วยลงทนุ : 

  กรณทีีม่ผีูส้ัง่ซือ้ในการเสนอขายครัง้แรกไม่เกิน 500,000,000 หน่วย ผูส่ั้งซือ้ทุกคนจะได้รบัการจดัสรรหน่วยลงทุน 

ตามจ�านวนท่ีสัง่ซือ้ในกรณทีีม่ผีูสั้ง่ซือ้เกินจ�านวนท่ีเสนอขาย บรษิทัจดัการอาจด�าเนนิการจดัสรรหน่วยลงทนุ โดยใช้หลกัการ   

“จองซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามวนัท่ีได้รบัใบค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนพร้อมเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็จ�านวน 

 13.6 การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ :

  บรษิทัจดัการจะคืนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุในกรณทีีบ่รษิทัจัดการยตุโิครงการ หากหลงัจาก 

สิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 10 ราย และ 

บรษิทัจดัการแจ้งให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาเสนอขาย 

ครัง้แรก และจะคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ (ถ้าม)ี ให้แก่ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือน นบัตัง้แต่ 

วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน ์

ภายในก�าหนดเวลาดังกล่าวได้ อนัเนือ่งมาจากความผดิพลาดของบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการจะช�าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต�า่กว่า

ร้อยละ 7.50 ต่อปี นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีครบก�าหนดระยะเวลา 1 เดือน ให้แก่ผูส่ั้งซือ้หน่วยลงทุนด้วย ทัง้นี ้เว้นแต่ส�านกังาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผันหรือสั่งการเป็นอย่างอื่น และในกรณีท่ีผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรร 

หน่วยลงทุนไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ในกรณอีืน่นอกเหนอืจากกรณข้ีางต้น บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการคนืเงนิส่วนทีไ่ม่ได้รบั

การจดัสรรพร้อมผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึน้ (ถ้าม)ี ให้แก่ผูส่ั้งซือ้ โดยการโอนเงนิหรอืช�าระเป็นเชค็ตามทีผู่ส้ัง่ซือ้ระบไุว้ในใบค�าขอ

เปิดบญัชภีายใน 1 เดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัส้ินสดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก
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 13.7 เงือ่นไขการขายหน่วยลงทนุ :

  การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะสมบรูณ์ต่อเมือ่บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนได้รบัเงนิ 

ค่าส่ังซือ้หน่วยลงทุนและได้ท�ารายการขายหน่วยลงทนุแล้วเพือ่ให้บรษิทัจดัการจัดสรรหน่วยลงทุน และผูส่ั้งซือ้จะไม่สามารถ 

ยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่ได้รบัอนญุาตจากบรษิทัจดัการเป็นกรณพีเิศษ 

  อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปฏิเสธการส่ังซื้อ ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 

การสัง่ซือ้ในกรณดัีงกล่าวมผีลกระทบต่อชือ่เสียงหรอืต่อความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการ หรอืมผีลกระ

ทบต่อการลงทุนของกองทนุหรอืต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน และในการช�าระค่าส่ังซือ้หน่วยลงทุน หากมใิช่กรณท่ีีผูส่ั้งซือ้ขายคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการเพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องช�าระค่าสั่งซื้อด้วยเงิน 

เตม็มลูค่าจะหกักลบลบหนีกั้บบรษิทัจดัการไม่ได้ 

  การลงทุนในกองทุนให้ได้รบัสิทธปิระโยชน์ทางภาษ ีผูส่ั้งซือ้มหีน้าทีต้่องปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีาร

ทีก่�าหนดในกฎหมายภาษอีากร

14. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

 14.1 วิธกีารขอรบัหนงัสือช้ีชวน ใบค�าส่ังซือ้หน่วยลงทนุ และใบค�าขอเปิดบัญชีกองทนุ : 

  ผูส้นใจทีจ่ะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ สามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน ค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน   

ใบค�าขอเปิดบญัชกีองทนุ คูม่อืภาษไีด้ท่ีบรษิทัจดัการ และหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ส�าหรบัผูส้นใจ 

สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีย่งัไม่เคยมบีญัชกีองทุนจะต้องเปิดบญัชกีองทนุโดยกรอกรายละเอยีดและข้อความต่างๆ ในใบค�าขอเปิดบญัชี 

กองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชีกองทุน ท้ังนี้ ในการเปิดบัญชีกองทุนหรือการลงทุนในกองทุนเปิด 

เพือ่การเลีย้งชพีเป็นครัง้แรก บรษิทัจัดการจะจดัให้มคู่ีมอืภาษซีึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะต้องศกึษาและปฏบิตัติามเพือ่ให้ได้รบัสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษี 

 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)ี
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 14.3 วิธกีารส่ังซือ้หน่วยลงทนุ : 

  โดยมช่ีองทางส่ังซือ้ดังนี้ 

  - ผ่านบรษิทัจดัการ

  - ผ่านผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน

  - ผ่านระบบเอทีเอม็ (ATM)

  - ผ่านระบบโทรศัพท์ (Tele-Bank)

  - ผ่านไปรษณย์ี

  - ผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ (Internet) 

             - ผ่านวธิหีกับญัชเีงนิฝาก

  ทัง้นี ้วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนแต่ละช่องทางข้างต้น รายละเอยีดดังนี้

  ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

หรอืช่องทางอืน่ใดทีบ่รษิทัจดัการจดัให้ม ีหรอืประกาศแจ้งเพิม่เตมิในอนาคต ตามวธีิการทีบ่รษิทัจดัการก�าหนด โดยบรษิทัจดัการ

ขอสงวนสทิธทิีจ่ะแก้ไขเพิม่ช่องทางการสัง่ซือ้ หรอืแก้ไขวธิกีารสัง่ซือ้ หรอือืน่ใด เพือ่ประโยชน์ของผูล้งทุน โดยทีจ่ะไม่ยืน่แก้ไข

เพิม่เตมิโครงการ แต่จะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบผ่านทาง www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม และแจ้งให้

ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ

  14.3.1 บรษัิทจดัการ : 

   ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน ค�าส่ังซื้อหน่วยลงทุน ใบค�าขอเปิดบัญชีกองทุน คู่มือภาษี ได้ท่ี 

บรษิทัจดัการ ในทกุวนัท�าการของธนาคารพาณชิย์ และผูส้ัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้ไม่ต�า่กว่ามลูค่าขัน้ต�า่ของการสัง่ซือ้ โดยกรอกราย

ละเอยีดต่างๆ ใบค�าขอเปิดบญัชกีองทุน (ส�าหรบัการส่ังซือ้ครัง้แรก) และค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ครบถ้วนชดัเจน และน�าค�าขอ

เปิดบญัชีกองทุน (ถ้าม)ี และค�าส่ังซือ้หน่วยลงทนุพร้อมท้ังเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุเตม็จ�านวนไปยืน่ทีบ่รษิทัจดัการ

  14.3.2 ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื : 

   ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน ค�าส่ังซื้อหน่วยลงทุน ใบค�าขอเปิดบัญชีกองทุน คู่มือภาษี ได้ท่ี 

ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน และผูส้ัง่ซือ้จะต้องส่ังซือ้ไม่ต�า่กว่ามลูค่าขัน้ต�า่ของการส่ังซือ้ โดยกรอกรายละเอยีด

ต่างๆ ใบค�าขอเปิดบญัชกีองทนุ (ส�าหรบัการสัง่ซือ้ครัง้แรก) และค�าส่ังซือ้หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชดัเจน และน�าค�าขอเปิดบญัชกีองทนุ 

(ถ้าม)ี และค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนพร้อมทัง้เงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุเตม็จ�านวนไปยืน่ทีผู่ส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

  14.3.3 ระบบเอทเีอม็ (ATM) :

   ทัง้นี ้ก่อนทีบ่รษิทัจดัการจะเริม่รบัค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือ่งเอทีเอม็ บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชน
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ทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัท่ี www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางทีเ่หมาะสม และแจ้งให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทราบ

   อนึง่ การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบเอทเีอม็ สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้นบัสนนุการขายหรอื

รบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เท่านัน้

   บรษิทัจดัการอาจรบัค�าสัง่ซือ้ผ่านเครือ่งเอทเีอม็ได้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกส่ังซือ้หน่วยลงทุนด้วย

บตัรบวัหลวง ATM หรอืบตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ทีธ่นาคารอนญุาตให้ใช้ซือ้ขายหน่วยลงทนุได้ โดย

ผ่านเครือ่ง ATM ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัตลอด 24 ชัว่โมง ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะใช้

บรกิารนี ้สามารถตดิต่อผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ สาขาท่ีผูถ้อืหน่วยลงทุนเคยท�าบตัรบวัหลวง ATM หรอื

บตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ท่ีธนาคารอนญุาตให้ใช้ซือ้ขายหน่วยลงทุนไว้ เพือ่ขอใช้บรกิาร โดยกรอก “ค�าขอ

ใช้บรกิารกองทุนเปิดผ่านเครือ่งฝากถอนเงนิอตัโนมตัแิละบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์” (ผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องน�าบตัรบวัหลวง 

ATM หรอืบตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ท่ีธนาคารอนญุาตให้ใช้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ และสมดุบญัชแีสดงสทิธิ

ในหน่วยลงทนุมาด้วย) ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM ในวนัท�าการซือ้ขายถดัไป หลงัจาก

กรอกค�าขอใช้บรกิารแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ 

   ในกรณผีูส้ัง่ซือ้ประสงค์ส่ังซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM ให้ผูส่ั้งซือ้ปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการ 

ซึง่มรีะบบุนหน้าจอเครือ่ง ATM โดยผูส้ัง่ซือ้ต้องเลอืกรหสับรกิารซือ้หน่วยลงทุนกองทนุเปิด และปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการส่ังซือ้ 

หน่วยลงทนุตามทีร่ะบบุนจอ ATM 

   การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยเครือ่ง ATM ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุจะต้องส่ังซือ้ 

ครัง้ละไม่ต�า่กว่ามลูค่าขัน้ต�า่ของการส่ังซือ้ และสามารถสัง่ซือ้ได้ครัง้ละไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยไม่จ�ากดัจ�านวนครัง้ต่อวนั 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะหักเงินตามจ�านวนเงินที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อท่ีได้ระบุไว้ 

ให้ใช้บริการกับบัตรบัวหลวง ATM และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นท่ีธนาคารอนุญาตให้ใช ้

ซื้อขายหน่วยลงทุนได้เท่านั้น หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะยกเลิกค�าสั่งซื้อ 

หน่วยลงทนุนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผูส่ั้งซือ้อาจท�าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ 

   ผูส่ั้งซือ้หน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM ไม่ได้ หากการท�ารายการส่ังซือ้

เสรจ็สมบรูณ์แล้วไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

   การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผู้สนับสนุนการขายหรือ 

รับซื้อคืนหน่วยลงทนุ จะด�าเนนิการตรวจสอบและแก้ไขข้อผดิพลาดให้เป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด 

ให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 วนั นบัจากวนัทีไ่ด้รบัแจ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

   เอกสารใบบันทึกรายการท่ีออกจากเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
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เป็นเพยีงเอกสารบนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานในการท�ารายการอย่างสมบรูณ์ หากใบบนัทกึรายการของเครือ่ง ATM นัน้หมด 

ผูส้ัง่ซือ้จะเลอืกท�าการส่ังซือ้หน่วยลงทุนหรอืไม่ก็ได้ 

   บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยูกั่บผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัฐานใน

การท�ารายการท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างองิได้  

   อนึง่ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าสัง่ซือ้

ผ่านระบบ ATM ให้สามารถท�าได้ และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ 

รบัซือ้คืนอืน่ได้ บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่ www.bblam.co.th หรอืแจ้งโดยวธิอีืน่ใด 

ตามความเหมาะสม

   14.3.4 ระบบโทรศพัท์ (Tele-Bank) :

   ทัง้นี ้ ก่อนท่ีบรษิทัจดัการจะเริม่รบัค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ บรษิทัจดัการ

จะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการที ่  www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ทีเ่หมาะสม และแจ้งให้

ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

   อนึ่ง การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขาย 

หรอืรบัซือ้คืนท่ีเป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เท่านัน้

   บรษิทัจดัการอาจรบัค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืก

สัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนได้ทุกวนัตลอด 24 ชัว่โมง 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงค์จะใช้บรกิารนี ้สามารถตดิต่อผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ ณ สาขาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ

เคยท�าบตัรบวัหลวง ATM หรอืบตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติหรอืบตัรอืน่ทีธ่นาคารอนญุาตให้ใช้ซือ้ขายหน่วยลงทนุไว้ 

เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก “ค�าขอใช้บริการกองทุนเปิดผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติและบริการธนาคารทางโทรศัพท์” 

(ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องน�าบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาต 

ให้ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถส่ังซื้อหน่วยลงทุน 

ผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุในวนัท�าการซือ้ขายถดัไป หลงัจากกรอกค�าขอ

ใช้บรกิารแล้วโดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ

   ในกรณผีูส้ัง่ซือ้ประสงค์สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ ให้ผูส่ั้งซือ้ปฏบิตัติามขัน้ตอน 

การท�ารายการซึ่งมีระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผู้ส่ังซื้อต้องเลือกรหัสบริการซื้อหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิด และปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการส่ังซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ 

   การส่ังซือ้หน่วยลงทุน ด้วยบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

จะต้องสั่งซื้อครั้งละไม่ต�่ากว่ามูลค่าขั้นต�่าของการสั่งซื้อ และสามารถสั่งซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยไม่จ�ากัด 
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จ�านวนครั้งต่อวัน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะหักเงินตามจ�านวนเงินท่ีส่ังซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝาก 

ของผูส้ัง่ซือ้ท่ีได้ระบไุว้ให้ใช้บรกิารกับบตัรบวัหลวง ATM และหรอืบตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ทีธ่นาคาร

อนญุาตให้ใช้ซือ้ขายหน่วยลงทุนได้เท่านัน้ หากเงนิในบญัชไีม่เพยีงพอ ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจะยกเลกิ

ค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส่ั้งซือ้นัน้ซึง่ผูส่ั้งซือ้อาจท�าการส่ังซือ้หน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ 

   ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ไม่ได้ หากการ

ท�ารายการสัง่ซือ้เสรจ็สมบรูณ์แล้วไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้

   การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ หากเกดิข้อผดิพลาดจากระบบงาน ผูส้นบัสนนุ 

การขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุจะด�าเนนิการตรวจสอบและแก้ไขข้อผดิพลาดให้เป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแห่งประเทศไทย

ก�าหนดให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ด้รบัแจ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

   เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้สั่งซื้อเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น         

ไม่ใช่หลกัฐานในการท�ารายการอย่างสมบรูณ์ 

   บริษัทจัดการจะถือหลักฐานท่ีปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักฐาน 

ในการท�ารายการทีส่มบรูณ์ และใช้อ้างองิได้

   อนึง่ บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าส่ังซือ้ 

ผ่านระบบโทรศัพท์ให้สามารถท�าได้ และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย 

หรอืรบัซือ้คืนอืน่ได้ บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่ www.bblam.co.th หรอืแจ้งโดยวธิอีืน่ใด 

ตามความเหมาะสม

  14.3.5  ไปรษณย์ี : 

   ทัง้นี ้ ก่อนทีบ่รษิทัจดัการจะเริม่รบัค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางไปรษณย์ีลงทะเบยีน บรษิทัจัดการจะแจ้งให้

ประชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัท่ี www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ท่ีเหมาะสม และแจ้งให้ส�านกังานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

   บรษิทัจดัการอาจรบัค�าส่ังซือ้หน่วยลงทนุผ่านไปรษณย์ีลงทะเบยีนได้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะต้องปฏบิตัิ 

ตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัจดัการก�าหนดค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีส่่งมายงับรษิทัจดัการผ่านไปรษณย์ีลงทะเบยีนนัน้ จะสมบรูณ์ต่อเมือ่ 

บรษิทัจดัการได้รบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุและบรษิทัจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้โดยผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะไม่สามารถ 

ยกเลิกค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะท�ารายการ 

ซือ้หน่วยลงทนุตามค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ด้รบัทางไปรษณย์ีลงทะเบยีนในวนัท�าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจัดการได้รบัค�าส่ังซือ้

หน่วยลงทนุและได้รบัเงนิค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเรยีบร้อยแล้ว
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  14.3.6  ระบบอนิเตอร์เนต็ (Internet) :

   อนึง่ การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้นบัสนนุการขาย

หรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เท่านัน้

   (1) บรกิารบัวหลวง ไอแบงก์กิง้ (Bualuang iBanking) :

    ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ด้วยบริการ บัวหลวง 

ไอแบงก์ก้ิง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน และลงนามในค�าขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง และ

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

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

ผ่านเวบ็ไซต์ของธนาคาร หรอือืน่ๆ ได้ตลอด 24 ชัว่โมง ที ่www.bangkokbank.com หรอืเวบ็ไซต์อืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลง

หรอืเพิม่เตมิในอนาคต

    ในกรณผีูส้ัง่ซือ้ประสงค์ส่ังซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง ไอแบงก์ก้ิง 

ให้ผูส้ัง่ซือ้ปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการสัง่ซือ้ โดยผูส้ัง่ซือ้ต้องปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ

    การส่ังซือ้หน่วยลงทุน ผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง ไอแบงก์ก้ิง ผูถ้อืหน่วยลงทุน

จะต้องส่ังซือ้ครัง้ละไม่ต�า่กว่ามลูค่าขัน้ต�า่ของการสัง่ซือ้ และสามารถสัง่ซือ้ได้ครัง้ละไม่เกิน 5,000,000 บาท หรอืมลูค่าอืน่ท่ีบรษิทั

จดัการแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครัง้ต่อวนั

    เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนท�ารายการส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง 

ไอแบงก์กิง้ ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุจะหกัเงนิตามจ�านวนทีส่ั่งซือ้ทนัทีจากบญัชเีงนิฝากของผูส่ั้งซือ้หรอืตดั

เงนิจากบตัรเครดิตหรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด (ถ้าม)ี ในวนัท่ีสัง่ซือ้

    อนึง่ ในการช�าระค่าหน่วยลงทนุ หากมใิช่กรณทีีผู่ซ้ือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนเปิด

อืน่ เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนนี ้ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนต้องช�าระด้วยเงนิจนเตม็ค่า จะหกักลบลบหนีกั้บบรษิทัจดัการไม่ได้ ผูส้ัง่

ซือ้ท่ีได้ช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแล้ว จะเพกิถอนค�าส่ังซือ้หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้

    ค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง ไอแบงก์ก้ิง จะสมบรูณ์ต่อเมือ่

ผูส้ัง่ซือ้ได้ท�ารายการสัง่ซือ้และบรษิทัจดัการได้รบัเงนิค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทุน โดย

ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลกิค�าส่ังซือ้หน่วยลงทุนนัน้ได้ เว้นแต่ได้รบัอนญุาตจากบรษิทัจดัการเป็นกรณพีเิศษ

    อย่างไรกต็าม หากมข้ีอขดัข้องของระบบเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็จนเป็นเหตใุห้บรษิทัจดัการไม่สามารถ

รบัเงนิค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าวและไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถอืว่ายงัไม่มกีารท�ารายการการส่ังซือ้หน่วยลงทนุ

ผ่านอนิเตอร์เนต็นัน้

    บรษิทัจดัการถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่กลงใช้บรกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็
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ด้วยบรกิารบวัหลวง ไอแบงก์ก้ิง ยอมรบัและผกูพนัตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่�าหนดไว้ในค�าขอใช้บรกิาร และหรอื ทีจ่ะแก้ไขเพิม่

เตมิเปลีย่นแปลงต่อไปในภายหน้า ซึง่รวมถงึการยอมรบัความเส่ียงใดๆ ทีอ่าจเกิดขึน้อนัเนือ่งมาจากความขดัข้องของระบบ

   (2) บรกิารบัวหลวง เอม็แบงก์กิง้ (Bualuang mBanking) :

    ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ด้วยบริการบัวหลวง 

เอ็มแบงก์กิ้ง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน และลงนามในค�าขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และ

บวัหลวง เอม็แบงก์กิง้ (“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

    ในกรณผีูสั้ง่ซือ้ประสงค์สัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง 

ให้ผูส้ัง่ซือ้ปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการสัง่ซือ้ โดยผูส้ัง่ซือ้ต้องปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ

    การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง ผูถ้อืหน่วยลงทุน

จะต้องสัง่ซือ้ครัง้ละไม่ต�า่กว่ามลูค่าขัน้ต�า่ของการสัง่ซือ้ และสามารถส่ังซือ้ได้ครัง้ละไม่เกิน 5,000,000 บาท หรอืมลูค่าอืน่ ทีบ่รษิทั

จดัการแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครัง้ต่อวนั

    เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนท�ารายการส่ังซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง 

เอม็แบงก์กิง้ ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืจะหกัเงนิตามจ�านวนทีส่ัง่ซือ้ทนัทจีากบญัชเีงนิฝากของผูส่ั้งซือ้ท่ีได้ระบไุว้ในค�าขอ

ใช้บรกิาร หากเงนิในบญัชไีม่เพยีงพอ ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืจะยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่หกัเงนิจากบญัชี

เงนิฝากของผูส้ัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ัง่ซือ้อาจท�าการส่ังซือ้หน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

    อนึง่ ในการช�าระค่าหน่วยลงทนุ หากมใิช่กรณทีีผู่ซ้ือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนเปิด

อืน่ เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนนี ้ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนต้องช�าระด้วยเงนิจนเตม็ค่า จะหกักลบลบหนีกั้บบรษิทัจดัการไม่ได้ ผูส้ัง่

ซือ้ท่ีได้ช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแล้ว จะเพกิถอนค�าส่ังซือ้หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้

    ค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง จะสมบรูณ์ต่อเมือ่

ผูส่ั้งซือ้ได้ท�ารายการสัง่ซือ้และบรษิทัจดัการได้รบัเงนิค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุ โดย

ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลกิค�าส่ังซือ้หน่วยลงทุนนัน้ได้ เว้นแต่ได้รบัอนญุาตจากบรษิทัจดัการเป็นกรณพีเิศษ

    อย่างไรกต็าม หากมข้ีอขดัข้องของระบบเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็จนเป็นเหตใุห้บรษิทัจดัการไม่สามารถ

รบัเงนิค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าวและไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถอืว่ายงัไม่มกีารท�ารายการการส่ังซือ้หน่วยลงทนุ

ผ่านอนิเตอร์เนต็นัน้

    บรษิทัจดัการถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่กลงใช้บรกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็
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ด้วยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์กิง้ ยอมรบัและผกูพนัตามเงือ่นไขและวธิกีารท่ีก�าหนดไว้ในค�าขอใช้บรกิาร และหรอืท่ีจะแก้ไขเพิม่

เตมิเปลีย่นแปลงต่อไปในภายหน้า ซึง่รวมถงึการยอมรบัความเส่ียงใดๆ ทีอ่าจเกิดขึน้อนัเนือ่งมาจากความขดัข้องของระบบ

   ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าสัง่ซือ้

ผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ และหากอนาคตสามารถใช้บรกิารนีโ้ดยผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนอืน่ได้ 

บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัท่ี www.bblam.co.th หรอืแจ้งโดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม

  14.3.7  หกับัญชีเงนิฝาก : 

   การส่ังซือ้หน่วยลงทุนเป็นประจ�าโดยหกับญัช ีม ี2 กรณ ีดังนี้

   (1) การส่ังซือ้หน่วยลงทนุผ่านผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ :

    ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นประจ�าตามวนัทีท่ีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุก�าหนดไว้ ด้วย

การให้บรษิทัจดัการหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนท่ีได้ระบไุว้ ใน “ค�าขอให้ธนาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากเพือ่

ซือ้หน่วยลงทนุกองทุนเปิดแบบถวัเฉลีย่” หรอืค�าขออืน่ในท�านองเดียวกัน ด้วยจ�านวนเงนิท่ีเท่ากันในแต่ละครัง้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุ

ทีป่ระสงค์จะใช้บรกิารนี ้สามารถตดิต่อบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน เพือ่ขอใช้บรกิาร โดยกรอก “ค�าขอให้

ธนาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดแบบถวัเฉลีย่” หรอืค�าขออืน่ในท�านองเดียวกนั (ผูถ้อืหน่วยลงทนุ

ต้องน�าสมดุบญัชเีงนิฝากบญัชสีะสมทรพัย์ และสมดุบญัชแีสดงสิทธใินหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึง่การให้บรษิทัจดัการหกัเงนิจาก

บญัชีเงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุจะมผีลใช้บงัคบัทนัทแีละให้คงมผีลใช้บงัคับต่อไปจนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนค�าส่ัง โดย

กรอก “ค�าขอยกเลกิการใช้บรกิารหกับญัชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทุนเปิดแบบถวัเฉลีย่” หรอืค�าขออืน่ในท�านองเดียวกัน 

และแจ้งให้บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีจ่ะมกีารหกับญัชี

    ผูถ้อืหน่วยลงทนุต้องระบชุือ่กองทุน และจ�านวนเงนิท่ีต้องการสัง่ซือ้ซึง่จะต้องไม่ต�า่กว่ามลูค่าขัน้ต�า่

ของการสัง่ซือ้ บรษิทัจดัการจะหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส่ั้งซือ้และโอนเข้าบญัชจีองซือ้หน่วยลงทนุ เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนตาม

เงือ่นไขทีไ่ด้ระบไุว้ใน “ค�าขอให้ธนาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดแบบถวัเฉลีย่” หรอืค�าขออืน่ใน

ท�านองเดียวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีค�านวณได้ ณ สิน้วนัท�าการซือ้ขายซึง่จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุทีค่�านวณได้เมือ่สิน้วนั

ท�าการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการค�านวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแล

ผลประโยชน์แล้ว

    การหกับญัชเีงนิฝากดังกล่าวจะอยูภ่ายใต้เงือ่นไขดังนี้

    1. กรณวีนัทีก่�าหนดหกัเงนิบญัชเีงนิฝากตรงกับวนัหยดุท�าการหรอืวนัหยดุท�าการซือ้ขาย บรษิทั

จดัการจะหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท�าการหรอืวนัท�าการซือ้ขายถดัไป

    2. กรณวีนัทีก่�าหนดหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก ไม่มใีนเดือนนัน้ เช่น วนัท่ี 31 แต่ในเดือนนัน้ม ี30 

วนั บรษิทัจดัการจะหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท�าการหรอืวนัท�าการซือ้ขายสดุท้ายของเดือนนัน้
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    3. กรณวีนัทีก่�าหนดหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก เป็นวนัสุดท้ายของเดือนและตรงกบัวนัหยดุ เช่น วนัที่ 

31 ธนัวาคม บรษิทัจดัการจะหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท�าการหรอืวนัท�าการซือ้ขายสุดท้ายของเดือนนัน้

    ท้ังนี้ รายการท่ีหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีเงินฝาก 

เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนน�าสมดุบญัชเีงนิฝากไปบนัทึกรายการให้เป็นปัจจบุนั

    กรณท่ีีผูถ้อืหน่วยลงทุนน�าค�าส่ังหกับญัชธีนาคาร เชค็ ดราฟท์ หรอืตัว๋แลกเงนิ เพือ่ฝากเข้าบญัชเีงนิ

ฝากท่ียงัไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิได้ในวนัท่ีมกีารหกับญัช ีบรษิทัจัดการจะไม่ด�าเนนิการหกับญัชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการ

จะหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุท่ีมเีงนิครบตามทีร่ะบไุว้เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ หากเงนิในบญัชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซือ้

ในงวดใดมไีม่เพยีงพอทีบ่รษิทัจัดการจะหกับญัชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะไม่หกัเงนิในบญัชเีงนิฝากในงวดนัน้ๆ และ

จะท�าการหกับญัชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนในงวดถดัไป และจะไม่หกับญัชเีงนิฝากย้อนหลงัส�าหรบังวดทีบ่ญัชเีงนิฝากมเีงนิ

ไม่เพยีงพอทีจ่ะหกัซือ้หน่วยลงทนุ

    ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝาก

มไีม่เพยีงพอท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุในล�าดับแรกให้ครบตามท่ีผูถ้อืหน่วยลงทุนระบไุว้ บรษิทัจดัการจะไม่หกับญัชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุน

ในล�าดับนัน้ และจะหกัเงนิในบญัชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในล�าดับถดัไปจนครบตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุระบไุว้แต่ไม่ต�า่กว่า

ข้อก�าหนดในการซือ้หน่วยลงทุนขัน้ต�า่ของแต่ละกองทุน

    ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “ค�าขอให้ธนาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วย

ลงทุนกองทนุเปิดแบบถวัเฉลีย่” หรอืค�าขออืน่ในท�านองเดียวกัน ให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุกรอกค�าขอยกเลกิการใช้บรกิารและกรอก 

“ค�าขอให้ธนาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทุนเปิด” หรอืค�าขออืน่ในท�านองเดียวกนัฉบบัใหม่ ล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัท่ีจะมกีารหกับญัชี

    บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานท่ีปรากฏอยูกั่บบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนเป็น

หลกัฐานในการท�ารายงานท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างองิได้

    ผูส้ัง่ซือ้จะไม่สามารถเพกิถอน หรอืขอคืนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจากรายการส่ังซือ้ทีบ่รษิทัจดัการได้

ท�าการหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส่ั้งซือ้เรยีบร้อยแล้ว ไม่ว่าในกรณใีดๆ ท้ังส้ิน

   (2) กรณส่ัีงซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรษัิทจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่ :

    ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตดิต่อขอใช้บรกิารส่ังซือ้หน่วยลงทุนเป็นประจ�า โดยหกับญัชเีงนิฝากได้ท่ี

ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน ตามเงือ่นไขและวธิกีารทีผู่ส้นบัสนนุการขายหรือรับซื้อคืนรายนั้น

ก�าหนด ทั้งนี้ ผู้ถอหน่วยลงทุนสามารถดเูงื่อนไขและวิธกีารดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านช่อง

ทางอืน่ท่ีเหมาะสม

   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอือืน่ใดเกีย่วกับวธีิการหกับญัชี
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เงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนได้ และหากอนาคตสามารถใช้บรกิารนีโ้ดยผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนอืน่

ได้ บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่www.bblam.co.th หรอืแจ้งโดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม

 14.4 การรบัช�าระ และการเกบ็รกัษาเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ :

  14.4.1 กรณ ี ส่ังซือ้หน่วยลงทนุผ่านผูส้นับสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ :

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

หรือวิธีอื่นใดที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับส�านักงานท่ีรับค�าส่ังซื้อเท่านั้น โดยจะต้องลงวันท่ีท่ีส่ังซื้อและ

ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามชือ่บญัชจีองซือ้หน่วยลงทุนทีร่ะบใุนหนงัสือชีช้วน ซึง่เป็นบญัชเีงนิฝากของ บมจ.ธนาคารกรงุเทพ 

หรอืบญัชเีงนิฝากของธนาคารอืน่ใด (ถ้าม)ี หรอืบญัชจีองซือ้อืน่ใดท่ีอาจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงได้ในอนาคต ทัง้นี ้หากมผีล

ประโยชน์ใดเกดิขึน้เนือ่งจากบญัชจีองซือ้ดังกล่าว บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการให้เป็นประโยชน์ของกองทนุ

    ในกรณท่ีีผูส้ัง่ซือ้ช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเชค็ ดราฟท์ หรอืตัว๋แลกเงนิภายหลงัก�าหนดเวลา

รบัฝากเชค็เพือ่เรยีกเก็บเงนิภายในวนัเดียวกันของแต่ละส�านกังานสาขาทีส่ั่งซือ้ บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูส้ัง่ซือ้ท�าการสัง่ซือ้หน่วย

ลงทุนในวนัท�าการซือ้ขายถดัไปในราคาขายหน่วยลงทนุทีค่�านวณได้ ณ สิน้วนัท�าการซือ้ขายถดัไปนัน้ ส�าหรบักรณทีีเ่ชค็ ดราฟท์ 

หรอืตัว๋แลกเงนิดังกล่าวไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิได้ในวนัท่ีสัง่ซือ้ไม่ว่าด้วยเหตใุด บรษิทัจดัการอาจยกเลกิค�าส่ังซือ้ดังกล่าว

   (ข) ผูส้ัง่ซือ้สามารถช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดติ หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใดของธนาคาร

กรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน) หรอืของสถาบนัการเงนิอืน่ใด ท่ีบรษิทัจดัการก�าหนดอนญุาต โดยการตดัเงนิจากบตัรเครดิตหรอืบตัร

เดบติ หรอืบตัรอืน่ใด ในวนัท่ีทีส่ัง่ซือ้ ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธท่ีิจะรบัช�าระค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิต หรอืบตัร

เดบติ หรอืบตัรอืน่ใด ณ สถานที ่หรอืช่วงระยะเวลาหรอืภายใต้เงือ่นไขอืน่ใด ตามทีบ่รษิทัจดัการจะก�าหนด โดยบรษิทัจดัการ

จะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรอืช่องทางอืน่ท่ีเหมาะสม

    อนึง่ การช�าระเงนิด้วยบตัรดังกล่าวในกรณทีีบ่รษิทัจดัการมไิด้รบัเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทนุจากการ

ช�าระด้วยบตัรดังกล่าว หรอืจากธนาคารท่ีผูส้ัง่ซือ้ใช้บญัชบีตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด ภายในวนัท�าการถดัจากวนั

ทีท่ีส่ัง่ซือ้หน่วยลงทุน บรษิทัจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าว

    อย่างไรกต็าม ก่อนเปิดให้บรกิารรบัช�าระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอื

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

บตัรดังกล่าว จะไม่มกีารสะสมคะแนนบตัรเครดิต เว้นแต่ธนาคารจะก�าหนดอนญุาตเป็นอย่างอืน่

    ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธใินการแก้ไขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วนัเวลา ในการ

รบัช�าระด้วยบตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด โดยไม่ถอืเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทุน

ทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม

   อย่างไรกต็าม การรบัช�าระเงนิกรณสัีง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.
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ธนาคารกรงุเทพ นัน้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลงได้ โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทุน

ทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม

  14.4.2 กรณ ีส่ังซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่ :

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

หรือวิธีอื่นใดที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับส�านักงานท่ีรับค�าส่ังซื้อเท่านั้น โดยจะต้องลงวันท่ีท่ีส่ังซื้อและ 

ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชจีองซือ้หน่วยลงทุนของ บลจ.บวัหลวง” ซึง่เป็นบญัชเีงนิฝากของ บมจ.ธนาคารกรงุเทพ หรอื

บญัชีเงนิฝากของธนาคารอืน่ใด (ถ้าม)ี หรอืบญัชจีองซือ้อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงได้ในอนาคตทีบ่รษิทัจัดการและหรอื

ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนเป็นผูเ้ปิดบญัชจีองซือ้หน่วยลงทุน เพือ่รบัช�าระค่าซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้หากมผีลประโยชน์ใด

เกิดขึน้เนือ่งจากบญัชจีองซือ้ดังกล่าว บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการให้เป็นประโยชน์ของกองทนุ

    กรณท่ีีผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนเป็นผูเ้ปิดบญัชจีองซือ้หน่วยลงทนุเพือ่รบัช�าระค่าซือ้หน่วย

ลงทนุ ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนจะน�าเงนิค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าวเข้าบญัชจีองซือ้หน่วยลงทนุท่ีบรษิทัจดัการก�าหนด

    บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรงุเปลีย่นแปลงข้อมลูเกีย่วกับบญัชรีบัช�าระค่าซือ้หน่วยลงทนุ 

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

ผลประโยชน์แล้ว ท้ังนี ้บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม

    ในกรณท่ีีผูส้ัง่ซือ้ช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเชค็ ดราฟท์ หรอืตัว๋แลกเงนิภายหลงัก�าหนดเวลา

รบัฝากเชค็เพือ่เรยีกเก็บเงนิภายในวนัเดียวกันของแต่ละส�านกังานสาขาทีส่ั่งซือ้ บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูส้ัง่ซือ้ท�าการสัง่ซือ้หน่วย

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

ดราฟท์ หรอืตัว๋แลกเงนิดังกล่าวไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิได้ในวนัท่ีสัง่ซือ้ไม่ว่าด้วยเหตใุด บรษิทัจดัการจะยกเลกิค�าสัง่ซือ้ดังกล่าว

   (ข) ผูส้ัง่ซือ้สามารถช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดติ หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใดของธนาคาร

กรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน) หรอืของสถาบนัการเงนิอืน่ใด ทีบ่รษิทัจดัการก�าหนดอนญุาต โดยการตดัเงนิจากบตัรเครดิต หรอืบตัร

เดบติ หรอืบตัรอืน่ใด ในวนัทีท่ีส่ัง่ซือ้ ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัช�าระค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิต หรอืบตัร

เดบติ หรอืบตัรอืน่ใด ณ สถานท่ี หรอืช่วงระยะเวลาหรอืภายใต้เงือ่นไขอืน่ใด ตามท่ีบรษิทัจดัการจะก�าหนด โดยบรษิทัจดัการ

จะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรอืช่องทางอืน่ท่ีเหมาะสม

    อนึง่ การช�าระเงนิด้วยบตัรดังกล่าวในกรณท่ีีบรษิทัจดัการมไิด้รบัเงนิค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนจากการ

ช�าระด้วยบตัรดังกล่าว หรอืจากธนาคารท่ีผูส้ัง่ซือ้ใช้บญัชบีตัรเครดิตหรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด ภายในวนัท�าการถดัจากวนัที่

ทีส่ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษิทัจัดการขอสงวนสทิธท่ีิจะปฏเิสธการส่ังซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าว

    อย่างไรกต็าม ก่อนเปิดให้บรกิารรบัช�าระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอื

บตัรอืน่ใด บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืช่องทางอืน่ท่ีเหมาะสม การช�าระด้วย
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บตัรดังกล่าว จะไม่มกีารสะสมคะแนนบตัรเครดิต เว้นแต่ธนาคารจะก�าหนดอนญุาตเป็นอย่างอืน่

    ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธใินการแก้ไขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วนัเวลา ในการ

รับช�าระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้

ผูล้งทนุทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม

   อย่างไรก็ตาม การรบัช�าระเงนิกรณสีัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้

คืนอืน่นัน้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลงได้ โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่าน

ทางเวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม

  14.4.3 กรณ ีส่ังซือ้หน่วยลงทนุผ่าน ATM : 

   จะรบัช�าระเงนิค่าส่ังซือ้ โดยจะหกัเงนิตามจ�านวนเงนิทีส่ัง่ซือ้ทนัทีจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซือ้ท่ีได้ระบไุว้ 

ให้ใช้บรกิารกับบตัรบวัหลวง ATM และหรอืบตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ท่ีธนาคารอนญุาตให้ใช้ซือ้ขาย 

หน่วยลงทุนได้เท่านัน้ หากเงนิในบญัชไีม่เพยีงพอจะยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซือ้ 

นัน้ ซึง่ผูส่ั้งซือ้อาจท�าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ 

  14.4.4 กรณ ีส่ังซือ้ผ่านระบบโทรศพัท์ (Tele-Bank) : 

   จะรบัช�าระเงนิค่าส่ังซือ้ โดยจะหกัเงนิตามจ�านวนเงนิทีส่ัง่ซือ้ทนัทีจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซือ้ท่ีได้ระบไุว้ 

ให้ใช้บรกิารกับบตัรบวัหลวง ATM และหรอืบตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ท่ีธนาคารอนญุาตให้ใช้ซือ้ขาย 

หน่วยลงทุนได้เท่านัน้ หากเงนิในบญัชไีม่เพยีงพอจะยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซือ้ 

นัน้ ซึง่ผูส่ั้งซือ้อาจท�าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

  14.4.5 กรณ ีส่ังซือ้ผ่านไปรษณย์ี : 

   ผูส้ัง่ซือ้ต้องช�าระค่าซือ้หน่วยลงทนุเตม็จ�านวนทีร่ะบไุว้ในค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยช�าระเป็นเชค็ ดราฟท์ 

หรอืตัว๋แลกเงนิ หรอืค�าสัง่จ่ายเงนิหรอืวธิอีืน่ใดท่ีบรษิทัจดัการยอมรบั 

  14.4.6 กรณ ีส่ังซือ้ผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ (Internet) : 

   (ก) ผู้ส่ังซื้อจะถูกหักเงินตามจ�านวนท่ีส่ังซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซื้อท่ีได้ระบุไว้ในค�าขอ

ใช้บรกิาร หากเงนิในบญัชไีม่เพยีงพอ ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจะยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไม่หกั

เงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ัง่ซือ้อาจท�าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหม่ได้ถ้าต้องการ

   (ข) ผูส้ัง่ซือ้สามารถช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิตหรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใดของธนาคาร

กรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน) หรอืของสถาบนัการเงนิอืน่ใดท่ีบรษิทัจดัการก�าหนดอนญุาต โดยการตดัเงนิจากบตัรเครดิตหรอืบตัร

เดบติ หรอืบตัรอืน่ใด (ถ้าม)ี ในวนัท่ีสัง่ซือ้ ท้ังนี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัช�าระค่าซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็
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ด้วยบรกิารบวัหลวง ไอแบงก์ก้ิง ด้วยบตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด (ถ้าม)ี ภายในช่วงระยะเวลาหรอืภายใต้เงือ่นไข

อืน่ใด ตามทีบ่รษิทัจดัการจะก�าหนด โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ที ่www.bblam.co.th หรอืช่องทาง

อืน่ท่ีเหมาะสม

   อนึง่ การช�าระเงนิด้วยบตัรดังกล่าวในกรณท่ีีบรษิทัจดัการมไิด้รบัเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทนุจากการช�าระ

ด้วยบตัรดังกล่าว หรอืจากธนาคารท่ีผูส้ัง่ซือ้ใช้บญัชบีตัรเครดิตหรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด (ถ้าม)ี ภายในวนัท�าการถดัจากวนั

ทีส่ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษิทัจัดการขอสงวนสทิธท่ีิจะปฏเิสธการส่ังซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าว

   อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดให้บรกิารรบัช�าระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่

ใด (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืช่องทางอืน่ทีเ่หมาะสม

   การช�าระด้วยบัตรดังกล่าว จะไม่มีการสะสมคะแนนบัตรเครดิต เว้นแต่ธนาคารจะก�าหนดอนุญาตเป็น

อย่างอื่น

   ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธใินการแก้ไขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วนัเวลา ในการรบัช�าระ

ด้วยบตัรเครดิตหรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด (ถ้าม)ี โดยไม่ถอืเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ ผูล้งทนุ

ทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม

  14.4.7 กรณ ีส่ังซือ้โดยวิธหัีกบัญชีเงนิฝาก : 

   ผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ จะถกูหกัเงนิในบญัชเีงนิฝากธนาคารกรงุเทพ ของผูถ้อืหน่วยลงทนุท่ีได้แจ้ง

ไว้ทีผู่ส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุด้วยจ�านวนเงนิทีเ่ท่ากันในแต่ละครัง้ 

 14.5 การจดัสรรหน่วยลงทนุ :   

  ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะได้รบัจดัสรรหน่วยลงทนุตามทีส่ั่งซือ้หลงัจากทีไ่ด้ช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็จ�านวน

  ทัง้นี ้หากการจดัสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว จะท�าให้บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกันใดถอืหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึง่ใน

สามของจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้ทั้งหมดตามค�าสั่ง 

จองซือ้ แต่จะจดัสรรให้เท่าทีไ่ม่เกินสดัส่วนหนึง่ในสามของจ�านวนหน่วยลงทุนทีจ่�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด เว้นแต่เป็นกรณยีกเว้น

ตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับ 

ข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ

  อย่างไรก็ตาม บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธใินการจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการได้พจิารณาแล้วเหน็ว่า 

การจดัสรรในกรณดัีงกล่าวมผีลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืต่อชือ่เสียง หรอืต่อความรบัผดิชอบ

ทางกฎหมายของบรษิทัจดัการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า
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 14.6 การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ  :

  ในกรณท่ีีผูส่ั้งซือ้ไม่ได้รบัการจดัสรรหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการคนืเงนิส่วนทีไ่ม่ได้รบัการจดัสรรพร้อม 

ดอกเบีย้ (ถ้าม)ี ให้แก่ผูส้ัง่ซือ้ โดยการช�าระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามทีอ่ยูท่ีผู่ส้ัง่ซือ้ 

หน่วยลงทนุระบไุว้ในค�าขอเปิดบญัช ีภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีบรษิทัไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุ 

 14.7  เงือ่นไขการขายหน่วยลงทนุ :

  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืระงบัการส่ังซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วน ในกรณใีดกรณหีนึง่ 

ดงันี้

  (1) กรณท่ีีเอกสารหรอืข้อมลูทีบ่รษิทัจดัการได้รบัจากผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ไม่ถกูต้องตามความเป็นจรงิหรอืไม่ครบถ้วน

  (2) กรณท่ีีบรษิทัจดัการเกิดข้อสงสยัว่าการซือ้หน่วยลงทนุของผูส่ั้งซือ้หน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการ 

ฟอกเงนิ เป็นต้น

  (3) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในบางกรณตีามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร เช่น 

ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าการส่ังซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบรหิารกองทนุหรอืก่อให้เกิดผลเสยีหาย 

แก่กองทนุ เป็นต้น

  ทัง้นี ้ เพือ่เป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุน และชือ่เสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมาย 

ของบรษิทัจดัการเป็นหลกั

  บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะปิดรบัค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนชัว่คราวตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี ้บรษิทัจดัการ 

จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบก่อนการใช้สิทธิท่ีจะปิดรับค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยจะปิดประกาศ ณ ส�านักงานของบริษัทจัดการ 

ส�านกังานใหญ่ และส�านกังานสาขาของผูส้นบัสนนุ

  อนึ่ง ในบางกรณี บริษัทจัดการอาจปฏิเสธการส่ังซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากค�าส่ังซื้อดังกล่าวมีผลท�าให้ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายนัน้ ถอืหน่วยลงทนุมากกว่าร้อยละ 10  ของมลูค่าทรพัย์สินสทุธขิองกองทนุ

  ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีได้ช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการส่ังซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อ 

หน่วยลงทนุไม่ได้ 

  การเพิม่หน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วจะท�าในวนัท�าการถดัจากวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทุนจ�านวนนัน้ 

 14.8  วันและเวลาท�าการขายหน่วยลงทนุ :

  ผู้สนใจลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตั้งแต่เวลาเริ่ม

ท�าการถงึเวลา 15.30 น. ของทกุวนัท�าการซือ้ขาย หรอืเวลาอืน่ใดท่ีบรษิทัจดัการและหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน 

จะก�าหนดเวลาโดยจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบ    
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  ส�าหรบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ ได้แก่ ระบบ ATM ระบบบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ ระบบ

อนิเตอร์เนต็ หรอืระบบอเิลก็ทรอนกิส์อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต สามารถส่งค�าสัง่ซือ้ได้ทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง

 � การส่ังซือ้หน่วยลงทุน ก่อนเวลา 16.00 น. ในวนัท�าการซือ้ขายให้ถอืว่าเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท�าการ

ซื้อขายนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีค�านวณได้ ณ สิ้นวันท�าการซื้อขายซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีค�านวณได้ เมื่อส้ินวัน

ท�าการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการค�านวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแล

ผลประโยชน์แล้ว

 � การสั่งซื้อหน่วยลงทุน หลังเวลา 16.00 น. ในวันท�าการซื้อขายหรือการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันหยุดท�าการ

ซือ้ขายให้ถอืเป็นการส่ังซือ้หน่วยลงทุนในวนัท�าการซือ้ขายถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทนุท่ีค�านวณได้ ณ ส้ินวนัท�าการซือ้ขาย

ถดัไปซึง่จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุทีค่�านวณได้เมือ่สิน้วนัท�าการซือ้ขายถดัไปเป็นเกณฑ์ในการค�านวณและราคาขายหน่วยลงทุน

ดังกล่าวเป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

  อนึ่ง บริษัทจัดการจะเริ่มเปิดรับค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในวันท�าการถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สิน 

เป็นกองทุนเปิดกบัส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรยีบร้อยแล้ว 

  อนึง่ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วนัและเวลาท�าการขายหน่วยลงทนุได้ 

โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที ่

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

15.  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทนุ : 

 15.1 รปูแบบของเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทนุ : 

 � สมดุบญัชแีสดงสิทธใินหน่วยลงทุน

 � อืน่ๆ

 15.2 เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทนุและระยะเวลาการส่งมอบ : 

  ในกรณทีีผู่ส้ัง่ซือ้ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกนิ 4 คนส่ังซือ้หน่วยลงทุนร่วมกัน บรษิทัจดัการจะจดแจ้งชือ่ผูถ้อืหน่วย

ลงทนุเหล่านัน้เป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุร่วมกันในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน และในสมดุบญัชแีสดงสิทธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร

แสดงสทิธอิืน่ใด โดยจะถอืเอาบคุคลทีม่ชีือ่ในค�าขอเปิดบญัชกีองทุนคนใดคนหนึง่หรอืมากกว่าตามท่ีผูถ้อืหน่วยลงทุนแจ้งความ

ประสงค์ไว้เป็นผูใ้ช้สิทธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุน และผูร้บัเงนิทีไ่ด้จากการขายคนืหน่วยลงทุน

  บรษิทัจดัการจะออกสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสารแสดงสิทธอิืน่ใด ให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 

7 วนัท�าการนบัแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก หรอืภายในวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ กรณท่ีีสัง่ซือ้ภายหลงัปิดการ

เสนอขายครัง้แรก
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  ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิอื่นใด จะต้องมารับ

สมดุบญัชแีสดงสิทธใินหน่วยลงทุนหรอืเอกสารแสดงสิทธอิืน่ใด (ถ้าม)ี ด้วยตนเอง ณ ส�านกังานใหญ่หรอืส�านกังานสาขาของ

บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนท่ีผูถ้อืหน่วยลงทุนเปิดบญัชกีองทุน

  ส�าหรับเอกสารแสดงสิทธิที่เป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีท่ีจะต้องน�าสมุด

บญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาบนัทกึรายการให้เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถน�าสมดุบญัชแีสดงสทิธใิน

หน่วยลงทนุมาบนัทกึรายการให้เป็นปัจจบุนัได้ตัง้แต่วนัท�าการถดัจากวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ

ไม่น�าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วย

ลงทนุเป็นรายการท่ีถกูต้อง

  อนึง่ ส�าหรบักรณส่ัีงซือ้ผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ (Internet) ก�าหนดให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุใช้เอกสารหน้าทีแ่สดงรายการ

เคลือ่นไหวบญัชกีองทนุรวมเป็นหลกัฐานแสดงสิทธไิด้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายใดประสงค์จะให้ออกสมดุบญัชแีสดงสิทธเิพือ่ใช้เป็น

หลกัฐานแสดงสิทธ ิผูถ้อืหน่วยลงทนุยงัสามารถร้องขอได้ทีผู่ส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืท่ีออกหลกัฐานแสดงสทิธนิัน้ๆ ได้

  บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธใินการพจิารณาออกเอกสารแสดงสทิธใินรปูแบบใดรปูแบบหนึง่ให้กับผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อื

หน่วยลงทนุ เพือ่เป็นหลกัฐานยนืยนัการท�ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุ รวมถงึเปลีย่นแปลง และหรอืเพิม่เตมิรปูแบบเอกสาร

แสดงสิทธิ และหรือเงื่อนไข และระยะเวลาส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วย

ลงทนุทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม

16.  การรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ : 

 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ 

ช่องทางอืน่ใดทีบ่รษิทัจดัการจดัให้ม ีหรอืประกาศแจ้งเพิม่เตมิในอนาคต ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก�าหนด โดยบรษิทัจดัการขอ

สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มช่องทางการสั่งขาย หรือแก้ไขวิธีการส่ังขาย หรือแก้ไขอื่นใดท่ีเก่ียวข้องกับการส่ังขาย ท้ังนี้ 

เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยทีจ่ะไม่ยืน่แก้ไขเพิม่เตมิโครงการ แต่จะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่านทาง www.bblam.co.th 

หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม และแจ้งให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

 16.1 ช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ :

  ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทุน ได้โดยวธิดัีงนี้ 

  -  ผ่านบรษิทัจดัการ

  -  ผ่านผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน

  -  ผ่านระบบเอทีเอม็ (ATM)

  -  ผ่านระบบโทรศัพท์ (Tele-Bank)

  -  ผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ (Internet)
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  16.1.1 บรษัิทจดัการ : 

   ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทุนได้ทีบ่รษิทัจดัการ ในทกุวนัท�าการของธนาคารพาณชิย์ โดย

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอยีดในค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุให้ครบถ้วน โดยระบจุ�านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนืหรอื

จ�านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนต้องการได้รบัจากการขายคืนหน่วยลงทนุ และบรษิทัจดัการจะส่งมอบหลกัฐานการรบัค�าสัง่ขายคืน

หน่วยลงทนุให้แก่ผูส่้งขายคนืหน่วยลงทุนไว้เป็นหลกัฐาน

  16.1.2 ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื :

   ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทีผู่ส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยผูถ้อื

หน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอยีดในค�าส่ังขายคนืหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบจุ�านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคืนหรอืจ�านวน

เงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนต้องการได้รบัจากการขายคนืหน่วยลงทุน และผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจะส่งมอบ 

หลกัฐานการรบัค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผูส่้งขายคืนหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 

  16.1.3 ระบบเอทเีอม็ (ATM) :

   ทั้งนี้ ก่อนท่ีบริษัทจัดการจะเริ่มรับค�าสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่องเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้

ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม และแจ้งให้ส�านักงานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

   อนึง่ การส่ังขายคนืหน่วยลงทุนผ่านระบบ ATM สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้นบัสนนุการขาย 

หรอืรบัซือ้คืนท่ีเป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เท่านัน้

   บริษัทจัดการอาจรับค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านครื่อง ATM ได้โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือก 

สัง่ขายหน่วยลงทนุด้วยบตัรบวัหลวง ATM หรอืบตัรบวัหลวง Premier ผ่านเครือ่ง ATM ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน 

หน่วยลงทนุได้ทุกวนัตลอด 24 ชัว่โมง ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะใช้บรกิารนี ้สามารถตดิต่อผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื

หน่วยลงทนุ ณ สาขาท่ีผูถ้อืหน่วยลงทุนเคยท�าบตัรบวัหลวง ATM หรอืบตัรบวัหลวง Premier ไว้ เพือ่ขอใช้บรกิาร โดยกรอก     

“ค�าขอใช้บรกิารกองทนุเปิดผ่านเครือ่งฝากถอนเงนิระบบอตัโนมตัแิละบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์” (ผูถ้อืหน่วยลงทนุต้องน�าบตัร

บวัหลวง ATM หรอืบตัรบวัหลวง Premier และสมดุบญัชแีสดงสิทธใินหน่วยลงทนุมาด้วย) ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะสามารถส่ังขาย

หน่วยลงทนุผ่านเครือ่ง ATM ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุในวนัท�าการซือ้ขายถดัไป หลงัจากกรอกค�าขอใช้

บรกิารแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ

   ในกรณผีูถ้อืหน่วยลงทนุประสงค์สัง่ขายหน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM ให้ปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการ 

ซึง่มรีะบบุนหน้าจอเครือ่ง ATM โดยผูส่ั้งขายต้องเลอืกรหสับรกิารขายหน่วยลงทนุกองทนุเปิด และปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการ 

สัง่ขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบบุนจอ ATM 
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   การสัง่ขายหน่วยลงทนุ ด้วยเครือ่ง ATM สามารถด�าเนนิการได้ครัง้ละไม่เกนิ 5,000,000 บาท หรอืในกรณี

ทีส่ัง่ขายหน่วยลงทุน โดยระบเุป็นจ�านวนหน่วยครัง้ละไม่เกิน 500,000 หน่วย โดยไม่จ�ากดัจ�านวนครัง้ต่อวนั

   ผูส้ัง่ขายหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสัง่ขายหน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM ไม่ได้ หากการท�ารายการ 

สัง่ขายเสรจ็สมบรูณ์แล้วไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

   การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผู้สนับสนุนการขายหรือ 

รบัซือ้คนืหน่วยลงทนุจะด�าเนนิการตรวจสอบและแก้ไขข้อผดิพลาดให้เป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด 

ให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ด้รบัแจ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ

   เอกสารใบบันทึกรายการท่ีออกจากเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

เป็นเพยีงเอกสารบนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานในการท�ารายการอย่างสมบรูณ์ หากใบบนัทึกรายการของเครือ่ง ATM 

นัน้หมด ผูส่ั้งขายจะเลอืกท�าการสัง่ขายหน่วยลงทนุหรอืไม่ก็ได้ 

   บริษัทจัดการจะถือหลักฐานท่ีปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักฐาน 

ในการท�ารายการทีส่มบรูณ์ และใช้อ้างองิได้ 

   บรษิทัจดัการจะช�าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนได้ระบไุว้

ในค�าขอเปิดบญัชกีองทนุเปิด 

   อนึง่ 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) :

   ทัง้นี ้ ก่อนทีบ่รษิทัจัดการจะเริม่รบัค�าสัง่ขายหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ บรษิทัจดัการ

จะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัท่ี www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ท่ีเหมาะสม และแจ้งให้ส�านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

   อนึง่ การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบโทรศพัท์ สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้นบัสนนุการขาย

หรอืรบัซือ้คืนท่ีเป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เท่านัน้

   บรษิทัจดัการอาจรบัค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ได้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุน 

อาจเลอืกส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านบรกิารทางโทรศพัท์ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนได้ทุกวนัตลอด 24 ชัว่โมง ผู้

ถอืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะใช้บรกิารนี ้สามารถตดิต่อผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ สาขาท่ีผูถ้อืหน่วยลงทุนเคย

ท�าบตัรบวัหลวง ATM หรอื บตัรบวัหลวง Premier ไว้ เพือ่ขอใช้บรกิาร โดยกรอก “ค�าขอใช้บรกิารกองทนุเปิดผ่านเครือ่งฝากถอนเงนิ
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ระบบอตัโนมตัแิละบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์” (ผูถ้อืหน่วยลงทนุต้องน�าบตัรบวัหลวง ATM หรอืบตัรบวัหลวง Premier และสมดุ

บญัชีแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาด้วย) ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะสามารถส่ังขายหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้

สนบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนในวนัท�าการซือ้ขายถดัไป หลงัจากกรอกค�าขอใช้บรกิารแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ 

   ในกรณผีูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์สัง่ขายหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ ให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ

ปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการซึง่มรีะบอุยูใ่นเอกสารวธิกีารใช้บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุต้องเลอืกรหสั

บรกิารขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการสัง่ขายหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ 

   การสัง่ขายหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์สามารถด�าเนนิการได้ครัง้ละไม่เกิน 5,000,000 

บาท หรอืในกรณท่ีีสัง่ขายหน่วยลงทนุ โดยระบเุป็นจ�านวนหน่วยครัง้ละไม่เกิน 500,000 หน่วย โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครัง้ต่อวนั 

   ผูส้ัง่ขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ไม่ได้ หากการ

ท�ารายการสัง่ขายเสรจ็สมบรูณ์แล้วไม่ว่ากรณใีดๆ ท้ังสิน้

   การสัง่ขายหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ หากเกดิข้อผดิพลาดจากระบบงาน ผูส้นบัสนนุ

การขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุจะด�าเนนิการตรวจสอบและแก้ไขข้อผดิพลาดให้เป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแห่งประเทศไทย

ก�าหนดให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ด้รบัแจ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ

   เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้สั่งขายเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น  

ไม่ใช่หลกัฐานในการท�ารายการอย่างสมบรูณ์ 

   บริษัทจัดการจะถือหลักฐานท่ีปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักฐาน 

ในการท�ารายการทีส่มบรูณ์ และใช้อ้างองิได้ 

   บรษิทัจดัการจะช�าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนได้ระบไุว้

ในค�าขอเปิดบญัชกีองทนุเปิด

   อนึง่ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าส่ัง

ขายคืนผ่านระบบโทรศัพท์ให้สามารถท�าได้ ท้ังนี ้การเปลีย่นแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน และหาก

อนาคตสามารถใช้บรกิารนีโ้ดยผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่ได้ บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชน

ทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัท่ี www.bblam.co.th หรอืแจ้งโดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม

  16.1.5  ระบบอนิเตอร์เนต็ (Internet) :

   อนึง่ การส่ังขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้นบัสนนุการขาย 

หรอืรบัซือ้คืนท่ีเป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เท่านัน้

   (1) บรกิารบัวหลวง ไอแบงก์กิง้ (Bualuang iBanking) :

    ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง 

ไอแบงก์ก้ิง ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในค�าขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบัวหลวง 
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เอม็แบงก์ก้ิง (“ค�าขอใช้บรกิาร”) หรอืค�าขออืน่ในท�านองเดียวกัน และสามารถสัง่ขายหน่วยลงทนุผ่านเวบ็ไซต์ของธนาคาร หรอื

อืน่ๆ ได้ตลอด 24 ชัว่โมง ท่ี www.bangkokbank.com หรอืเวบ็ไซต์อืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต

    ในกรณีผู ้สั่งขายประสงค์สั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง 

ไอแบงก์ก้ิง ให้ผูส้ัง่ขายปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการขายจนครบขัน้ตอนการส่ังขายหน่วยลงทุนตามท่ีระบไุว้

    การสัง่ขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวงไอแบงก์ก้ิง สามารถด�าเนนิการ

ได้ครัง้ละไม่เกิน 5,000,000 บาท หรอืมลูค่าอืน่ทีบ่รษิทัจดัการแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

หรอืในกรณทีีส่ั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบเุป็นจ�านวนหน่วย ได้ครัง้ละไม่เกิน 500,000 หน่วย หรอืมลูค่าอืน่ท่ีบรษิทัจดัการแจ้ง

ในอนาคต ซึง่จะประกาศให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครัง้ต่อวนั

    สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทนุ จะเกิดขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนได้บนัทกึข้อมลู

การซือ้หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้

    ในกรณผีูถ้อืหน่วยลงทุนระบจุ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืนหรอืจ�านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนต้องการ

ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วย 

ค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทนุท่ีปรากฎในรายการทีบ่นัทึกโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการ

จะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฎอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้

    ผูส้ัง่ขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสัง่ขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิาร

บวัหลวง ไอแบงก์กิง้ ไม่ได้ หากการท�ารายการสัง่ขายเสรจ็สมบรูณ์แล้วไม่ว่ากรณใีดๆ ท้ังสิน้

    อย่างไรกต็าม หากมข้ีอขดัข้องของระบบเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็จนเป็นเหตใุห้บรษิทัจดัการไม่สามารถ

ค�าสัง่ขายหน่วยลงทนุได้ ให้ถอืว่ายงัไม่มกีารท�ารายการการส่ังขายคืนหน่วยลงทนุผ่านอนิเตอร์เนต็นัน้

    บรษิทัจดัการถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่กลงใช้บรกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็

ด้วยบรกิารบวัหลวง ไอแบงก์กิง้ ยอมรบัและผกูพนัตามเงือ่นไขและวธิกีารท่ีก�าหนดไว้ในค�าขอใช้บรกิาร และหรอืทีจ่ะแก้ไขเพิม่

เตมิเปลีย่นแปลงต่อไปในภายหน้า ซึง่รวมถงึการยอมรบัความเส่ียงใดๆ ทีอ่าจเกิดขึน้อนัเนือ่งมาจากความขดัข้องของระบบ

   (2) บรกิารบัวหลวง เอม็แบงก์กิง้ (Bualuang mBanking) :

    ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง 

เอ็มแบงก์กิ้ง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน และลงนามในค�าขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และ

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

ดังกล่าว และเมือ่ได้รบัรหัสผูใ้ช้ (User Name) และรหสัผ่าน (Password) ส�าหรบัใช้บรกิารดังกล่าวแล้ว สามารถส่ังขายคืนหน่วย

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

ตลอด 24 ชัว่โมง หรอืระบบปฏบิตักิารอืน่ท่ีอาจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต

    ในกรณีผู ้สั่งขายประสงค์สั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง 

เอม็แบงก์ก้ิง ให้ผูส้ัง่ขายปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการขายจนครบขัน้ตอนการส่ังขายหน่วยลงทุนตามทีร่ะบไุว้
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    การส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์กิง้ สามารถด�าเนนิ

การได้ครัง้ละไม่เกิน 5,000,000 บาท หรอืมลูค่าอืน่ท่ีบรษิทัจดัการแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั

จดัการ หรอืในกรณทีีส่ัง่ขายหน่วยลงทนุ โดยระบเุป็นจ�านวนหน่วย ได้ครัง้ละไม่เกนิ 500,000 หน่วย หรอืมลูค่าอืน่ท่ีบรษิทัจดัการ

แจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ โดยไม่จ�ากดัจ�านวนครัง้ต่อวนั

    สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทนุ จะเกิดขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนได้บนัทกึข้อมลู

การซือ้หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้

    ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืนหรือจ�านวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุน 

ต้องการได้รบัจากการขายคนืหน่วยลงทุนในค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทนุหรอืมลูค่าหน่วยลงทนุหกัด้วย 

ค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทนุท่ีปรากฎในรายการทีบ่นัทึกโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการ

จะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฎอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้

    ผูส้ัง่ขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสัง่ขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิาร

บวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง ไม่ได้ หากการท�ารายการส่ังขายเสรจ็สมบรูณ์แล้วไม่ว่ากรณใีดๆ ท้ังส้ิน

    อย่างไรกต็าม หากมข้ีอขดัข้องของระบบเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็จนเป็นเหตใุห้บรษิทัจดัการไม่สามารถ

ค�าสัง่ขายหน่วยลงทนุได้ ให้ถอืว่ายงัไม่มกีารท�ารายการการส่ังขายคืนหน่วยลงทนุผ่านอนิเตอร์เนต็นัน้

    บรษิทัจดัการถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่กลงใช้บรกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็

ด้วยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง ยอมรบัและผกูพนัตามเงือ่นไขและวธิกีารท่ีก�าหนดไว้ในค�าขอใช้บรกิาร และหรอื ทีจ่ะแก้ไขเพิม่

เตมิเปลีย่นแปลงต่อไปในภายหน้า ซึง่รวมถงึการยอมรบัความเส่ียงใดๆ ทีอ่าจเกิดขึน้อนัเนือ่งมาจากความขดัข้องของระบบ

   ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าสัง่

ขายคืนผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ ท้ังนี ้การเปลีย่นแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุ และหากอนาคตสามารถ

ใช้บรกิารนีโ้ดยผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่ได้ บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ 

www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม

 16.2 การช�าระเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ : 

  บรษิทัจดัการจะช�าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุได้ระบไุว้ในค�าขอ

เปิดบญัชกีองทุนเปิด ให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วนัท�าการนบัแต่วนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงนิเข้าบญัชี

เงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ปิดไว้กับธนาคารกรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน) หรอืธนาคารอืน่ซึง่อาจเปิดให้บรกิารต่อไป โดยไม่ถอื

เป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ หรอืจ่ายเป็นเชค็ธนาคารกรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน) หรอืธนาคารอืน่ท่ีอาจเพิม่เตมิในอนาคต โดย

ไม่ถอืเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผูถ้อืหน่วยลงทุนและจดัส่งทางไปรษณย์ีลงทะเบยีน

 16.3 เงือ่นไขการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ :

  ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุระบจุ�านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนื หรอืจ�านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุต้องการได้รบัจาก
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การขายคืนหน่วยลงทนุในค�าส่ังขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทนุหรอืมลูค่าหน่วยลงทนุหกัด้วยค่าธรรมเนยีมการ

รบัซือ้คนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการจะถอืว่า 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทึกโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ 

  อนึง่ กรณผีูถ้อืหน่วยลงทุนท�าค�าสัง่ขายคืนเป็นจ�านวนเงนิ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจได้รบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุ  

ไม่เท่ากับจ�านวนเงนิทีร่ะบใุนค�าส่ังขายคืนก็ได้ 

  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนได้บนัทกึข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุ

ของผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ 

  ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นค�าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถ 

รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทุนได้โดยอยูใ่นระหว่างการด�าเนนิการของบรษิทัจดัการตามข้อ 18. ข้อ 19. และข้อ 20. 

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกค�าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด 

ทีผู่ส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ยืน่ค�าส่ังขายคืนหน่วยลงทนุ ท้ังนี ้การยกเลกิค�าสัง่ขายคนื 

จะสมบรูณ์ก็ต่อเมือ่ได้รบัการอนมุตัจิากบรษิทัจดัการก่อน

   ผูส่ั้งขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสัง่ขายหน่วยลงทนุไม่ได้ หากการท�ารายการส่ังขายเสรจ็สมบรูณ์แล้วไม่ว่า

กรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

  การลดจ�านวนหน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คืนจะท�าในวนัท�าการถดัจากวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทุนจ�านวนนัน้ 

 16.4  วันและเวลาท�าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ :

  ผูส้นใจลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนได้ทีบ่รษิทัจดัการและหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื ตัง้แต่เวลาเริม่

ท�าการถงึเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท�าการซือ้ขาย หรอืเวลาอืน่ใดทีบ่รษิทัจดัการและหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืจะ

ก�าหนดเวลาโดยจะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบ    

  ส�าหรบัการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ ได้แก่ ระบบ ATM ระบบบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ 

ระบบอนิเตอร์เนต็ หรอืระบบอเิลก็ทรอนกิส์อืน่ใดท่ีอาจเพิม่เตมิในอนาคต สามารถส่งค�าสัง่ขายคืนได้ทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง

 � การส่ังขายหน่วยลงทุน ก่อนเวลา 16.00 น. ในวันท�าการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการส่ังขายหน่วยลงทุนในวัน

ท�าการซื้อขายนั้น ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ค�านวณได้ ณ สิ้นวันท�าการซื้อขายซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค�านวณได้ 

เมือ่สิน้วนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทุนวนันัน้เป็นเกณฑ์ในการค�านวณ และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุดังกล่าวเป็นราคาทีร่บัรอง

โดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว

 � การสัง่ขายหน่วยลงทนุ หลงัเวลา 16.00 น. ในวนัท�าการซือ้ขายหรอืการสัง่ขายหน่วยลงทุนในวนัหยดุท�าการ

ซือ้ขายให้ถอืเป็นการส่ังขายหน่วยลงทุนในวนัท�าการซือ้ขายถดัไป ในราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีค�านวณได้ ณ ส้ินวนัท�าการ

ซือ้ขายถดัไปซึง่จะใช้มลูค่าหน่วยลงทุนทีค่�านวณได้เมือ่สิน้วนัท�าการซือ้ขายถดัไปเป็นเกณฑ์ในการค�านวณและราคารบัซือ้คืน

หน่วยลงทนุดังกล่าวเป็นราคาท่ีรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  
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  อนึ่ง บริษัทจัดการจะเริ่มเปิดรับค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หลังจากท่ีได้จดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการ 

เป็นกองทุนเปิดกับส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้วเป็นเวลา 3 เดือน

   อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือก�าหนดวันเวลา 

รบัค�าสัง่ขาย โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั

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

17. การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ :    

 หมายถงึ การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีกองทนุหนึง่ (กองทนุต้นทาง) เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุของ 

กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีอกีกองทุนหนึง่ (กองทนุปลายทาง) ตามเงือ่นไขและวธิกีารทีร่ะบใุนรายละเอยีดโครงการ 

 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถท�ารายการสับเปลี่ยน 

หน่วยลงทนุระหว่างกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีได้เท่านัน้ โดยจะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไปกองทนุรวมประเภทอืน่ไม่ได้ เช่น 

กองทุนรวมตราสารทุนทัว่ไป เป็นต้น ท้ังนี ้การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี ม ี2 กรณ ีคือ การสบัเปลีย่น

หน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ กับการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุ

รวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการกบักองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการอืน่

 บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธใินการปฏเิสธค�าขอสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หากค�าขอสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ด้รบัในวนัท�าการนัน้ 

มผีลท�าให้จ�านวนเงนิท่ีขอสับเปลีย่นเกนิกว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรพัย์สินสุทธขิองกองทุนต้นทาง โดยจะแจ้งให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบ 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรับค�าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ตามที่บริษัทจัดการ 

เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศ 

ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ รวมท้ังปิดประกาศท่ีส�านักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วนั 

 17.1 วิธกีารสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุ :

  17.1.1 การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพภายในบรษัิทจดัการ :

   ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสับเปลีย่นหน่วยลงทนุได้ทกุกรณ ีเช่น สบัเปลีย่นกองทนุเปิดบวัหลวงตราสารหนี้

เพื่อการเลี้ยงชีพไปกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ สับเปลี่ยนกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุน 

เพือ่การเลีย้งชพีไปกองทุนเปิดบวัหลวงเฟลก็ซเิบิล้เพือ่การเลีย้งชพี เป็นต้น

   1. ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต้่องการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุกองทุนเปิดเพือ่การเลีย้งชพีภายใต้การจดัการของ

บรษิทัจดัการ สามารถท�าได้โดยตดิต่อผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุได้ทุกวนัท�าการซือ้ขาย ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ

จะต้องกรอกแบบ “ค�าขอสับเปลีย่นกองทนุภายใน บลจ. บวัหลวง” ระบจุ�านวนหน่วยลงทุนทีต้่องการสับเปลีย่น และผูส้นบัสนนุ

การขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลกัฐานการรบัค�าส่ังสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไว้เป็นหลกัฐาน 
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ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุน 

คงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธค�าขอสับเปลี่ยนฯ ดังกล่าว 

และกรณีจ�านวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนท�าค�าขอสับเปลี่ยนจากกองทุนต้นทางมาไม่เพียงพอกับจ�านวนเงินขั้นต�่าของกองทุน 

ปลายทางทีร่ะบไุว้ในรายละเอยีดโครงการ บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะยกเลกิรายการค�าขอสับเปลีย่นดังกล่าว พร้อมทัง้ไม่คืน

ค่าธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ถ้าม)ี ซึง่ได้เรยีกเก็บไว้แล้ว 

    ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ท�ารายการ “ค�าขอสับเปลี่ยนกองทุนภายใน บลจ.บัวหลวง” เรียบร้อยแล้ว 

จะเพกิถอนค�าขอสบัเปลีย่นกองทุนไม่ได้ เว้นแต่บรษิทัจดัการเหน็สมควร 

    บรษิทัจัดการจะด�าเนนิการหกักลบลบหนีต้ามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุได้ใช้สทิธิในการสบัเปลีย่นการถอื

หน่วยลงทนุ 

   2. นายทะเบียนจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการของ 

กองทุนปลายทาง ภายในเวลา 12.00 น. ของวนัท�าการท่ี 4 นบัตัง้แต่วนัท่ีท�าค�าสัง่ขายคนืเพือ่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ

  17.1.2 การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ

กบักองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชีพภายใต้การจดัการของบรษัิทจดัการอืน่ :

   กรณ ีกองทนุภายใต้การจดัการของบรษัิทจดัการเป็นกองทนุต้นทาง :

   ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงเพื่อการเลี้ยงชีพ 

(กองทุนต้นทาง) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น (กองทุนปลายทาง) ให้ผู้ถือ 

หน่วยลงทนุท�าได้ดังนี้ 

   1. ติดต่อไปยังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 

นั้นๆ ก่อน เพื่อกรอกใบค�าส่ังซื้อเพื่อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

น�าส�าเนาใบค�าสัง่ซือ้ดังกล่าวมาตดิต่อกับผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบวัหลวงเพือ่การเลีย้งชพี  

(กองทนุต้นทาง) 

   2. ผูถ้อืหน่วยลงทนุเข้ามาตดิต่อผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบวัหลวง 

เพื่อการเลี้ยงชีพ (กองทุนต้นทาง) เพื่อกรอกแบบฟอร์ม “ค�าขอสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อการขายหน่วยลงทุนออกจาก 

กองทนุเปิดบวัหลวงเพือ่การเลีย้งชพี” โดยระบเุป็นจ�านวนหน่วยลงทุนของกองทุน ท่ีต้องการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน พร้อมทัง้ 

น�าสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุและเอกสารอืน่ใดท่ีบรษิทัจดัการก�าหนด ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทนุต้องยืน่ส�าเนา แบบฟอร์ม 

ค�าสัง่ซือ้เพือ่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีปลายทางให้ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน

ของกองทนุเปิดบวัหลวงเพือ่การเลีย้งชพี ซึง่เป็นกองทนุต้นทางด้วย เพือ่ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุจะได้ 

ท�ารายการรบัค�าขอสับเปลีย่นกองทุนฯ 
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    ทัง้นี ้กรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบจุ�านวนหน่วยลงทนุท่ีต้องการสบัเปลีย่นมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุน 

หรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธค�าขอ 

สบัเปลีย่นฯ ดังกล่าว 

    ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ท�ารายการ “ค�าขอสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อการขายหน่วยลงทุนออกจาก 

กองทุนเปิดบวัหลวงเพือ่การเลีย้งชพี ” เรยีบร้อยแล้ว จะเพกิถอนค�าขอสับเปลีย่นกองทนุไม่ได้ เว้นแต่บรษิทัจดัการเหน็สมควร 

   3. นายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นผู้โอนเงินหรือเช็คสั่งจ่ายให้กับบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนของ 

กองทุนปลายทาง พร้อมกับส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนของ 

กองทนุปลายทาง ภายใน 12.00 น. ของวนัท�าการที ่4 นบัตัง้แต่วนัทีท่�าค�าขอสบัเปลีย่นกองทุนเพือ่การขายหน่วยลงทุนออกจาก 

กองทนุเปิดบวัหลวงเพือ่การเลีย้งชพี ท้ังนี ้กรณบีรษิทัจดัการยกเลกิค�าส่ังสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ด้มคี�าส่ังไว้แล้ว นายทะเบยีน 

ไม่ต้องจดัท�าหนงัสือรบัรองดังกล่าว 

   กรณ ีกองทนุภายใต้การจดัการของบรษัิทจดัการเป็นกองทนุปลายทาง :

   ผูล้งทนุทีป่ระสงค์จะสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใต้การจัดการของบรษิทัจัดการ

อืน่ (กองทนุต้นทาง) มายงักองทนุเปิดบวัหลวงเพือ่การเลีย้งชพี ของบลจ.บวัหลวง (กองทนุปลายทาง) ให้สามารถท�าได้โดย 

   1. ตดิต่อผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของบรษิทัจดัการกองทนุปลายทาง เพือ่กรอก

แบบฟอร์ม “ค�าขอสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อการซื้อหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเปิดบัวหลวงเพื่อการเลี้ยงชีพ” โดยไม่ต้องระบุ 

จ�านวนเงนิท่ีต้องการสบัเปลีย่น ณ วนัทีย่ืน่ค�าสัง่สับเปลีย่น เนือ่งจากบรษิทัจดัการต้องรอเงนิเข้าบญัชจีองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุ

ปลายทางก่อน ท้ังนี ้ ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุต้องให้ส�าเนาค�าขอสับเปลีย่นกองทนุเพือ่การซือ้หน่วยลงทนุ

เข้ากองทุนเปิดบวัหลวงเพือ่การเลีย้งชพี ให้กับผูล้งทุนน�าไปยืน่ต่อบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนของกองทุนต้นทาง 

    อนึง่ หากผูล้งทนุท่ีต้องการท�าค�าขอสับเปลีย่นกองทุนเพือ่การซือ้หน่วยลงทุนเข้ากองทุนเปิดบวัหลวง

เพื่อการเลี้ยงชีพยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนดังกล่าว ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชีกองทุนเปิดเพื่อการเลี้ยงชีพที่เป็นกองทุน 

ปลายทางก่อน 

   2. ผู้ลงทุนติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง 

เพือ่ท�าค�าสัง่ขายคืนเพือ่สับเปลีย่นกองทุน โดยผูล้งทนุต้องน�าส�าเนาค�าขอสบัเปลีย่นกองทนุเพือ่การซือ้หน่วยลงทุนเข้ากองทุน

เปิดบวัหลวงเพือ่การเลีย้งชพี ตามข้อ 1. ไปยืน่ต่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทนุ

ต้นทาง เพือ่ให้บรษิทัจดัการของกองทนุต้นทางจดัท�าเชค็ตามจ�านวนเงนิทีล่กูค้าได้รบัจากการขายคืนหน่วยลงทุนเพือ่สับเปลีย่น

กองทุน สัง่จ่าย “บญัชจีองซือ้หน่วยลงทุนกองทนุเปิดบวัหลวงตราสารหนีเ้พือ่การเลีย้งชพี” เพือ่จดัส่งให้กับบรษิทัจดัการพร้อม

ส�าเนาหนงัสือรบัรองการโอนหน่วยลงทนุมาให้ด้วย ภายในเวลา 12.00 น. ของวนัท�าการที ่4 นบัตัง้แต่วนัท่ีลกูค้าไปท�าค�าส่ังขายคืน

เพือ่การสบัเปลีย่นกองทนุต้นทางมากองทุนปลายทาง 
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   3. เมือ่บรษิทัจดัการได้รบัเงนิเข้าบญัชจีองซือ้ตามท่ีระบขุ้างต้นเรยีบร้อยแล้ว จะถอืว่าค�าขอสบัเปลีย่นฯ 

มผีลสมบรูณ์

    ในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเพือ่มาซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดบวัหลวงเพือ่การเลีย้งชพี จ�านวนเงนิ

ในการสัง่ซือ้ต้องไม่น้อยกว่ามลูค่าขัน้ต�า่ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และหากจ�านวนเงนิท่ีท�าค�าขอสบัเปลีย่นกองทนุมาซือ้กองทนุ

เปิดบวัหลวงเพืก่ารเลีย้งชพี (กองทุนปลายทาง) ไม่เข้าเงือ่นไขขัน้ต�า่ในการซือ้ บรษิทัจัดการของกองทุนปลายทางจะยกเลกิค�าขอ

สบัเปลีย่นดังกล่าว และนายทะเบยีนจะแจ้งผูถ้อืหน่วยลงทนุรบัทราบ ทัง้นี ้ค่าธรรมเนยีมในการสบัเปลีย่น (ถ้าม)ี หากผูส้นบัสนนุ

การขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนได้เรยีกเก็บไว้แล้ว จะไม่คืนให้กบัผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

   4. นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกหนงัสอืรบัรองการซือ้ให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 17.2  ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ กรณสัีบเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุ :

  บรษิทัจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุดังต่อไปนี ้ เป็นเกณฑ์ในการก�าหนดราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

กรณสีบัเปลีย่นหน่วยลงทนุท้ังภายในบรษิทัจดัการและการสบัเปลีย่นไปบรษิทัจดัการอืน่ 

  1. ก�าหนดราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันท�าการ 

ทีผู่ส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนได้รบัค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ และผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วย

ลงทนุได้ท�ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุแล้ว 

  2. ก�าหนดราคาขายหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันท�าการท่ี 

บรษิทัจดัการได้รบัเงนิจากกองทุนต้นทาง 

  บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธใินการปรบัปรงุหรอืเพิม่วธิกีาร และหรอืวนัและเวลาท�าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุระหว่าง

กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี หรอืกองทนุส�ารองเลีย้งชพี เพือ่เป็นการอ�านวยความสะดวกให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต รวมถงึ

การปรบัปรงุเปลีย่นแปลง หลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีารสับเปลีย่นหน่วยลงทุน และการใช้ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารบัซือ้

คืนหน่วยลงทนุ กรณกีารสับเปลีย่นหน่วยลงทุน เพือ่ให้สอดคล้องกับกฎหมายทีเ่กีย่วข้องและทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ถ้าม)ี และหรอืเพือ่

ให้เป็นไปตามค�าสัง่หรอืการตคีวามหรอืการให้ความเหน็ของหน่วยงานผูม้อี�านาจตามกฎหมายอืน่ใดโดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไข

เพิม่เตมิโครงการ ท้ังนี ้บรษิทัจดัการจะแจ้งส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั

  การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านบรษัิทจดัการ

  บรษิทัจดัการอาจรบัค�าสัง่สบัเปลีย่นได้ทีบ่รษิทัจัดการเอง ทัง้นี ้ก่อนให้บรกิารบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชนทราบ

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

  การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ (Internet)

  อนึง่ การสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้นบัสนนุการขาย 

หรอืรบัซือ้คืนทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เท่านัน้ และหากอนาคตสามารถใช้บรกิารนีโ้ดยผ่านผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน
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อืน่ได้ บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัท่ี www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ท่ีเหมาะสม 

และแจ้งให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

  ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงค์จะใช้บรกิารสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุ สามารถท�ารายการได้ทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง 

โดยผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง ไอแบงก์ก้ิง ที ่www.bangkokbank.com หรอืเวบ็ไซต์อืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลง

หรอืเพิม่เตมิในอนาคต ทัง้นี ้ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเสยีค่าธรรมเนยีมตามปกตเิท่ากับค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกองทุน

ทีข่ายคนืและค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุนกองทุนทีซ่ือ้ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนระบไุว้ใน “ค�าขอสบัเปลีย่นกองทุน” (ถ้าม)ี 

  ผูถ้อืหน่วยลงทนุท่ีได้ท�ารายการ “ค�าขอสบัเปลีย่นกองทุน” เรยีบร้อยแล้ว จะเพกิถอนค�าขอสับเปลีย่นกองทนุไม่ได้ 

ไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง  

ไอแบงก์ก้ิง ให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน

  การท�ารายการสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ จะท�ารายการได้ครัง้ละไม่ต�า่กว่า 100 หน่วย 

และไม่เกนิ 500,000 หน่วย หรอืมลูค่าอืน่ทีบ่รษิทัจดัการแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

โดยไม่ถอืเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการโดยไม่จ�ากัดจ�านวนครัง้ต่อวนั 

  เอกสารใบบันทึกรายการท่ีออกจากเครื่องโทรสารของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น  

ไม่ใช่หลกัฐานในการท�ารายการอย่างสมบรูณ์ 

  การท�ารายการขอสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุ ผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ ก่อนเวลา 16.00 น. ในวนัท�าการซือ้ขาย 

ให้ถอืว่าเป็นการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนในวนัท�าการซือ้ขายนัน้ ซึง่จะใช้มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหรอืราคารบัซือ้คนื

หน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณ)ี ทีค่�านวณได้เมือ่สิน้วนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ วนันัน้เป็นเกณฑ์ในการค�านวณ หากการท�ารายการ

ขอสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุดังกล่าว หลงัเวลา 16.00 น. ในวนัท�าการซือ้ขายหรอืในวนัหยดุท�าการซือ้ขาย ให้ถอืเป็นการท�า

รายการขอสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนในวันท�าการซื้อขายถัดไป ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหรือราคารับซื้อคืน 

หน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ท่ีค�านวณได้เมื่อสิ้นวันท�าการซื้อขายถัดไปเป็นเกณฑ์ในการค�านวณ ท้ังนี้ มูลค่าหน่วยลงทุน 

ราคาขายหรอืราคารบัซือ้คืนและราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นราคาท่ีรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว

  บรษิทัจดัการจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนจ�านวนทัง้หมดทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุได้ม ี“ค�าขอสับเปลีย่นกองทนุ” หากจ�านวนเงนิ

ทั้งหมดที่ได้จากการด�าเนินการสับเปลี่ยน มีไม่เพียงพอท่ีจะน�าไปซื้อหน่วยลงทุนกองทุนอีกกองทุนหนึ่งในจ�านวนขั้นต�่า 

ตามข้อก�าหนดในการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนั้น บริษัทจัดการจะไม่น�าเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ และจะ 

ช�าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในค�าขอเปิดบัญชีกองทุน 

ภายใน 5 วันท�าการนับแต่วันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับ

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) หรือธนาคารอื่นซึ่งอาจเปิดให้บริการต่อไป โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 

หรอืเป็นเชค็ธนาคารกรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน) หรอืธนาคารอืน่ท่ีอาจเพิม่เตมิในอนาคตโดยไม่ถอืเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ 
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และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

  บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในการ 

ท�ารายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ 

  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับค�าขอสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนชั่วคราวตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

  ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท�าการ ก่อนการใช้สิทธิที่จะปิดรับ 

ค�าขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศ ณ ส�านักงานของบริษัทจัดการ ส�านักงานใหญ่ และส�านักงานสาขาของ 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

  อนึ่ง ในบางกรณีบริษัทจัดการอาจปฏิเสธค�าขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากค�าขอดังกล่าวจะมีผลให้ผู้ลงทุน 

รายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

  ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือก�าหนดเวลารับค�าส่ัง 

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ให้สามารถท�าได้ รวมถึงอนาคตบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น 

ที่มีการแต่งตั้งเพิ่มเติม จะเปิดรับค�าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้สามารถท�าได้ โดยไม่ถือว่า 

เป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ อนึง่ บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่ www.bblam.co.th 

หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม

18.  การเลือ่นก�าหนดการช�าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุ : 

 18.1 บริษัทจัดการอาจเลื่อนก�าหนดการช�าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีค�าสั่งขายคืน 

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

  (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดย 

ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

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

สมเหตุสมผล หรือ

   (ข)  มีเหตุที่ท�าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช�าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก�าหนดเวลา

ปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

  (2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคี�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาท่ีบรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซือ้คืน 

หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 

0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง

และรายงานการชดเชยราคา
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 18.2 ในการเลื่อนก�าหนดการช�าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 18.1 บริษัทจัดการจะด�าเนินการดังต่อไปนี้ 

  (1) เลือ่นก�าหนดช�าระค่าขายคนืได้ไม่เกิน 10 วนัท�าการนบัแต่วนัท่ีผูถ้อืหน่วยลงทุนมคี�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน

นั้น  เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากส�านักงาน

  (2) แจ้งผูถ้ือหนว่ยลงทนุทีม่คี�าสัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุไวแ้ลว้ให้ทราบถึงการเลื่อนก�าหนดการช�าระค่าขายคนื

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน 

เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น

  (3) แจ้งการเลื่อนก�าหนดช�าระค่าขายคืน พร้อมท้ังจัดส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐาน 

การได้รบัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามข้อ 18.1 (1) หรอืการรบัรองข้อมลูของผูดู้แลผลประโยชน์ตามข้อ 18.1 (2) 

ต่อส�านักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด�าเนินการแทนก็ได้

  (4) ในระหว่างการเลือ่นก�าหนดช�าระค่าขายคืน หากมผีูถ้อืหน่วยลงทนุส่ังขายคนืหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดังกล่าว 

ให้บรษิทัจัดการจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยจะช�าระค่าขายคืนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล�าดับวนัทีส่่งค�าส่ังขายคืนก่อนหลงั

19. การไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสับเปลีย่นหน่วยลงทนุตามค�าส่ังซือ้หรอืค�าส่ังขายคนืหน่วยลงทนุ :

 1. บรษิทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามค�าสัง่ซือ้ ค�าสัง่ขายคนื หรอืค�าส่ังสบัเปลีย่น 

หน่วยลงทนุท่ีได้รบัไว้แล้ว หรอือาจหยดุรบัค�าส่ังซือ้ ค�าสัง่ขายคืน หรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได้ ในกรณทีีป่รากฏเหต ุ

ดังต่อไปนี้

  (1) ตลาดหลกัทรพัย์ไม่สามารถเปิดท�าการซือ้ขายได้ตามปกติ

  (2) บรษิทัจดัการกองทนุรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณดัีงต่อไปนี ้ โดย 

ได้รบัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว

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

สมเหตสุมผล

    (ข) ไม่สามารถค�านวณมลูค่าทรพัย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื

    (ค) มเีหตจุ�าเป็นอืน่ใดเพือ่คุ้มครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน

   ทัง้นี ้การไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามค�าส่ังทีร่บัไว้แล้ว หรอืการหยดุรบัค�าส่ังซือ้ 

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

การผ่อนผนัจากส�านกังาน

  (3) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีร่บัไว้แล้ว หรอืเป็นการหยดุรบัค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนือ่งจากปรากฏข้อเทจ็จรงิดังต่อไปนี้

    (ก) บรษิทัจดัการมเีหตอุนัควรสงสยัว่าผูล้งทนุรายนัน้ๆ มส่ีวนเก่ียวข้องกับการกระท�าดังต่อไปนี้
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     1. การกระท�าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกัน 

และปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ

     2. การให้การสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย หรอื

     3. การกระท�าท่ีเป็นการปฏบิตัติามค�าส่ังเก่ียวกับการยดึหรอือายดัทรพัย์สินโดยบคุคลผูม้อี�านาจ

ตามกฎหมาย

    (ข) บรษิทัจดัการไม่สามารถด�าเนนิการรูจ้กัลกูค้า และตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเท็จจรงิเก่ียวกบัลกูค้าได้ใน

สาระส�าคญั

 2. เมือ่ปรากฏเหตตุามข้อ 1 และบรษิทัจดัการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค�าสัง่ซือ้ 

ค�าสัง่ขายคืนหรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ด้รบัมาแล้ว บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดัิงต่อไปนี้

  (1) แจ้งผูถ้อืหน่วยลงทนุท่ีมคี�าสัง่ซือ้ ค�าสัง่ขายคนื หรอืค�าส่ังสับเปลีย่นหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถงึการไม่ขาย 

ไม่รบัซือ้คนืหรอืไม่รบัสับเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1 (1) (2) หรอื (3) จะเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุ

รายอื่น และผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับค�าสั่งซื้อ ค�าส่ังขายคืน หรือค�าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ 

โดยพลนัด้วย เช่น การประกาศทางเวบ็ไซต์ เป็นต้น

  (2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุหรอืการหยดุรบัค�าสัง่ซือ้ ค�าสัง่ขายคนื 

หรอืค�าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด�าเนนิการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้ส�านกังานทราบ 

โดยพลนั

  (3) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับค�าสั่งซื้อ ค�าสั่ง 

ขายคนืหรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตามข้อ 1 (1) (2) หรอื (3) เกินหนึง่วนัท�าการ บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการดังต่อไปนี้ 

ก่อนการเปิดรบัค�าสัง่ซือ้ ค�าส่ังขายคนื หรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ

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

ของกองทนุรวมเปิด ณ วนัท�าการสุดท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส�านกังานทราบภายในวนัท�าการก่อนวนัเปิดรบัค�าส่ังซือ้ ค�าสัง่ขายคืน 

หรอืค�าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทุน

   (ข) แจ้งให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี�าส่ังซือ้ ค�าสัง่ขายคืน หรอืค�าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถงึ 

การเปิดขาย รบัซือ้คนื หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุทัว่ไปให้ทราบถงึ 

การเปิดรบัค�าสัง่ซือ้ ค�าสัง่ขายคนื หรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุด้วยวธีิการใดๆ โดยพลนั เช่น การประกาศทางเวบ็ไซต์ เป็นต้น

 3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า 

ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน 

การชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึง่สตางค์ขึน้ไป และ 
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คิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีค�าส่ังซื้อ 

หน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถงึหยดุการขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุทัว่ไปให้ทราบ

ถงึการหยดุรบัค�าส่ังซือ้หน่วยลงทุนด้วยวธิกีารใดๆ โดยพลนั เช่น การประกาศทางเวบ็ไซต์ เป็นต้น

20.  การหยุดขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ : 

 เพือ่คุ้มครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืในกรณทีีม่คีวามจ�าเป็นเพือ่รกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกิจและการเงนิ 

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

หยดุรบัค�าสัง่ซือ้ ค�าสัง่ขายคนืหรอืค�าส่ังสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเหน็สมควร 

แตร่วมแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 20 วนัท�าการติดตอ่กนั เวน้แตจ่ะได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลา 

หยดุรบัค�าสัง่ซือ้ ค�าส่ังขายคนื หรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกไปได้

21.  การช�าระค่ารบัซือ้คนื สับเปลีย่นหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สินอืน่แทนเงนิ : 

 กรณบีรษิทัจดัการไม่สามารถช�าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช�าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัย์หรอื

ทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานก่อน 

และไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขัน้ตอนท่ีก�าหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏบิตัไิด้จรงิ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน

ของกองทนุรวมทุกราย และบรษิทัจดัการจะต้องแจ้งให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั

22. สิทธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถ้ามี) 

ตัวแทน (ถ้ามี) และทีป่รกึษา (ถ้ามี) : 

 22.1 สิทธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษัิทจดัการ : 

  ในการจดัการกองทนุ บรษิทัจดัการมสิีทธ ิหน้าท่ี และความรบัผดิชอบในการด�าเนนิการดังต่อไปนี้

  (1) การบรหิารกองทนุ 

   ก) ยืน่ค�าขอจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิซึง่เป็นเงนิได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทนุรวม      

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

   ข) จดัการกองทุนให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในโครงการทีไ่ด้รบัอนมุตั ิตลอดจนข้อผกูพนัระหว่างบรษิทัจดัการ

และผูถ้อืหน่วยลงทนุอย่างเคร่งครดั 

   ค) น�าเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ และซื้อขาย จ�าหน่าย ส่ังโอน เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม 

หลกัทรพัย์ท่ีลงทนุไว้นัน้ตามท่ีบรษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะลงทนุให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและตามวตัถปุระสงค์

และนโยบายการลงทุนของโครงการทีไ่ด้รบัอนมุตั ิทัง้นี ้โดยค�านงึถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลกั

   ง) ด�าเนนิการเพิม่จ�านวนเงนิทนุจดทะเบยีนของกองทุนตามวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด 
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   จ) ด�าเนนิการเพิม่จ�านวนหน่วยลงทุนทีข่ายได้แล้วหรอืยกเลกิจ�านวนหน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คืนในวนัท�าการ

ถดัจากวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุจ�านวนนัน้แล้วแต่กรณี 

   ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิม่เตมิ จ�านวน และมลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ ณ วนัท�าการสุดท้าย

ของทุกเดือนให้แก่ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีป่ระกาศก�าหนด ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและท่ีแก้ไขเพิม่เตมิในอนาคต 

   ช) สงวนสทิธท่ีิจะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว้ในโครงการ 

   ซ) เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกิจการทีก่องทุนถอืหุน้หรอืหลกัทรพัย์อยูเ่ท่าทีจ่�าเป็นเพือ่รกัษา

ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

   ฌ) เปลีย่นแปลง หรอืแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุ หรอืวธิจีดัการกองทุนตาม “ข้อ 28. วธิกีารแก้ไข

โครงการจดัการกองทนุรวม หรอืแก้ไขวธิกีารจดัการ” 

  (2) การรบัและจ่ายเงนิของกองทนุ 

   ก) จดัให้มกีารรบัและจ่าย ค่าธรรมเนยีม ค่าใช้จ่าย หรอืเงนิตอบแทนอืน่ใดจากและให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน

และกองทนุ ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการจัดการของกองทุนตามท่ีก�าหนดไว้ใน “ข้อ 23. ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายที ่

เรยีกเก็บจากผูส่ั้งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุรวม” 

   ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามอัตราท่ีก�าหนดไว้ใน “ข้อ 23.  

ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุรวม” 

  (3) การแต่งต้ังบุคคลทีเ่กีย่วข้องเพ่ือการจดัการกองทนุ 

   ก) จดัให้มผีูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่มคีณุสมบตัติามประกาศส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรือ่ง

คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั้งผู้ดูแล 

ผลประโยชน์อืน่แทนตามเงือ่นไขในการเปลีย่นตวัผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้ในข้อ 6. ท้ังนี ้โดยได้รบัอนญุาตจากส�านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

   ข) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด 

   ค) จดัให้มผีูส้อบบญัชทีรพัย์สนิของกองทนุทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเหน็ชอบ

ผูส้อบบญัชี 

   ง) แต่งตัง้ผูช้�าระบญัชกีองทนุ เมือ่ยตุหิรอืเลกิกองทนุ ทัง้นี ้โดยความเหน็ชอบของส�านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ก่อน 

   จ) แต่งตัง้นายทะเบยีนของกองทนุตามท่ีบรษิทัจดัการเหน็สมควร 
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  (4) การด�าเนนิการเพือ่มิให้บุคคลใดหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทนุเกนิข้อจ�ากดัการถอืหน่วยลงทนุ

   (4.1)  จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่เกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน 

และดูแลให้ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนจดัสรรหน่วยลงทุนไม่เกินข้อจ�ากดัดังกล่าวด้วย

   (4.2)  ในกรณีท่ีมีบุคคลอื่นเป็นนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้นายทะเบียนผู้ถือ 

หน่วยลงทนุทราบถงึข้อจ�ากดัการถอืหน่วยลงทนุ และดูแลให้นายทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการโอนหน่วยลงทนุ หากมกีาร

ถอืหน่วยลงทุนของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกันใดเกินข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทุน

   (4.3)  ตรวจสอบสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพื่อให้เป็นไปตาม 

ข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทุน และด�าเนนิการให้ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนตรวจสอบและรายงานต่อบรษิทัจดัการ เมือ่พบ

การถอืหน่วยลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทุน

   (4.4)  เมือ่ปรากฎข้อเทจ็จรงิว่าบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถอืหน่วย

ลงทนุ ไม่ว่าจะเป็นการถอืหน่วยลงทุนเองโดยตรงหรอืผ่านบคุคลอืน่ บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี้

      (1)    กรณกีารเกินข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทนุท่ีเกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิม่เตมิ บรษิทัจดัการ

จะด�าเนนิการดังต่อไปนี้

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

ควรรูถ้งึข้อเทจ็จรงิดังกล่าว ท้ังนี ้การรายงานดังกล่าว ให้แสดงแนวทางการแก้ไขเพือ่ให้การถอืหน่วยลงทนุเป็นไปตามข้อจ�ากัด 

การถอืหน่วยลงทุนด้วย

        (ข) เปิดเผยข้อมลู เมือ่มกีารถอืหน่วยลงทนุเกินข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทุนของบคุคลใด 

หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ให้ผู้ลงทุนทราบในช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใน 5 วันท�าการนับแต่วันท่ีมีการถือ 

หน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทนุครัง้แรกของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกันใด และต้องปรบัปรงุข้อมลูดังกล่าว 

ให้เป็นปัจจบุนัทุกเดือน

        (ค) แก้ไขสดัส่วนการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกนัใด ให้เป็นไป 

ตามข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทนุ (เช่น เสนอขายหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ) ภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัทีป่รากฎข้อเทจ็จรงิว่าบคุคลใด

หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดนั้นถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามข้อจ�ากัดดังกล่าว เว้นแต่เป็นกองทุนรวมท่ีก�าหนดเวลาซื้อขาย 

หน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันนานกว่าสองเดือน ให้ด�าเนินการแก้ไขภายในวันสุดท้ายของก�าหนดเวลาซื้อขายหน่วยลงทุน 

ครัง้ถดัไป

      (2) กรณีการเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุนโดยไม่ได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม 

หรอืเป็นกรณทีีไ่ด้รบัยกเว้น ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน บรษิทัจดัการจะเปิดเผยข้อมลูการถอืหน่วยลงทนุเกิน 

ข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทนุดังกล่าวตามหลกัเกณฑ์ใน (1)(ข)



84

BFRMF

    (4.5)  ในกรณทีีม่บีคุคลใดถอืหน่วยลงทุนเพือ่บคุคลอืน่ผ่านบญัชแีบบไม่เปิดเผยชือ่ (omnibus account) 

บรษิทัจดัการจะจดัให้มข้ีอตกลงเพือ่ให้บคุคลท่ีมชีือ่เป็นเจ้าของบญัชนีัน้ด�าเนนิการตามข้อก�าหนดในข้อผกูพนัในส่วนทีเ่ก่ียวกบั

การจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน และหลักเกณฑ์เก่ียวกับการด�าเนินการเมื่อม ี

การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดตามข้อ (4.1) และ (4.3) ข้อ (4.4)(1)(ก) และ (ค) โดยอนุโลม ท้ังนี้ การรายงานเก่ียวกับ 

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

บรษิทัจดัการแทนการรายงานต่อส�านกังาน ก.ล.ต.

   (5) การด�าเนนิการอืน่ๆ

    (ก) ออกสมดุบญัชแีสดงสทิธหิรอืหนงัสือรบัรองสิทธใินหน่วยลงทนุให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน

    (ข) จดัให้มกีารฝากทรพัย์สนิของกองทนุไว้กับผูดู้แลผลประโยชน์

    (ค) จดัให้มแีละเก็บรกัษาไว้ ซึง่ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่�านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด

    (ง) จดัท�ารายงานทุกรอบปีบญัชเีพือ่แสดงข้อมลูเก่ียวกับกองทุน ณ วนัสิน้ปีบญัช ีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่

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

    (จ) จดัท�าหนงัสอืชีช้วนใหม่ เพือ่แสดงข้อมลูเก่ียวกับกองทนุท่ีเป็นปัจจบุนั ตามท่ีประกาศก�าหนด ทัง้ทีม่อียู่

ในปัจจบุนัและท่ีแก้ไขเพิม่เตมิในอนาคต

    (ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิม่เตมิข้อมลูท่ีได้จดทะเบยีนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิม่จ�านวนเงนิทุนจดทะเบยีนและการ

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

ภายใน 5 วนัท�าการนบัแต่วนัท่ีได้แก้ไขเพิม่เตมินัน้

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

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

    (ซ) จัดท�ารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวันและจัดส่ง 

ให้ผูดู้แลผลประโยชน์ภายในทุกส้ินวนัท�าการนัน้

    (ฌ) จดัท�ารายงานฐานะการลงทุนเพือ่กองทนุเป็นรายวนั และจดัส่งให้ผูดู้แลผลประโยชน์ภายในทุกส้ินวนัท�าการนัน้

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

ก�าหนด ในกรณทีีม่ไิด้เกิดจากการลงทุนหรอืได้หลกัทรพัย์มาเพิม่เตมิตามหลกัเกณฑ์และวธีิการทีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก�าหนดและจดัส่งให้ผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท�าการถดัจากวนัทีห่ลกัทรพัย์นัน้มมีลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีก�าหนด

    (ฎ) จดัท�ารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทิิน เพือ่แสดงข้อมลูเก่ียวกับกองทนุ

ของรอบระยะเวลาหกเดือนนัน้ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนท่ีมชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส�านกังาน
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ภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว เว้นแต่บริษัทเลือกท�ารายงานตามรอบปีบัญชี 

บรษิทัได้รบัยกเว้นไม่ต้องจดัท�ารายงานในรอบระยะหกเดือนหลงัส�าหรบัปีบญัชนีัน้

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

ก.ล.ต. ก�าหนด

    (ฐ) ปฏบิตักิารอืน่ๆ เพือ่ให้บรรลซุึง่วตัถปุระสงค์ของกองทนุ และรกัษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย

ลงทนุภายใต้ขอบเขตหน้าที ่ และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ ท้ังนี ้ ต้องไม่ขดัต่อกฎหมายคณะกรรมการก.ล.ต. และหรอื

ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

 22.2 สิทธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ : 

  สิทธขิองผูด้แูลผลประโยชน์ 

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

ค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”

  (2) บอกเลกิสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ตามเงือ่นไขท่ีก�าหนดไว้ในสญัญา ท้ังนี ้โดยได้รบัความเหน็ชอบจาก

ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

  หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูด้แูลผลประโยชน์

  (1) ดูแลให้บรษิทัจดัการปฏบิตัติามมาตรา 125 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และ

ตามท่ีระบใุนโครงการจดัการกองทนุโดยเคร่งครดั

  (2) รบัฝาก ดูแล และเก็บรกัษาทรพัย์สินของกองทุน โดยแยกทรพัย์สนิของกองทนุออกจากทรพัย์สินของผูดู้แลผล

ประโยชน์และทรพัย์สนิของลกูค้าอืน่ๆ ของผูดู้แลผลประโยชน์พร้อมท้ังดูแลให้การเบกิจ่ายทรพัย์สนิของกองทนุ เป็นไปตามทีร่ะบุ

ไว้ในโครงการจดัการกองทุน

  (3) ดูแล ทวงถาม ตดิตามทรพัย์สนิหรอืรกัษาสทิธใินทรพัย์สนิของกองทนุเพือ่ผลประโยชน์ในการเข้าประชมุผูถ้อื

หุน้ การรบัเงนิปันผล การรบัดอกเบีย้ การรบัสิทธใินการจองซือ้หุน้เพิม่ทนุ และหรอืหน่วยลงทนุ และสิทธปิระโยชน์อืน่ใดทีก่องทนุ

พงึจะได้รบั หากผูดู้แลผลประโยชน์ได้ทราบถงึการนัน้ ผูดู้แลผลประโยชน์จะแจ้งและรายงานให้บรษิทัจดัการทราบทนัทีทีไ่ด้รบั

ข่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหรอืหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังด�าเนนิการรบัหรอืจ่ายเงนิตาม

สทิธนิัน้ๆ ตามค�าส่ังของบรษิทัจดัการ ทัง้นี ้สทิธใินการประชมุต่างๆ เป็นของบรษิทัจดัการ

  (4) ด�าเนนิการรบัมอบ ส่งมอบ จ�าหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลกัทรพัย์ต่างๆ ซึง่เป็นทรพัย์สินของกองทนุ ตลอด

จนรบัช�าระหรอืช�าระราคาค่าหลกัทรพัย์ดังกล่าวตามค�าส่ังของบรษิทัจดัการเมือ่เหน็ว่ามหีลกัฐานถกูต้องแล้ว

  (5) จดัท�าบญัชทีรพัย์สนิและรบัรองความถกูต้องของบญัชทีรพัย์สนิของกองทนุท่ีรบัฝากไว้และท�าบญัชแีสดงการรบั

จ่ายทรพัย์สินของกองทนุ
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  (6) รบัรองการค�านวณมลูค่าทรพัย์สนิ มลูค่าทรพัย์สนิสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วย

ลงทุนของกองทุน ตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดในโครงการจดัการกองทุนและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส�านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด

  (7) จ่ายเงนิอนัเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามท่ีระบไุว้โครงการตามค�าสัง่ของบรษิทัจดัการ

  (8) รบัเงนิค่าขายหน่วยลงทุนจากบรษิทัจดัการเพือ่เข้าบญัชกีองทนุและช�าระเงนิผ่านบรษิทัจัดการให้แก่ผูข้ายคืน

หน่วยลงทนุตามค�าส่ังของบรษิทัจดัการ

  (9) จดัท�ารายงานดังต่อไปนีเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรส่งให้บรษิทัจดัการ

   (9.1) รายละเอยีดการรบัจ่ายเงนิจากบญัชเีงนิสดและเงนิฝากธนาคารพร้อมยอดคงเหลอื ณ สิน้วนั และค�านวณ

ดอกเบีย้ค้างรบั (ถ้าม)ี

   (9.2) รายงานเป็นรายวนัเก่ียวกับเงนิลงทนุของกองทุนแยกตามประเภทของหลกัทรพัย์ และตามสถานภาพ

ของหลกัทรพัย์พร้อมท้ังค�านวณดอกเบีย้ค้างรบั (ถ้าม)ี

   (9.3) รายงานรายละเอยีดเจ้าหนีค่้าซือ้หลกัทรพัย์ และลกูหนีค่้าขายหลกัทรพัย์

   (9.4) รายงานอืน่ๆ ตามท่ีบรษิทัจดัการร้องขอ

  (10) จดัท�ารายงานเสนอต่อส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการกระท�าการหรอืงดเว้นกระท�าการ

จนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทุน หรอืไม่ปฏบิตัติามหน้าทีต่ามมาตรา 125 แห่งพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

พ.ศ. 2535 ท้ังนี ้ภายใน 5 วนันบัแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รูถ้งึเหตกุารณ์ดังกล่าว

  (11) แจ้งให้บรษิทัจดัการทราบ หากบรษิทัจัดการมไิด้ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

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

ข้อบงัคับอืน่ใดท่ีออกตามกฎหมาย ก.ล.ต.

  (12) ด�าเนนิการสอดส่องดูแล และตรวจสอบบญัชเีงนิฝากและเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ของกองทนุ

  (13) ด�าเนนิการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีข่องตน หรอืฟ้องร้องเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความ

เสยีหายจากบรษิทัจดัการ ทัง้นี ้เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืเมือ่ได้รบัค�าส่ังจากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้

จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดี เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุให้หกัหรอืเรยีกร้องจากทรพัย์สินของกองทุนได้

  (14) แสดงความเหน็ของผูดู้แลผลประโยชน์เก่ียวกับการด�าเนนิงานของกองทนุในรอบระยะเวลาหนึง่ปีทีผ่่านมาใน

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

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

ก.ล.ต.ประกาศก�าหนดให้เป็นหน้าทีข่องผูดู้แลผลประโยชน์

  (16) ดูแลรบัฝากทรพัย์สินของกองทุนจนกว่าการช�าระบญัชจีะเสรจ็สิน้
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  (17) ดูแล และตรวจสอบให้ผูช้�าระบญัชปีฏบิตัติามมาตรา 130 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

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

ให้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทนุรายงานให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

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

ของผูดู้แลผลประโยชน์

 22.3 สิทธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของผูส้นับสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื : 

  สิทธขิองผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื 

  (1) ได้รบัค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้าม)ี ในอตัราท่ีระบไุว้

ใน “ข้อ 23. ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุรวม” 

  (2) บอกเลกิการเป็นผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามข้อก�าหนดและเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้ในสญัญา

แต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

  หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื 

  (1) แจกจ่ายหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ ส่วนสรปุสาระส�าคัญท่ีผูล้งทุนควรทราบ หนงัสอืชีช้วนส่วนข้อมลู

โครงการเมือ่มผีูร้้องขอของกองทนุ และหรอืเอกสารอืน่ใด (ถ้าม)ี ตามทีไ่ด้รบัจากบรษิทัจดัการให้แก่ประชาชนผูส้นใจหรอืผูถ้อื

หน่วยลงทนุ 

  (2) แจกจ่ายเอกสารค�าขอเปิดบญัชกีองทุนเปิด ค�าส่ังซือ้หน่วยลงทนุ ค�าส่ังขายหน่วยลงทนุ ค�าขอโอนหน่วยลงทนุ 

ค�าขอสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และค�าขอแก้ไขข้อมลูผูถ้อืหน่วยลงทนุ และหรอืเอกสารอืน่ใด (ถ้าม)ี ตามท่ีได้รบัจากบรษิทัจดัการ

ให้แก่ประชาชนผูส้นใจหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนรบัเอกสารดังกล่าวเพือ่ส่งมอบให้กับบรษิทัจดัการ 

  (3) จดัวางเอกสารเผยแพร่เก่ียวกับกองทนุ ณ ส�านกังานใหญ่และสาขาของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วย

ลงทุน (ถ้าม)ี รวมทัง้ด�าเนนิการด้วยความร่วมมอืของบรษิทัจดัการในการเผยแพร่มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ ราคา

รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ รวมทัง้ข้อมลูและเอกสารอนัจ�าเป็นตามทีก่ฎหมายก�าหนด 

  (4) บนัทกึข้อมลู และท�ารายการรบัค�าสัง่ซือ้หรอืค�าสัง่ขายหน่วยลงทนุ หรอืค�าส่ังโอนหน่วยลงทุน ค�าสัง่สับเปลีย่น

กองทุน หรอืค�าส่ังแก้ไขข้อมลูผูถ้อืหน่วยลงทุน เพือ่ส่งผ่านให้กับบรษิทัจดัการ 

  (5) รับช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือช�าระเงินค่าขายคืนหน่วย        

ลงทนุตามทีไ่ด้รบัจากบรษิทัจัดการให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

  (6) ยนืยนัการซือ้หรอืขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

  (7) รบัมอบสมดุบญัชแีสดงสิทธหิรอืหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนและส่งมอบให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

  (8) คืนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนตามท่ีได้รบัจากบรษิทัจดัการ ให้แก่ผูส่ั้งซือ้ท่ีไม่ได้รบัการจดัสรรหน่วยลงทุน 
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  (9) กรณีท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยรายชื่อ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ (Omnibus Account) ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนมหีน้าท่ีปฏบิตั ิดังนี้

   (ก) มรีะบบในการปฏบิตังิานท่ีท�าให้มัน่ใจได้ว่าลกูค้าจะได้รบัการปฏบิตัอิย่างสุจรติ และเป็นธรรมเก่ียวกับ

การจดัท�าการบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ไม่เปิดเผยรายชือ่

   (ข) ในกรณทีีผู่ส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืประสงค์จะปฏบิตัต่ิอลกูค้าในเรือ่งใด ซึง่มผีลท�าให้ลกูค้าได้รบั

เงือ่นไขหรอืสิทธปิระโยชน์ท่ีไม่เท่าเทยีมกับการซือ้ขายหน่วยลงทนุแบบเปิดเผยรายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูส้นบัสนนุการขาย 

หรอืรบัซือ้คืนต้องแจ้งให้ผูล้งทนุทราบและจดัให้มหีลกัฐานท่ีแสดงว่าผูล้งทนุได้รบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขและสิทธปิระโยชน์ 

ทีไ่ม่เท่าเทียมกันนัน้แล้ว ท้ังนี ้การปฏบิตัดัิงกล่าวต้องไม่ขดัหรอืแย้งและไม่น้อยกว่าหลกัเกณฑ์การจดัตัง้และจดัการกองทนุรวม

ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ประกาศ กฎ หรอืค�าสัง่ทีอ่อกตามกฎหมายดังกล่าว

   (ค) ไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจนเป็นเหตุให้มีการถือหน่วยลงทุน 

เกินข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทนุ

   (ง) ตรวจสอบ หรอืด�าเนนิการให้มกีารตรวจสอบว่ามบีคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกนัใดในบญัชดัีงกล่าว 

ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าอตัราท่ีก�าหนด

   (จ) รายงานต่อบรษิทัจดัการ ภายใน 5 วนั เมือ่พบว่าบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกันใดในบญัชนีัน้ถอืหน่วย

ลงทนุของกองทุนเกินกว่าอตัราท่ีก�าหนด การรายงานดังกล่าว ให้แสดงแนวทางการแก้ไขเพือ่ให้การถอืหน่วยลงทนุเป็นไปตาม

ข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทุนด้วย ทัง้นี ้ ในกรณทีีบ่คุคลหรอืกลุม่บคุคลดังกล่าวเป็นบคุคลทีไ่ด้รบัการยกเว้นให้ได้รบัการจดัสรร

หน่วยลงทนุเกินกว่าอตัราดังกล่าว ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนต้องระบดุ้วยว่าเป็นบคุคลท่ีได้รบัยกเว้นตามกรณใีด

   (ฉ) แจ้งให้บรษิทัจัดการทราบ เมือ่บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกนัใดท่ีถอืหน่วยลงทนุของกองทุนเกินกว่า

อตัราทีก่�าหนด มกีารลดสัดส่วนการถอืหน่วยลงทุนจนเป็นไปตามอตัราทีก่�าหนดแล้ว

   (ช) ไม่นบัคะแนนเสียงของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลเดียวกันนัน้ในส่วนท่ีต้องห้ามมใิห้นบัรวมในจ�านวนเสียงใน

การขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนในบญัชดัีงกล่าว

   (ซ) ไม่จ่ายเงนิปันผล (ถ้าม)ี ให้กับบคุคลหรอืกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้จนเป็นเหตใุห้ขดักับประกาศคณะกรรมการ

ก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ

  (10) ปฏบิตังิานอืน่ใดซึง่เก่ียวข้องหรอืเป็นหน้าทีข่องตวัแทนสนบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุาตามที่

กฎหมายก�าหนด

 22.4 สิทธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของตวัแทนจ�าหน่าย :  

  ไม่มี 
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 22.5 สิทธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของทีป่รกึษาการลงทนุ :  

  ไม่มี 

 22.6 สิทธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของทีป่รกึษากองทนุ/ทีป่รกึษาอืน่ๆ :  

  ไม่มี 

 22.7 สิทธ ิหน้าที ่ความรบัผดิชอบและการแต่งต้ังคณะตัวแทนผูถ้อืหน่วยลงทนุของทีป่รกึษากองทนุ  

  (เฉพาะกอง Country Fund) : 

  ไม่มี 

23.  ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส่ั้งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุรวม : 

 23.1 ค่าธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส่ั้งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ : 

  ค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ : 

  บรษิทัจดัการจะยกเว้นไม่เรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ โดยบรษิทัจดัการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมดัง

กล่าว ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

โดยปิดประกาศไว้ทีส่�านกังานของบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน

  ค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ : 

  ในอตัราร้อยละ 0.50 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ช้ในการค�านวณราคารบัซือ้คืน (โดยมค่ีาธรรมเนยีมขัน้ต�า่ 50 บาท) 

โดยบริษัทจัดการจะหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวออกจากมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการจะต้องจ่ายให้กับ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุน ท้ังนี ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทนุของกองทนุตดิต่อกันมากกว่า 1 ปี บรษิทัจดัการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีม 

การรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ในจ�านวนเงนิ 50 บาทต่อรายการ

  ค่าธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ :

  ค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี ทัง้กรณกีารสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่าง

กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ และกรณกีารสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทนุรวมเพือ่การ

เลีย้งชพีภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการกับกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี ภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการอืน่เป็นดังนี้

  กรณกีองทนุเป็นกองทนุต้นทาง ในอตัราไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ ท้ังนี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเรยีกเก็บ

อตัราค่าธรรมเนยีมดงักล่าวในอตัราใดได้ โดยอยูใ่นดุลยพนิจิของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุซึง่เป็นผูเ้รยีกเก็บ 

  กรณกีองทนุเป็นกองทนุปลายทาง ในอตัราค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 

  อนึง่ ค่าธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็ ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจะเป็นผูเ้รยีกเก็บจากผูถ้อืหน่วยลงทุน



90

BFRMF

โดยตรง เพือ่ไม่ให้ผดิเงือ่นไขการลงทนุของประกาศกรมสรรพากร

  ท้ังนี้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเอง 

บรษิทัจดัการจะยกเว้นไม่เรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุในระยะแรก ทัง้ในกรณเีป็นกองทนุต้นทางและกองทุน

ปลายทาง โดยบรษิทัจดัการสงวนสทิธท่ีิจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมดังกล่าวหรอืเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนยีมดังกล่าวได้ โดยไม่ถอื

เป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ

  ค่าธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทนุ : 

  ไม่มี 

  ค่าธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทนุ :  

  ไม่มี 

  อืน่ๆ ระบุ :  

  อตัราค่าธรรมเนยีมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษมีลูค่าเพิม่แล้ว 

 23.2  ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุรวม : 

  ค่าธรรมเนยีมการจดัการรายปี : 

  ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.625 ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน

  ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี : 

  ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.04 ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สินสทุธขิองกองทุน

  ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี : 

  ในอตัราร้อยละ 0.12 ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุ

  ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทนุ :  

  ไม่มี 

  ค่าธรรมเนยีมการจดัจ�าหน่าย :  

  ไม่มี 

  อืน่ๆ ระบุ : 

  23.2.1 ค่าธรรมเนียมที่เก่ียวกับการซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื้อหลักทรัพย์ เมื่อมีการซื้อ 

หลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่  

ค่าธรรมเนยีมหรอืค่านายหน้าการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 
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  23.2.2 ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกที่เรียกเก็บจากกองทุนตามจ�านวน 

ที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันเป็นระยะเวลา 5 ปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายหรือ 

ค่าธรรมเนยีมทีเ่ก่ียวข้องในการจัดตัง้กองทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่กิดขึน้จากการปฏบิตัติามกฎหมาย ก.ล.ต. 

  23.2.3  ค่าใช้จ่ายเพื่อการด�าเนินงานของกองทุนท่ีเรียกเก็บตามจ�านวนที่จ่ายจริง บริษัทจะพิจารณาตัดจ่าย 

ทัง้จ�านวนหรอืทยอยตดัจ่ายในทางบญัชขีองกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่ายนัน้

   (1) ค่าใช้จ่ายในการจดัท�าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ค่าสือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ การจดัอบรมเผยแพร่

ความรู ้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิการขาย ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนสัมมนาแนะน�ากองทุน 

    ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันจะไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 

   (2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบญัช ีค่าทีป่รกึษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่กิดขึน้จากการปฏบิตัติาม

ค�าสัง่ หรอืตามกฎหมาย หรอืประกาศของสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

   (3) ค่าจดัท�ารายงานหนงัสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถงึการลงประกาศในหนงัสือพมิพ์

รายวัน และค่าใช้จ่ายในการจัดท�าและจัดพิมพ์ ใบค�าขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิ ใบค�าส่ังซื้อหน่วยลงทุน 

ใบค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน เอกสารท่ีเก่ียวข้องอืน่ๆ และหรอืข่าวสารถงึผูถ้อืหน่วยลงทนุทีบ่รษิทัจัดการจดัท�าขึน้ตามทีส่�านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนด

   (4) ค่าจดัท�า จดัพมิพ์ และจดัส่งเอกสารทีเ่ก่ียวกับการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ 

   (5) ค่าจดัท�า ค่าพมิพ์ และจดัส่งหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน 

รายงานประจ�าปี และรายงานอืน่ๆ ถงึผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

   (6) ค่าใช้จ่าย (ถ้าม)ี ในการด�าเนนิคดีของผูดู้แลผลประโยชน์ทีฟ้่องร้องให้บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าที่

หรอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิทัจดัการ เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืเมือ่ได้รบัค�าสัง่จากส�านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพือ่รกัษาสิทธขิองกองทุน ค่าใช้จ่ายในการตดิตามหนีข้องกองทนุ 

   (7) ค่าใช้จ่ายในการรับช�าระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่น แทนการช�าระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้  

ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจ�านอง ค่าปลดจ�านอง  

ค่าจดัพมิพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรอืค่าธรรมเนยีมอืน่ใดทีเ่ก่ียวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการได้มาซึง่หลกัประกันของ

สทิธเิรยีกร้องอนัเกิดจากการรบัช�าระหนีด้้วยทรพัย์สินอืน่ 

   (8) ค่าใช้จ่ายในการรบัช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการช�าระเงนิค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

   (9) ค่าธรรมเนยีมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณยีากร และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

   (10) ค่าอากรแสตมป์และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 

   (11) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการช�าระบญัชแีละเลกิกองทนุ 

   (12) ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดจากการตดิตามทวงถาม หรอืการด�าเนนิคดีเพือ่การรบัช�าระหนีใ้ดๆ 
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  ภาษมีลูค่าเพิม่อนัเนือ่งมาจากค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายของกองทุนทัง้หมด จะเป็นภาระของกองทนุ 

  ส�าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการกองทุนท่ีมิได้ระบุไว้ใน 23.1 และ 23.2 (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะเป็น 

ผู้รับผิดชอบ ท้ังนี้ การคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีก�าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชี 

รบัอนญุาตแห่งประเทศไทย 

  ค่าธรรมเนยีมการจัดการ ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายเก่ียว

กับโฆษณาเมือ่รวมกบัค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ทีส่ามารถประมาณการได้ เช่น ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายในการสอบบญัช ีค่าจดัท�าเอกสาร

ต่างๆของกองทนุ เช่น หนงัสอืชีช้วน หนงัสอืบอกกล่าวต่อผูถ้อืหน่วย ประกาศ รวมถงึค่าจดัส่งเอกสารดังกล่าวเมือ่รวมกันแล้ว 

ประมาณค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน ไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สินสทุธิ

  อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการประมาณการ อาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึน้อยูกั่บปัจจยัต่างๆ 

เช่น ขนาดของกองทุน จ�านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุ เป็นต้น แต่ทัง้นีจ้ะไม่เกินกว่าอตัราขัน้สูงของยอดรวมค่าธรรมเนยีมเงนิตอบแทน 

และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีไ่ด้ระบไุว้อย่างชดัแจ้งในโครงการ

  หมายเหตุ : 

  บรษิทัจดัการจะค�านวณค่าธรรมเนยีมการจดัการ ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน

ทกุวนัทีม่กีารค�านวณมลูค่าทรพัย์สินสทุธ ิโดยใช้มลูค่าทรพัย์สินสุทธขิองกองทนุในแต่ละวนัท่ีค�านวณนัน้เป็นฐานในการค�านวณ

ค่าธรรมเนยีม และเรยีกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน 

 23.3 การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนยีมหรอืค่าใช้จ่าย : 

  บรษิทัจดัการสงวนสทิธท่ีิจะเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนยีมหรอืค่าใช้จ่าย ตามข้อ 23.1 และ 23.2 โดยไม่ถอืว่าเป็นการ

แก้ไขเพิม่เตมิโครงการ โดยบรษิทัจะด�าเนนิการดังต่อไปนี ้ 

  (1) กรณเีพิม่อตัราค่าธรรมเนยีม หรอือตัราค่าใช้จ่ายทีบ่รษิทัจดัการได้รบัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน และหรอืจากกองทนุ 

บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดยจะตดิประกาศทีส่�านกังานของบรษิทัจดัการและ

ส�านกังานใหญ่และส�านกังานสาขาของตวัแทน และลงประกาศในหนงัสอืพมิพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบัเป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกัน

  ทัง้นี ้ การเพิม่อตัราค่าธรรมเนยีม หรอือตัราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนยีมหรอื

อตัราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี เว้นแต่บรษิทัจดัการได้รบัความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุด้วยมตเิกินก่ึงหนึง่ของ

จ�านวนหน่วยลงทุนทีจ่�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด

  (2) กรณทีีบ่รษิทัจดัการจะลดอตัราค่าธรรมเนยีม หรอือตัราค่าใช้จ่ายบรษิทัจดัการจะปิดประกาศไว้ทีส่�านกังาน

ของบรษิทัจดัการ และส�านกังานใหญ่และส�านกังานสาขาของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื

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

24. วิธกีารค�านวณ ก�าหนดเวลาในการค�านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธ ิ มูลค่าหน่วยลงทนุ และราคา

หน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธกีารด�าเนนิการในกรณทีีมู่ลค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง : 

24.1 วิธีการค�านวณ ก�าหนดเวลาในการค�านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน                 

และราคาหน่วยลงทนุ : ในประเทศ

  1. บริษัทจัดการจะค�านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ประกาศก�าหนด 

  2. บรษิทัจดัการจะค�านวณและประกาศมลูค่าทรพัย์สนิสทุธ ิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคา

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

ก.ล.ต. ให้แก้ไขเปลีย่นแปลงเป็นอย่างอืน่

   (2.1) ค�านวณมลูค่าทรพัย์สนิสทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท�าการ และค�านวณราคาขายหน่วยลงทนุและ

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทกุสิน้วนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ บรษิทัจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของส้ินวนัท�าการซือ้

ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการค�านวณราคาดังกล่าว

   (2.2) ประกาศมลูค่าทรพัย์สินสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุนของวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ

ภายในวนัท�าการถดัไป

   (2.3) ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดย

จะประกาศภายในวนัท�าการถดัไป

   มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 

เมือ่สิน้วนัท�าการท่ีค�านวณนัน้

   มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนข้างต้น 

บริษัทจัดการจะใช้ตัวเลขทศนิยมตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ 3 และได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

   (2.4) ในกรณทีีก่ารประกาศตาม (2.2) และ (2.3) ได้กระท�าผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีจดัขึน้

โดยสมาคม (NAV Center) หรอืช่องทางอืน่ทีส่�านกังานยอมรบั บรษิทัจดัการจะประกาศมลูค่าทรพัย์สินสุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทนุ

ภายใน 2 วนัท�าการถดัไปก็ได้

   การประกาศข้างต้น บรษิทัจดัการจะประกาศในหนงัสือพมิพ์รายวนัอย่างน้อยหนึง่ฉบบัและปิดประกาศไว้ใน 

ทีเ่ปิดเผย ณ ท่ีท�าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และจดัให้มปีระกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานท่ีตดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนนุการขาย

หรอืรบัซือ้คืนท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้าม)ี

   (2.5) ในกรณทีีม่ลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทนุ จ�านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบั
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ซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไม่ถกูต้อง บรษิทัจัดการจะด�าเนนิการตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารท่ีส�านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด 

  3. การใช้ตวัเลขทศนยิมของมลูค่าทรพัย์สินสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรอื

จ�านวนหน่วยลงทุนของกองทนุเปิด บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการดังต่อไปนี ้

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

ทศนยิมตามหลกัสากล 

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

สากล ส�าหรบัมลูค่าหน่วยลงทุนเพือ่ใช้ในการค�านวณราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนยิมต�าแหน่งท่ี 4 ขึน้ ส่วนมลูค่าหน่วย

ลงทนุเพือ่ใช้ในการค�านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจะตดัทศนยิมต�าแหน่งท่ี 5 ทิง้ 

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

ทศนยิมต�าแหน่งที ่5 ท้ิง และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามท่ีค�านวณได้ใน (3.2) 

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

สากล แต่จะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมทีศนยิมเพยีง 4 ต�าแหน่งโดยตดัทศนยิมต�าแหน่งที ่5 ท้ิง 

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

รวมเข้าเป็นทรพัย์สินของกองทุนเปิด

  4. ในกรณดัีงต่อไปนี ้บรษิทัจัดการได้รบัยกเว้นไม่ต้องปฏบิตัติาม ข้อ 2.

   (1) เมือ่บรษิทัจัดการไม่ขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน หรอืหยดุรบัค�าสัง่ซือ้หรอืค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดย

ให้ได้รบัยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

   (2)  เมือ่มเีหตทุีบ่รษิทัจัดการต้องเลกิกองทุนรวม โดยให้ได้รบัยกเว้นตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตดัุงกล่าว

 24.2 หลกัเกณฑ์และวิธกีารด�าเนินการในกรณทีีมู่ลค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง :

  1. ในกรณทีีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูต้องน้อยกว่าหนึง่สตางค์ หรอืต่างจาก

ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูต้องตัง้แต่หนึง่สตางค์ขึน้ไป แต่ไม่ถงึร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูต้อง บรษิทัจดัการจะจัดท�าและ

ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันท่ีพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

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

โดยรายงานดังกล่าวจะมรีายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

   (1) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูต้อง 

   (2) ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูต้อง 

   (3) สาเหตท่ีุท�าให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 
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   (4) มาตรการป้องกันเพือ่มใิห้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง ทัง้นี ้เว้นแต่ในกรณท่ีีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 

มสีาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยหรอืศูนย์ซือ้ขายหลกัทรพัย์ไม่ถกูต้อง

   ในกรณทีีเ่หตขุองความผดิพลาดซึง่ท�าให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามวรรคหนึง่มผีลต่อเนือ่งต่อการค�านวณ

ราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การก�าหนดอตัราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นต้น บรษิทัจดัการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถกูต้อง

นบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องด้วย 

  2. ในกรณท่ีีราคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูต้องตัง้แต่หนึง่สตางค์ขึน้ไป และคดิเป็น

อตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูต้อง บรษิทัจดัการจะค�านวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลงันบัแต่วนัท่ีพบราคา

หน่วยลงทุนไม่ถกูต้องจนถงึวนัท่ีราคาหน่วยลงทุนถกูต้อง และด�าเนนิการดังต่อไปนีเ้ฉพาะวนัทีร่าคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้อง 

ต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูต้องตัง้แต่หนึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราส่วนตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้อง 

   (1) จดัท�ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสรจ็สิน้ภายในวนัท�าการถดัจาก

วนัทีพ่บว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถกูต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผูดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัท�าการถดัจากวนัท่ีค�านวณราคา

หน่วยลงทุนเสร็จส้ิน เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันท�าการถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการ 

ส่งรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์ ท้ังนี ้รายงานดังกล่าวจะมรีายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

    (ก) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูต้อง 

    (ข) ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูต้อง 

    (ค) สาเหตท่ีุท�าให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 

    (ง) การด�าเนนิการของบรษิทัจดัการเมือ่พบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 

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

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 

   (2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูต้องภายในวนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรอง

ข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

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

หนงัสอืพมิพ์รายวนัอย่างน้อยหนึง่ฉบบัภายใน 3 วนัท�าการนบัแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองข้อมลูในรายงานดังกล่าว 

   (4) ชดเชยราคาให้แล้วเสรจ็และแจ้งเป็นหนงัสอืให้ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนท่ีได้ซือ้หรอื

ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องทราบถงึการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน  

5 วนัท�าการนบัแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองข้อมลูในรายงานดังกล่าว 

   (5) จดัท�ารายงานมาตรการป้องกันเพือ่มใิห้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมท้ัง

ส�าเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาทีจ่ดัท�าตาม (1) ให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 
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วันท�าการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั้น 

เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงาน

มาตรการป้องกนัให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส�าเนาเอกสารทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่าการทีร่าคาหน่วยลงทนุ

ไม่ถกูต้องมสีาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได้แทน 

  3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2. (4) บรษิทัจัดการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร ดังต่อไปนี้ 

   (1) กรณรีาคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องต�า่กว่าราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูต้อง (Understate) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัิ

ดงันี้ 

    (ก) กรณทีีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจ�านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทุนเป็น

จ�านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถกูต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูต้อง 

     หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่า

จ�านวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ 

หรือลดจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ 

แล้วแต่กรณ ี เพือ่ชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้องมสีาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจ

ควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหรอืศนูย์ซือ้ขายหลกัทรพัย์ 

ไม่ถกูต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตดัุงกล่าว 

    (ข) กรณีท่ีเป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจ�านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืน 

หน่วยลงทุนเป็นจ�านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถกูต้องกับราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูต้อง หรอืจ่ายเงนิ

ของกองทนุเปิดเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาให้แก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคืน 

หน่วยลงทุน ไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู ่ บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาเพือ่ชดเชย

ราคาให้แก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

   (2) กรณรีาคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องสงูกว่าราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (Overstate) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัิ

ดงันี้ 

    (ก) กรณทีีเ่ป็นการขายหน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการจะเพิม่จ�านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเป็น

จ�านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็น

จ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาให้แก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุน 

    (ข) กรณท่ีีเป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจ�านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วย

ลงทนุเป็นจ�านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องกับราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง

     หากปรากฏว่าผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทนุเหลอือยู ่หรอืมหีน่วยลงทนุเหลอือยูน้่อยกว่า

จ�านวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ 
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หรือลดจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ 

แล้วแต่กรณ ี เพือ่ชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้องมสีาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจ

ควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหรอืศนูย์ซือ้ขายหลกัทรพัย์ 

ไม่ถกูต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตดัุงกล่าว 

   ในกรณท่ีีบรษิทัจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงนิให้แก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุรายใด มมีลูค่า

ไม่ถงึหนึง่ร้อยบาท บรษิทัจดัการอาจน�าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีม่กีารจ่ายเงนิให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ แต่ถ้าบคุคล

ดังกล่าวไม่มสีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุแล้ว บรษิทัจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสรจ็ภายใน 5 วนัท�าการนบัแต่วนัท่ีผูดู้แล 

ผลประโยชน์รบัรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

   การจ่ายเงนิของกองทนุเปิดเพือ่ชดเชยราคาให้แก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ือ้หน่วยลงทนุ 

ตาม 2 (ก) บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้ 

  4. บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่กิดขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ

ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (3) ในหนงัสือพมิพ์ ค่าออกเชค็ ค่าใช้จ่ายในการจดัส่งเงนิชดเชยราคาให้แก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุน

และผูข้ายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณทีีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้องมสีาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ 

25.  รอบระยะเวลาบัญชีประจ�าปีของกองทนุรวม : 

 วนัทีส้ิ่นสดุรอบบญัช ีวนัที ่31 เดือนพฤษภาคม

 วนัทีส้ิ่นสดุรอบบญัชคีรัง้แรกวนัท่ี 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2546

26.  การก�าหนดเวลา และวิธกีารจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ :   

 ไม่มี

27.  สิทธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  : 

 27.1 สิทธใินการขายคนืหน่วยลงทนุ : 

  บรษิทัจดัการมข้ีอผกูพนัทีจ่ะต้องรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนน�าหน่วยลงทนุมา

ขายคืนแก่บริษัทจัดการหรือผ่านตัวแทน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถน�าหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวันท�าการรับซื้อคืน 

ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งค�านวณตามข้อ “วิธีการค�านวณการก�าหนดเวลาในการค�านวณ และการประกาศมูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแล 

ผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณทีีบ่รษิทัจดัการด�าเนนิการตามท่ีก�าหนดไว้ในหวัข้อ “การเลือ่นก�าหนดการช�าระเงนิค่าขายคนืหน่วย

ลงทุนคืนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” หรอื “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค�าสัง่ซือ้หรอืค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ” หรอื 

“การหยดุรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน”
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 27.2 สิทธใินการรบัเงนิปันผล : 

  ไม่มี

 27.3 สิทธใินการโอนหน่วยลงทนุ :

  ไม่มี

 27.4 สิทธใินการลงมติเพ่ือแก้ไขเพิม่เติมโครงการจดัการลงทนุหรอืแก้ไขวิธจีดัการ : 

  ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธลิงมตเิพือ่ให้ท�าการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการหรอืแก้ไขวธิกีารจดัการ โดยบรษิทัจดัการ

จะท�าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการต่อเมื่อได้รับมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจ�านวนหน่วยลงทุนรวมกัน 

เกินกึ่งหนึ่งของจ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุน แต่หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 

ไม่เกินร้อยละ 55 ของจ�านวนหน่วยลงทุนทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ บรษิทัจดัการกองทนุรวมจะส่งเอกสารหลกัฐาน

เก่ียวกับการขอมตแิละการนบัมตไิปยงัผูดู้แลผลประโยชน์ เพือ่ให้ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองผลการนบัมตนิัน้

  ในกรณท่ีีบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถอืหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึง่ในสามของจ�านวนหน่วยลงทนุท่ีจ�าหน่าย

ได้แล้วท้ังหมด บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นเจ้าของบญัชแีบบไม่เปิดเผยชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุน (omnibus account) จะ

ไม่นบัคะแนนเสยีงของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลเดียวกันนัน้ในส่วนทีเ่กินกว่าหนึง่ในสามของจ�านวนหน่วยลงทนุทีจ่�าหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด ทัง้นี ้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนดเป็นอย่างอืน่ หรอือนมุตัเิหน็

ชอบ ยกเว้น หรอืผ่อนผนัให้ด�าเนนิการเป็นอย่างอืน่ได้

 27.5 สิทธใินการได้รบัเงนิคนืเม่ือเลกิโครงการ : 

  ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธท่ีิจะได้รบัเงนิคืนเมือ่โครงการส้ินสุดลง โดยบรษิทัจัดการจะจัดให้มผีูช้�าระบญัชทีีส่�านกังาน

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

และแจกจ่ายเงนิคืนให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามวธิกีารท่ีระบไุว้ภายใต้หวัข้อ “การช�าระบญัชกีองทนุรวมและวธิกีารเฉลีย่เงนิคืน ให้

แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเมือ่เลกิโครงการ” 

 27.6 สิทธปิระโยชน์อืน่ๆ : 

  ไม่มี

28.  วิธกีารแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรอืแก้ไขวิธกีารจดัการ : 

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

อืน่ใดทีเ่กีย่วข้อง จะก�าหนดไว้เป็นอย่างอืน่ ในการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุหรอืแก้ไขวธิกีารจดัการ จะด�าเนนิการ 

ดงันี้

 (1) จะด�าเนนิการตามมตโิดยเสยีงข้างมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่คดิตามจ�านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึง่หนึง่ของ 
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จ�านวนหน่วยลงทนุทีข่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวม หรอืจะด�าเนนิการตามความเหน็ชอบจากส�านกังานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต.

 (2) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากไม่สามารถกระท�าตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือ 

หน่วยลงทนุ ซึง่คิดตามจ�านวนหน่วยลงทนุรวมกันเกินก่ึงหนึง่ของจ�านวนหน่วยลงทนุทีข่ายได้แล้วท้ังหมดของโครงการจดัการ

กองทนุ อนัเนือ่งมาจากข้อจ�ากัดในการนบัคะแนนเสียงของผูถ้อืหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วย 

หลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจด�าเนินการ 

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

 (3) ในกรณกีารแก้ไขเพิม่เตมิโครงการในเรือ่งต่อไปนี ้ให้ถอืว่าได้รบัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว

  (ก)   การแก้ไขเพิม่เตมิข้อมลูซึง่มผีลให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดได้รบัประโยชน์เพิม่ขึน้

  (ข)    การแก้ไขเพิม่เตมิให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ 

กฎ และค�าสัง่ทีอ่อกโดยอาศัยอ�านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

  (ค)   การแก้ไขชือ่และรายละเอยีดอืน่ใดของบคุคลให้ถกูต้องเป็นปัจจบุนั

 (4) บรษิทัจดัการอาจจะด�าเนนิการเพิม่เงนิทนุจดทะเบยีนของกองทนุโดยถอืว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ

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

29.  การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม :  

 บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการเลกิกองทนุรวมเมือ่ปรากฎกรณอีย่างใดอย่างหนึง่ดังต่อไปนี้ 

  (1) เมือ่จ�านวนผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลงเหลอืน้อยกว่า 35 ราย ในวนัท�าการใดๆ

 (2) มกีารขายคืนหน่วยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึง่เกินกว่าสองในสามของจ�านวนหน่วยลงทนุท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด

 (3) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจ�านวน 

เกินกว่าสองในสามของจ�านวนหน่วยลงทนุท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด

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

กระท�าการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุเปิด หรอืไม่ปฏบิตัติามหน้าท่ีของตน

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

  (5.1) มกีารแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืข้อผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษิทัจดัการกองทุน

รวมทีข่ดัหรอืแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค�าส่ังทีอ่อกโดยอาศยัอ�านาจแห่ง

กฎหมายดังกล่าว

  (5.2) มกีารจ�าหน่ายหน่วยลงทนุโดยบรษิทัจดัการกองทนุรวมมไิด้ปฏบิตัหิรอืดูแลให้มกีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์

เก่ียวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไปตามที่ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 
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ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการจดัส่งหรอืแจกจ่ายหนงัสอืชีช้วนและการเสนอขายหน่วยลงทนุ

  (5.3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของ 

กองทุนรวมเป็นบคุคลอืน่ใดทีม่ใิช่ผูล้งทุนประเภทสถาบนัตามทีร่ะบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม

  (5.4) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ปฏบิตัหิรอืไม่สามารถด�าเนนิการตามค�าส่ังของส�านกังานตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนด

ในประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทนุในกองทุนรวมและหน้าท่ีของ

บรษิทัจดัการ

 (6) บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธใินการพจิารณาเลกิโครงการในกรณทีีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถน�าเงนิไปลงทุนในหลกัทรพัย์

หรอืทรพัย์สนิอืน่เพือ่ประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว้ในโครงการ และหรอืกรณกีองทุนมขีนาดกองทุนลดลง 

เหลอืน้อยจนไม่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบรหิารกองทนุต่อไป และบรษิทัจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุเปิดนัน้

30.  การด�าเนนิการของบรษัิทจดัการ เม่ือเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม : 

 บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการดังต่อไปนีเ้พือ่เลกิกองทนุเปิดดังกล่าว 

 (ก) ยตุกิารรบัค�าส่ังซือ้และค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัท�าการทีป่รากฏเหตตุามข้อ 29 (1) ถงึ (3)

 (ข) แจ้งให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนท่ีมชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดยทางไปรษณย์ีลงทะเบยีน รวมทัง้แจ้งเป็น

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

 (ค) จ�าหน่ายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีเ่หลอือยูข่องกองทุนดังกล่าวภายใน 5 วนัท�าการนบัแต่วนัท�าการทีป่รากฏกรณี  

ตามข้อ 29 (1) ถงึ (3) เพือ่รวบรวมเงนิเท่าทีส่ามารถกระท�าได้เพือ่ช�าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ 

 (ง) ช�าระค่าขายคนืหน่วยลงทนุตามสดัส่วนจ�านวนเงนิท่ีรวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 10 วนัท�าการนบัแต่

วนัท�าการทีป่รากฏกรณตีามข้อ 29 (1) ถงึ (3) และเมือ่ได้ด�าเนนิการช�าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแล้วจะถอืว่าเป็นการเลกิกองทนุนัน้ 

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

จะด�าเนนิการตามประกาศคณะกรรม ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีารช�าระบญัชขีองกองทนุรวม

31.  การช�าระบัญชีกองทนุรวม และวิธกีารเฉลีย่เงนิคนืให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุเม่ือเลกิโครงการ : 

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

เพือ่ท�าหน้าทีร่วบรวม และแจกจ่ายทรพัย์สินทีค่งเหลอืจากการช�าระหนีสิ้นของกองทนุรวมแล้วให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ รวมทัง้ 

ท�าการอย่างอื่นตามแต่จ�าเป็นเพื่อช�าระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ 

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

กองทุนรวมและผู้ช�าระบัญชีจะด�าเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู ่

ตามสดัส่วนจ�านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอือยูต่ามหลกัฐานทีป่รากฎในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัเลกิโครงการ 
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 เมือ่ได้ช�าระบญัชเีสรจ็เรยีบร้อยแล้ว ผูช้�าระบญัชจีะท�าการจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมกับส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ช�าระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สิน 

ดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสทิธิข์องส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

32.  ข้อก�าหนดอืน่ๆ : 

 32.1 สทิธปิระโยชน์ด้านภาษขีองผูถ้อืหน่วยลงทุน

  32.1.1 สทิธแิละหน้าทีเ่กีย่วกับภาษขีองผูล้งทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีจะเป็นไปตามกฎกระทรวง ประกาศ

อธิบดีกรมสรรพากร และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ดังต่อไปนี้ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเก่ียวกับ 

การลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี

  32.1.2 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร 

ลงวนัที ่9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2544

  32.1.3 ประกาศอธบิดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษเีงนิได้ (ฉบบัที ่90) เรือ่ง ก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไข

เพือ่การยกเว้นภาษเีงนิได้ ส�าหรบัเงนิได้เท่าทีไ่ด้จ่ายเป็นค่าซือ้หน่วยลงทนุในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี และการถอืหน่วยลงทนุ

ในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี ลงวนัท่ี 12 มนีาคม พ.ศ. 2544

  32.1.4 ประกาศอธบิดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษเีงนิได้ (ฉบบัที ่91) เรือ่ง ก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไข

ส�าหรบักรณผีูถ้อืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีได้รบัเงนิ หรอืผลประโยชน์ใดๆ จากกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี 

เพราะเหตสูุงอาย ุทพุพลภาพ หรอืตาย ลงวนัท่ี 15 มนีาคม พ.ศ. 2544

  32.1.5 ประกาศอธบิดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษเีงนิได้ (ฉบบัที ่93) เรือ่ง ก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไข

เพือ่การยกเว้นภาษเีงนิได้ส�าหรบัเงนิได้เท่าทีไ่ด้จ่ายเป็นค่าซือ้หน่วยลงทนุในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี และการถอืหน่วยลงทนุ

ในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี ลงวนัท่ี 19 มถินุายน พ.ศ. 2544

  32.1.6 กฎหมายและกฎหมายภาษอีากรอืน่ใดท่ีเกีย่วข้องทีจ่ะมขีึน้ในอนาคต

 32.2 หน้าท่ีและความรบัผดิชอบของผูถ้อืหน่วยลงทุน

  การลงทุนในกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

ได้ด�าเนนิการตามเงือ่นไขท่ีกฎหมายภาษอีากรก�าหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดังนัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจงึมหีน้าท่ีดังต่อไปนี้

  32.2.1 ศกึษาคู่มอืภาษอีากร และหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุให้ชดัเจนก่อนตดัสนิใจลงทุน

  32.2.2 ตรวจสอบการลงทุนในกองทุุนเพื่อการเลี้ยงชีพของตนเองให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎหมาย 

ภาษอีากร

  32.2.3 แสดงข้อมลูการลงทุนต่อกรมสรรพากร และด�าเนนิการเสยีภาษใีนกรณทีีม่กีารขายคืนหน่วยลงทนุ หรอื มี

การลงทุนไม่เป็นไปตามเงือ่นไขในการได้รบัสิทธปิระโยชน์ทางภาษทีีก่�าหนดไว้ในกฎหมายภาษอีากร  
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 32.3   การกู้ยมืเงนิหรอืก่อภาระผกูพนั

  ในการจดัการกองทนุเปิด บรษิทัจดัการอาจกู้ยมืเงนิหรอืท�าธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คืนในนามกองทนุเปิดได้

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

  32.3.1 กู้ยมืเงนิหรอืท�าธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คืนได้เฉพาะเพือ่บรหิารสภาพคล่องของกองทนุเปิด

  32.3.2 เงนิทีไ่ด้จากการกู้ยมืเงนิหรอืท�าธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คืน ต้องน�ามาช�าระให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ

เป็นค่าขายคนืหน่วยลงทุน

  32.3.3 จ�านวนเงนิกู้ยมืเมือ่รวมธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คืน ต้องไม่เกินร้อยละสบิของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธิ

ของกองทุนเปิด เว้นแต่ในกรณจี�าเป็นและสมควรเพือ่คุ้มครองประโยชน์ผูถ้อืหน่วยลงทุนอนัเนือ่งมาจากปัญหาความผนัผวน 

(Fluctuation) ของตลาดเงนิและตลาดทนุในวงกว้าง ส�านกังานอาจผ่อนผนัอตัราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละสบิห้าของมลูค่า

ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนเปิด

  32.3.4 คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินหรือท�าธุรกรรมการขาย โดยมีสัญญาซื้อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบันและไม่เป็น 

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดนัน้ ทัง้นี ้ ในกรณทีีคู่ส่ญัญาเป็นกองทุนรวม กองทนุรวมนัน้ต้องไม่อยูภ่ายใต้การจดัการของ

บรษิทัจดัการเอง

  32.3.5 จดัท�ารายงานพร้อมระบสุาเหตขุองการกูย้มืเงนิหรอืท�าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืและส่งให้ผูดู้แล

ผลประโยชน์ของกองทุนเปิดนัน้ภายใน 3 วนัท�าการนบัแต่วนัท�าสัญญากู้ยมืเงนิหรอืท�าธรุกรรมการขาย โดยมสัีญญาซือ้คนื

  การกู้ยมืเงนิ บรษิทัจดัการอาจท�าค�าขอวงเงนิสินเชือ่ไว้ล่วงหน้า (Credit Line) ก็ได้ แต่การกูย้มืเงนิแต่ละครัง้ต้องมี

ระยะเวลาตามสญัญากู้ยมืเงนิแต่ละสญัญาไม่เกินเก้าสบิวนั

 32.4 ในกรณท่ีีบรษิทัจัดการไม่สามารถด�ารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุตามนยัข้อ 4. ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการด�ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุน และการท�าประกนัภยัความรบัผดิของบรษิทัจดัการ ให้บรษิทั

จดัการด�าเนนิการดังนี ้ รายงานต่อส�านกังานภายในวนัท�าการถดัจากวนัท่ีบรษิทัจดัการรูห้รอือาจรูถ้งึการไม่สามารถด�ารงความ

เพียงพอของเงนิกองทุนดงักลา่ว และบริษทัจัดการจะเปลี่ยนใหบ้รษิัทจดัการรายอืน่เข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีขอรับ 

ความเหน็ชอบจากส�านกังาน หรอืขอมตโิดยเสยีงข้างมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ�านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหนึง่

ของจ�านวนหน่วยลงทุนทีจ่�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม ภายใน 15 วนัท�าการนบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการรูห้รอือาจรูถ้งึการ

ไม่สามารถด�ารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุดังกล่าว

  ทัง้นี ้ หากมเีหตจุ�าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการอาจขอให้ส�านกังานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการ 

คดัเลอืกบรษิทัจดัการรายใหม่จะค�านงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส�าคัญ และในกรณท่ีีมค่ีาใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปลีย่น

บรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการรายเดิมต้องเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

  หากบรษิทัจดัการไม่สามารถด�าเนนิการภายในระยะเวลาทีก่�าหนด บรษิทัจัดการจะด�าเนนิการเลกิกองทุนรวมต่อไป 
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 32.5 การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนือ่งจากการท่ีกองทุนใช้บรกิารบคุคลอืน่

  บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพือ่กองทุนจากบคุคลท่ีเป็นผูใ้ห้บรกิาร อนัเนือ่งมาจากการใช้บรกิารของ

บคุคลดังกล่าวในการจดัการกองทุนได้ โดยมหีลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  (1) ผลประโยชน์ตอบแทนทีร่บัไว้นัน้ต้องเป็นทรพัย์สินทีม่มีลูค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบาทโดยตรง

ของความเป็นกองทนุตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และ

  (2) ต้องไม่มพีฤตกิรรมท่ีแสดงให้เหน็ว่าบรษิทัจดัการใช้บรกิารของบคุคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจ�าเป็นเพือ่ให้กองทนุ

ได้รบัประโยชน์จากบคุคลดังกล่าว (Churning)

  ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ให้แก่กองทนุทีอ่ยูภ่ายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการ บรษิทัต้อง

กระท�าด้วยความเป็นธรรมและค�านงึถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัย์ท่ีอาจไว้ได้ของกองทุนนัน้ด้วย

 32.6 เกณฑ์วดัผลการด�าเนนิงานของกองทนุ (Benchmark)

  กองทุนนีจ้ะใช้เกณฑ์มาตรฐานในการวดัผลการด�าเนนิงาน ได้แก่

  1.   Government Bond Index อายรุะหว่าง 1-3 ปี ร้อยละ 30

  2.   Government Bond Index อายรุะหว่าง 3-7 ปี ร้อยละ 30 

  3.  อตัราผลตอบแทนของดอกเบีย้เงนิฝากประจ�า 1 ปี วงเงนิ 1 ล้านบาท เฉลีย่ของธนาคารกรงุเทพ ธนาคาร 

กสกิรไทย และธนาคารไทยพาณชิย์ ร้อยละ 40

  บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธใินการพจิารณาก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานหรอืตวัชีว้ดัผลการด�าเนนิงานของกองทุนใหม่ 

เพือ่ให้สอดคล้องกับวตัถปุระสงค์หรอืนโยบายการลงทุนของกองทนุรวมดังกล่าวโดยได้รบัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์

ของกองทนุแล้ว โดยจะแจ้งให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วนัก่อนการเปลีย่นแปลง และจะด�าเนนิการแสดง 

ตวัช้ีวดัในการเปรยีบเทยีบผลการด�าเนนิงานของกองทุนควบคูไ่ปกับตวัชีว้ดัทีเ่ปลีย่นแปลงนัน้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ทีส่มาคมบรษิทัจัดการลงทุน หรอืหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก�าหนด

  อย่างไรก็ดี กรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัทีใ่ช้ในการเปรยีบเทียบผลการด�าเนนิงานของกองทนุ อนัเนือ่งมาจาก

ปัจจยัภายนอก เช่น ผูใ้ห้บรกิารดัชนมีกีารยกเลกิการค�านวณดัชนซีึง่กองทุนมกีารน�าดัชนนีัน้มาใช้เป็นตวัชีว้ดัหรอืการเปลีย่นแปลง

ตัวชี้วัดตามท่ีหน่วยงานก�ากับดูแลก�าหนด เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

ถงึการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทียบดังกล่าว แต่จะแจ้งให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ ส�านกังานของ

บรษิทัจดัการ สถานท่ีตดิต่อของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ

 32.7 ข้อก�าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดียวกนั

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

(ซึง่ต่อไปจะเรยีกว่า FATCA) โดยมผีลบงัคับใช้วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดังกล่าวก�าหนดให้สถาบนัการเงนิ 
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ทีไ่ม่ใช่สญัชาตอิเมรกัินนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกับบญัชขีองบคุคล 

ทีอ่ยูใ่นบงัคบัต้องเสยีภาษใีห้กับประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบคุคลธรรมดา/ นติบิคุคล สญัชาตอิเมรกัิน ผูซ้ึง่มถีิน่ท่ีอยูถ่าวร 

ในสหรฐัอเมรกิา และผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยูท่างภาษใีนสหรฐัอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีว้กบั FFI นัน้ นอกจากนี ้ยงัปรากฎด้วยว่าในปัจจบุนั

มีรัฐบาลในหลายประเทศก�าลังด�าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก�าหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับ FATCA 

(ซึง่ต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่ก่ียวข้อง”)

  กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก�าหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ 

หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยมหีน้าท่ีต้องรายงานข้อมลูและธรุกรรมทางการเงนิของบคุคลสัญชาตอิเมรกัิน

และบคุคลทีม่ลีกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที ่ FATCA ก�าหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพือ่หาความสมัพนัธ์ของลกูค้า 

กับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก�าหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดท�าเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ ์

ของ FATCA เป็นต้น

  ภายใต้ข้อก�าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA 

(กล่าวคือ มสีถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รบัผลกระทบทีส่�าคญั

ในสองกรณ ีคอื

  (1)   ต้องถกูหกัเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิทีก่องทนุรวมจะได้รบัจากรายได้ ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขายทรพัย์สิน

ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 

และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุน 

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

สถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ทีเ่ข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อก�าหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบนั

การเงนิในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ ผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) มหีน้าท่ีด�าเนนิการหกัเงนิ ณ ทีจ่่าย 

ดังกล่าวก่อนช�าระให้กับกองทนุรวมท่ีเป็น NPFFI

  (2) ธนาคารและสถาบันการเงินท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู ้ดูแลผลประโยชน์ ผู ้รับฝาก 

ทรัพย์สินและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ท่ีเข้าร่วมผูกพันตามข้อก�าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธ 

หรอืระงบัการท�าธรุกรรมทางการเงนิหรอืยตุคิวามสัมพนัธ์ทางธรุกิจกับกองทุนรวมหรอืบรษิทัจดัการ ซึง่อาจท�าให้กองทุนรวมไม่

สามารถด�าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด�าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท�าให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ไม่สามารถท�ารายการผ่านทางผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนได้อกีต่อไป

  เพือ่มใิห้บรษิทัจดัการและกองทุนรวมได้รบัผลกระทบในการด�าเนนิงาน รวมท้ังเพือ่เป็นการรกัษาประโยชน์ของ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ 

ข้อก�าหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง และเพือ่ให้บรษิทัจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏบิตัติามภาระผกูพนัภายใต้ 
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ข้อก�าหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 

การปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) 

จงึขอสงวนสทิธใินการด�าเนนิการ ดังนี้

  (1)  ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมาย 

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

ผูเ้สียภาษขีองสหรฐัอเมรกิา จ�านวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลอื จ�านวนเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรอืเงนิปันผลทีไ่ด้รบั เป็นต้น) 

ทีม่อียูใ่นบญัชทีัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุนัน้กับบรษิทัจดัการ ให้กับหน่วยงานของรฐัท้ังในและต่างประเทศ ตามข้อก�าหนดของ 

กฎหมายต่างประเทศทีเ่ก่ียวข้อง

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

ความเก่ียวข้องกับประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนงัสือแสดงการเสยีสทิธใินสัญชาตอิเมรกัินหรอืการให้ข้อมลูตามหวัข้อท่ีก�าหนด

ไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการ

เปลีย่นแปลง เป็นต้น รวมถงึน�าส่งหลกัฐานเพือ่ยนืยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรอืกฎหมายต่างประเทศทีเ่ก่ียวข้อง (ในกรณทีี่

เป็นลกูค้าสถาบนัการเงนิ) ท้ังนี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก�าหนดของกฎหมายดังกล่าว

  (3)    ด�าเนนิการอืน่ใดเพือ่ให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง

  เพือ่เป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกดิต่อกองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพือ่ให้กองทุนหรอื 

ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการด�าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น 

ในกรณท่ีีผูถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการด�าเนนิการ หรอืไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการก�าหนด บรษิทัจดัการ

ขอสงวนสทิธใินการด�าเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่หรอืหลายอย่างดังต่อไปนี ้ตามความจ�าเป็นและความเหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้อื

หน่วยลงทนุดังกล่าวรบัทราบการด�าเนนิการตามทีบ่รษิทัจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรอืได้ด�าเนนิการตามข้อตกลงท่ีได้ระบไุว้ใน 

ค�าขอเปิดบญัชี  

  (1) ไม่รบัค�าส่ังซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าว

  (2) ระงบัหรอืหยดุให้บรกิาร และด�าเนนิการคนืเงนิลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าว

  (3) ด�าเนนิการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายได้เงนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิท่ีช�าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุของ

ผูถ้อืหน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพือ่ให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก�าหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขดักับ

กฎหมายของประเทศไทย

  (4) ด�าเนนิการอืน่ใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืท�าให้กองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมได้รบั

ประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารด�าเนนิการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ก่ียวข้องข้างต้น

   การด�าเนินการดังกล่าวถือเป็นความจ�าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ

กระท�าเพือ่หลกีเลีย่งมใิห้บรษิทัจดัการและกองทุนมกีารด�าเนนิการทีไ่ม่สอดคล้องข้อบงัคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศ 
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ทีเ่ก่ียวข้องอนัจะท�าให้กองทนุอาจต้องถกูหัก ณ ท่ีจ่าย หรอืถกูปิดบญัชธีนาคารตามทีก่ล่าวแล้วข้างต้น ซึง่ในทางปฏบิตับิรษิทั

จัดการจะเลือกด�าเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่

กฎหมายต่างประเทศทีเ่ก่ียวข้องก�าหนด) เท่านัน้

  ทั้งนี้ ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก�าหนดเพื่อรองรับการด�าเนินการตามท่ีบริษัทจัดการได้

สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะด�าเนินการตามข้อก�าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจ

น�าส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือด�าเนินการอื่นใดที่ราชการก�าหนด โดยไม่จ�าเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือ 

หน่วยลงทนุ

33.  การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตุลาการ :

 บรษิทัจดัการตกลงให้มกีารระงบัข้อพพิาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการปฎบิตัไิม่เป็นไปตาม

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

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเกีย่วข้อง อนัมผีลให้เกิดความเสียหายแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผูถ้อืหน่วยลงทนุของ 

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

วนัทีร่วบรวมข้อมลู 31 พฤษภาคม 2558



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

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