
29

BKA

ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูรายละเอียดโครงการฯ และขอ้ผูกพนั

ช่ือบริษทัจดัการ :   บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากดั 

ท่ีอยู่บริษทัจดัการ :   เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21  

  และ ชัน้ 26 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 

  กรงุเทพมหานคร 10120

  โทรศพัท ์0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996

1.   ช่ือ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม :

 1.1 ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) :    กองทนุเปิดบวัแกว้

 1.2 ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) :   Buakaew Open-end Fund   

 1.3 ช่ือย่อ :      BKA

 1.4 ประเภทโครงการ :     กองทนุเปิด 

  การระดมทนุ :      ในประเทศ 

  ประเภทการขาย :     ขายหลายครัง้

 1.5 การก�าหนดอายโุครงการ :       ไมก่�าหนด 

  เง่ือนไขอ่ืนๆ :      ไมม่ี

 1.6  ลกัษณะโครงการ :     กองทนุเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไป

2.  จ�านวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุรวม มลูค่าท่ีตราไว้ จ�านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขาย :

 2.1 จ�านวนเงินทนุของโครงการ :   10,000 ลา้นบาท 

  เง่ือนไข :   ไมม่ ี

 2.2 มลูค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย :   10 บาท 

 2.3 จ�านวนหน่วยลงทนุ :   1,000 ลา้นหน่วย 

 2.4 ประเภทหน่วยลงทนุ :   ระบุชือ่ผูถ้อื 

 2.5 ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก :   10 บาท 

 2.6 มลูค่าขัน้ต�า่ของการสัง่ซ้ือครัง้แรก :   500 บาท 
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 2.7 มลูค่าขัน้ต�า่ของการสัง่ซ้ือครัง้ถดัไป :   500 บาท 

 2.8 มลูค่าขัน้ต�า่ของการสัง่ขายคืน :   ไมก่�าหนด 

  จ�านวนหน่วยลงทนุขัน้ต�า่ของการสัง่ขายคืน : ไมก่�าหนด 

 2.9 มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต�า่ :   ไมก่�าหนด 

  จ�านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต�า่ :   ไมก่�าหนด 

3. วตัถปุระสงค์ของโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 

ลกัษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการ

ลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุ :

 3.1 วตัถปุระสงคข์องโครงการ : 

  โครงการจะระดมเงนิทุนทัง้จากภายในและภายนอกประเทศไปลงทุนในหลกัทรพัย์ประเภทตราสารแห่งทุน            

ทัง้ทีจ่ดทะเบยีนและไมไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ เพือ่สรา้งผลตอบแทนทีส่งูและสม�่าเสมอในระยะยาวแก่ผูถ้อืหน่วย

ลงทนุ โดยบรหิารความเสีย่งของการลงทนุใหอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง 

 3.2 ชนิดกองทนุรวม :  ลงทนุโดยตรง

  ประเภทกองทนุรวม :  กองทนุรวมทัว่ไป

  การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ :  ไมม่ี

  ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไมม่ี

 3.3 นโยบายการลงทนุ :  ตราสารแหง่ทนุ 

  การลงทนุในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไมล่งทนุ

  การลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไมล่งทนุ

 3.4 ลกัษณะพิเศษ :  ไมม่ ี

  รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุ 

    เน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลกัทรพัยข์องบรษิทัทีม่แีนวโน้มการเตบิโตทางธุรกจิสงูหรอืมี

ปจัจยัพืน้ฐานด ีโดยจะลงทนุในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารแหง่ทนุโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 65 ของมลูคา่ทรพัยส์นิ

สทุธขิองกองทนุ 

  สว่นทีเ่หลอืจะลงทนุในตราสารแหง่หน้ี เงนิฝาก หรอืหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่

ตามทีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ
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  อน่ึง อาจมบีางขณะทีไ่ม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนการลงทุนทีก่�าหนดไวใ้นโครงการดว้ยเหตุภาวะ 

สงคราม วกิฤตทางเศรษฐกจิทีม่นีัยส�าคญัต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และราคาตลาดลดลงอย่าง

รนุแรงในรอบปีบญัช ีบรษิทัจดัการจะเปิดเผยรายงานการลงทนุในตราสารแหง่ทนุใหผู้ล้งทนุทราบผา่นชอ่งทางทีเ่หมาะสม

  ทัง้น้ี กองทุนจะไม่ลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขาย     

ลว่งหน้าแฝง (Structured Note)

 3.5 การลงทนุในต่างประเทศ :  ไมม่กีารลงทนุในต่างประเทศ

 3.6 ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุ :

  3.6.1 ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในประเทศ :

    บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิี

อื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก�าหนด ดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมี

ประกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ 

    3.6.1.1 ตราสารแหง่ทนุในประเทศ ไดแ้ก่ ตราสาร หรอืสญัญา ทีเ่สนอขายในประเทศ หรอืมผีูอ้อกหรอื

คูส่ญัญาเป็นนิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดงัต่อไปน้ี 

      (1)  หุน้

      (2)  หน่วยลงทุนหรอืใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน 

หรอืของกองทนุรวมอืน่ทีม่นีโยบายการลงทนุในตราสารแหง่ทนุ เชน่ กองทนุรวมผสม เป็นตน้

      (3)  ใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ หรอืใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้ โดย

ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี

        (ก)  การลงทุนในตราสารดงักล่าวต้องเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน 

(Efficient Portfolio Management) 

        (ข)  บรษิทัจดัการตอ้งด�าเนินการใหม้กีารกนัหรอืแยกทรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพ      

ซึง่มสีภาพคลอ่งในจ�านวนทีเ่พยีงพอต่อมลูคา่การใชส้ทิธติามตราสารดงักลา่ว (Fully Covered) ไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทนุหรอื       

มไีวซ้ึง่ตราสารนัน้ ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑท์ีส่�านกังานก�าหนด

      (4)  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิไทย ทีม่หีลกัทรพัยอ์า้งองิเป็น

หุน้หรอืใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้

      (5)  ธรุกรรมการใหย้มืหลกัทรพัยโ์ดยหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มืเป็นหลกัทรพัยต์าม (1) (2) (3) หรอื 

(4) ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑท์ีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด
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    3.6.1.2 ตราสารแหง่หน้ีในประเทศ ไดแ้ก่  

      (1)  ตราสารแหง่หน้ีทีม่ลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก ไดแ้ก่  

        (1.1)  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ บตัรเงนิฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ธนาคารที่มี

กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์หรอืบรษิทัเงนิทนุ เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้ประกนั

        (1.2)  ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิทีบ่รษิทัหลกัทรพัยท์ีป่ระกอบธุรกจิประเภทการ

ใหส้นิเชื่อเพื่อธุรกจิหลกัทรพัย์เป็นผูอ้อก ซึ่งก�าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เมื่อ

ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้หน็

        (1.3)  ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิอายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึ่งมอีนัดบั 

ความน่าเชือ่ถอืดงัต่อไปน้ี

           (ก)  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดบัแรก 

ทัง้น้ี ในกรณทีีเ่ป็นอนัดบัความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสาร ตอ้งเป็นอนัดบัความน่าเชือ่ถอืทีไ่ดม้าจากการจดัอนัดบัความน่า

เชือ่ถอืระยะสัน้ (short-term rating) ดว้ย หรอื

           (ข)  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�้าประกนั      

อยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ (Investment Grade) ทัง้น้ี โดยการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของสถาบนัจดัอนัดบัความ 

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

      (2)  ตราสารแหง่หน้ีทัว่ไป ไดแ้ก่

        (2.1)  ตราสารภาครฐัไทย อนัไดแ้ก่  

           (ก)  ตัว๋เงนิคลงั

           (ข)  พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย

           (ค)  พนัธบตัร ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หุน้กู ้หรอืใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้

หุน้กูท้ีก่ระทรวงการคลงัหรอืกองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิเป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั 

หรอืผูค้�า้ประกนั

        (2.2)  ตราสารภาครฐัต่างประเทศ อนัไดแ้ก่ ตราสารทีม่รีปูแบบท�านองเดยีวกบัตราสาร

ภาครฐัไทยทีร่ฐับาลต่างประเทศ องคก์ารหรอืหน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ รฐัวสิาหกจิตามกฎหมายต่างประเทศ หรอื

องคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้�า้ประกนั ทัง้น้ี ตราสารดงักลา่วตอ้งมลีกัษณะตามเงือ่นไขทา้ยขอ้ 3.6.1.2 ดว้ย

        (2.3)  ตราสารทีเ่ปลีย่นมอืได ้ ซึง่หมายถงึ พนัธบตัร ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอื        

หุน้กูท้ีไ่ม่รวมถงึหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพนัธ ์ ทีส่�านักงานอนุญาตใหเ้สนอขายในลกัษณะทัว่ไปหรอืในลกัษณะจ�ากดั       

หรอืทีอ่อกภายใต ้ ขอ้ผกูพนัทีก่�าหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลงั หรอืทีนิ่ตบุิคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็น 
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ผูอ้อก หรอืทีเ่ป็นหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม ่ ซึง่ผูอ้อกหลกัทรพัยไ์ดเ้สนอขายหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหมน่ัน้ทัง้หมดต่อผูถ้อืหุน้โดยได้

รบัช�าระราคาเตม็มลูคา่ทีเ่สนอขายจากผูถ้อืหุน้ ทัง้น้ี ตราสารทีเ่ปลีย่นมอืไดต้อ้งมลีกัษณะตามเงือ่นไขทา้ยขอ้ 3.6.1.2 ดว้ย  

        (2.4)  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิไทยทีม่หีลกัทรพัยอ์า้งองิ

เป็นพนัธบตัร หรอืหุน้กูท้ีไ่มใ่ชหุ่น้กูอ้นุพนัธ ์ 

        (2.5)  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หุน้กู ้หรอืใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้ทีเ่สนอขาย

ในตา่งประเทศโดยมผีูอ้อกเป็นนิตบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้น้ี หุน้กูด้งักลา่วไมร่วมถงึหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กู้

อนุพนัธ ์ 

        (2.6)  หน่วยลงทุนหรอืใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสาร

แห่งหน้ี หรอืของกองทุนรวมอื่นที่มนีโยบายการลงทุนเฉพาะเงนิฝาก ตราสารแห่งหน้ี หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นที่

ส�านกังานก�าหนด หรอืใหค้วามเหน็ชอบ เชน่ กองทนุรวมตลาดเงนิ เป็นตน้

        (2.7)  ธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื  ทัง้น้ี บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์ทีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด

        (2.8)  ธรุกรรมการใหย้มืหลกัทรพัยโ์ดยหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มืเป็นตราสารแหง่หน้ีตาม (1.1) 

(1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรอื (2.6) ทัง้น้ี บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่�านักงานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด

      ในกรณีที่ตราสารแห่งหน้ีตามขอ้ 3.6.1.2 เป็นตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใช้เงนิที่มกีารจ่าย           

ผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้ตอ้งอยูใ่นรปูอตัราดอกเบีย้คงทีห่รอือตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้ 

      การรบัรอง รบัอาวลั สลกัหลงั หรอืค�้าประกนัของบุคคลทีก่�าหนดไวใ้นขอ้ 3.6.1.2 ตอ้งเป็น 

การรบัรองตลอดไป รบัอาวลัทัง้จ�านวน สลกัหลงัโอนประเภทมสีทิธไิล่เบีย้โดยไมม่ขีอ้ก�าหนดลบลา้งหรอืจ�ากดัความรบัผดิ

ของผูส้ลกัหลงั หรอืค�า้ประกนัตน้เงนิและดอกเบีย้เตม็จ�านวนแบบไมม่เีงือ่นไข  

      เง่ือนไข : ตราสารภาครฐัต่างประเทศตามขอ้ (2.2) และตราสารทีเ่ปลีย่นมอืไดต้ามขอ้ (2.3)   

ตอ้งมลีกัษณะดงัต่อไปน้ี

      (1)  เป็นตราสารขึน้ทะเบยีนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

      (2)  มรีาคาทีเ่หมาะสมตามทีส่มาคมตลาดตราสารหน้ีไทยก�าหนด หรอืมผีูแ้สดงตนต่อบุคคล

ทัว่ไป วา่พรอ้มจะเสนอราคาซือ้และรบัซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดงักลา่ว (Bid Price แบบ Firm Quote) ตามจ�านวนและวธิกีารที่

สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยก�าหนดอยูเ่สมอ โดยไดส้ง่ส�าเนาราคาแกส่มาคมตลาดตราสารหน้ีไทยตลอดอายขุองตราสารนัน้ และ

      (3)  เป็นตราสารทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

        (ก)  ในกรณีที่เป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศ ตราสารดงักล่าวต้องเป็นตราสารที่มี

อนัดบัความน่าเชือ่ถอืของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้ (Investment Grade) เวน้แต่ผูอ้อก
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ตราสารดงักลา่วเป็นรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนัน้ตอ้งมอีนัดบัความน่าเชือ่ถอืของตราสารอยูใ่นอนัดบัที่

สามารถลงทนุได ้(Investment Grade) เทา่นัน้

        (ข)  ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารเป็นนิตบุิคคลต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมอีนัดบัความ     

น่าเชือ่ถอืของตราสารอยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 

        (ค)  ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขาย

ครัง้แรก หากตราสารดงักล่าวไมม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้

(Investment Grade) ตราสารนัน้ตอ้งมบีรษิทัจดัการไมต่�่ากวา่สามรายเป็นผูซ้ือ้ตราสารดงักล่าวเพือ่เป็นทรพัยส์นิของกอง

ทนุภายใตก้ารจดัการ

    3.6.1.3 ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทนุ ไดแ้ก่  

      (1)  หุน้กูแ้ปลงสภาพทีเ่สนอขายในประเทศซึง่ตอ้งมลีกัษณะตามเงือ่นไขในทา้ยขอ้ 3.6.1.2 

(1) และ (2) ทัง้น้ี ในกรณทีีก่องทนุลงทนุในหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักลา่วในการเสนอขายครัง้แรก หุน้กูแ้ปลงสภาพนัน้ตอ้งเป็น

หุน้กูแ้ปลงสภาพทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) หรอืเป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพทีม่ี

บรษิทัจดัการไมต่�่ากวา่สามรายเป็นผูซ้ือ้ตราสารดงักลา่วเพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทนุภายใตก้ารจดัการ

        ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหน่ึงมกีารค�้าประกนั การค�้าประกนัดงักล่าวต้อง

เป็นการค�า้ประกนัเงนิตน้และดอกเบีย้เตม็จ�านวนแบบไมม่เีงือ่นไข

      (2)  หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในต่างประเทศโดยมผีู้ออกเป็นนิติบุคคลที่จดัตัง้ขึ้นตาม

กฎหมายไทย

    3.6.1.4 เงนิฝากในสถาบนัการเงนิตามกฎหมายไทย 

    3.6.1.5 ใบส�าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์ซึง่เป็นไปตามเกณฑข์อ้ 3.6.1.1 (3)

    3.6.1.6 ทรพัย์สนิอื่นที่มลีกัษณะท�านองเดยีวกบั 3.6.1.1 - 3.6.1.5 โดยได้รบัความเหน็ชอบจาก

ส�านกังาน

  3.6.2 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นอ่ืน หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในต่างประเทศ :

    ไมม่กีารลงทนุในต่างประเทศ

 3.7 อตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนเพ่ือเป็นทรพัยสิ์นของกองทนุรวม :

  3.7.1 อตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนในประเทศ :

    บรษิัทจดัการจะลงทุนหรอืมไีว้ซึ่งหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิีอื่นเพื่อเป็น

ทรพัยส์นิของกองทุนรวม ตามทีส่�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

ก�าหนดดงัต่อไปน้ี ในกรณทีีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอตัราสว่นการลงทนุ บรษิทัจดัการ

จะลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 
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    3.7.1.1 บรษิทัจดัการอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิดงัต่อไปน้ี เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม  

โดยไมจ่�ากดัอตัราสว่น

      (1)  ตราสารภาครฐัไทย 

      (2)  ตราสารภาครฐัต่างประเทศตามขอ้ 3.6.1.2 (2.2) ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในสอง

อนัดบัแรก หรอืสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีม่สีนิคา้เป็นตราสารดงักลา่ว

      ในกรณขีองกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครฐัต่างประเทศตามขอ้ (2) เมือ่รวมกนัแลว้

ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของมลูคา่ตราสารนัน้ในแต่ละรุน่ เวน้แต่เป็นกองทนุรวมเปิดทีม่กีารขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุตาม 

ค�าสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบุเวลาแน่นอน (Auto Redemption)

    3.7.1.2 บรษิทัจดัการอาจลงทนุหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารภาครฐัต่างประเทศทีน่อกเหนือจากขอ้ 3.7.1.1 (2) 

หรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่มสีนิค้าเป็นตราสารดงักล่าว เพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนได้ โดยมมีูลค่ารวมกนัทัง้สิ้น 

เมือ่ค�านวณเฉพาะผูอ้อกหรอืผูเ้ป็นคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กนิรอ้ยละ 35 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

      การค�านวณอตัราสว่นตามวรรคหน่ึง ใหน้บัตราสารตามวรรคหน่ึงและทรพัยส์นิทุกประเภทที ่

ผูอ้อกหรอื ผูเ้ป็นคูส่ญัญารายดงักล่าวเป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกนั หรอืคูส่ญัญา ซึง่กองทุนได้

ลงทนุหรอืมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิเหลา่นัน้รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วดว้ย  

      ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครฐัต่างประเทศตามวรรคหน่ึง ตอ้งไมเ่กนิ

รอ้ยละ 20 ของมูลค่าตราสารนัน้ในแต่ละรุ่น เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเปิดทีม่กีารขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค�าสัง่ 

ลว่งหน้าซึง่ระบุเวลาแน่นอน (Auto Redemption)

    3.7.1.3 บรษิทัจดัการอาจลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารดงัต่อไปน้ี ทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

ธนาคารพาณิชย ์ หรอืบรษิทัเงนิทุนรายใดเป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�้าประกนั หรอืคู่สญัญา       

เพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทนุได ้โดยมมีลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เมือ่ค�านวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั         

ผูค้�า้ประกนั หรอืคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

      (1)  ตราสารแหง่หน้ีในประเทศ

      (2)  ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทนุ

      (3)  เงนิฝากในสถาบนัการเงนิตามกฎหมายไทย 

      การค�านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึ่ง ใหน้บัตราสารตามวรรคหนึ่งและทรพัยส์นิตามขอ้ 3.7.1.4 

(1) (2) หรอื (5) และขอ้ 3.7.1.5 (1) ที่ธนาคารหรอืบรษิทัเงนิทุนดงักล่าวเป็นผู้ออก ผู้ส ัง่จ่าย ผู้รบัรอง ผู้รบัอาวลั 

ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกนั หรอืคูส่ญัญา ซึง่กองทนุไดล้งทนุหรอืมไีวร้วมในอตัราสว่นดงักลา่ว โดยในกรณขีองธนาคารพาณชิย์

นัน้เป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ ใหน้บัทรพัยส์นิทีธ่นาคารต่างประเทศดงักลา่วเป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั  
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ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกนั หรอืคูส่ญัญา ซึง่กองทนุไดล้งทนุหรอืมไีวร้วมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วดว้ย ทัง้น้ี ไมว่า่ในกรณใีด 

มใิหค้�านวณเงนิฝากในบญัชเีงนิฝากเพือ่การด�าเนินงานของกองทนุเขา้ในอตัราสว่นดงักลา่ว 

    3.7.1.4 บรษิทัจดัการอาจลงทนุหรอืมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิดงัต่อไปน้ี ทีบุ่คคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง 

ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกนั หรอืคูส่ญัญา เพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทนุได ้โดยมมีลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เมือ่ค�านวณเฉพาะ 

ผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกนั หรอืคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ

ของกองทนุ

      (1)  ตราสารแห่งทุนในประเทศ ทีบ่รษิทัจดทะเบยีนเป็นผูอ้อกหรอืคู่สญัญา ทัง้น้ี ไม่รวมถงึ

ตราสารแหง่ทนุของบรษิทัจดทะเบยีนทีอ่ยูร่ะหวา่งด�าเนินการใหเ้หตุแหง่การเพกิถอนหมดไป

      (2)  หุน้ทีค่ณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยส์ ัง่รบัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ซึง่ผูอ้อกหุน้ดงักล่าวอยูร่ะหว่างการด�าเนินการกระจายการถอืหุน้รายยอ่ยตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัย ์     

แหง่ประเทศไทย วา่ดว้ยการรบัหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธเิป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

      (3)  ตราสารแห่งหน้ีในประเทศตามขอ้ 3.6.1.2 ทัง้น้ี เฉพาะทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ใน

อนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade)   

      (4)  ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุนตามขอ้ 3.6.1.3 ทัง้น้ี เฉพาะทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบั         

ทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade)   

      (5)  ใบส�าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ์ ที่อนัดบัความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที่

สามารถลงทนุได ้(Investment Grade)

      ตราสารแห่งทุนตาม (1) และตราสารแห่งหน้ีตาม (3) มใิหห้มายความรวมถงึหน่วยลงทุน

ของกองทนุรวมทีถ่กูจดัใหเ้ป็นตราสารแหง่ทนุตามขอ้ 3.6.1.1 (2) หรอืตราสารแหง่หน้ีตามขอ้ 3.6.1.2 (2.6)

      การค�านวณอัตราส่วนตามวรรคหน่ึง ให้นับทรัพย์สินตามวรรคหน่ึงและทรัพย์สินตาม 

ขอ้ 3.7.1.5 (1) ทีบุ่คคลดงักลา่วเป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกนั หรอืคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้

ลงทนุหรอืมไีวร้วมในอตัราสว่นดงักลา่วดว้ย 

    3.7.1.5 บรษิทัจดัการอาจลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากกรณีทีก่�าหนดไวใ้นขอ้ 3.7.1.2  

ขอ้ 3.7.1.3 และขอ้ 3.7.1.4  เพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นดงัต่อไปน้ี

      (1)  การลงทนุหรอืมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิดงักลา่วซึง่บุคคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั 

ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกนั หรอืคูส่ญัญา ตอ้งมมีลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เมือ่ค�านวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั   

ผูค้�า้ประกนั หรอืคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

      (2)  การลงทนุในหรอืมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิตาม (1) เมือ่ค�านวณรวมทกุบุคคลทีเ่ป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย 

ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกนั หรอืคูส่ญัญาแลว้ ตอ้งมมีลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของมลูคา่ทรพัยส์นิ
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สทุธขิองกองทนุ

    3.7.1.6 บรษิทัจดัการอาจลงทนุหรอืมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิทีก่ลุม่กจิการใดเป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั 

ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกนั หรอืคูส่ญัญา เพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทนุได ้ โดยมมีลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ของกลุม่กจิการนัน้ ไมเ่กนิ

อตัราอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสงูกวา่

      (1)  รอ้ยละสามสบิของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทนุ

      (2)  อตัราทีค่�านวณไดจ้ากน�้าหนกัของกลุม่กจิการดงักลา่วในตวัชีว้ดั (Benchmark) ของกอง

ทุนนัน้รวมกบัรอ้ยละสบิของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนนัน้ ทัง้น้ี ตวัชีว้ดัดงักล่าวตอ้งเป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของ

ดชันีทีม่กีารเผยแพรอ่ยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้

    3.7.1.7 การลงทุนหรอืมไีว้ซึ่งทรพัย์สนิที่บรษิทัในกลุ่มกจิการใดเป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา       

เพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทนุ หากทรพัยส์นิดงักลา่วเป็นองคป์ระกอบทีใ่ชใ้นการค�านวณตวัชีว้ดั (Benchmark) ของกองทนุนัน้ 

บรษิทัจดัการอาจลงทุนหรอืมไีว้ซึ่งทรพัย์สนิดงักล่าวโดยมมีูลค่ารวมกนัทัง้สิ้นเมื่อค�านวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส ัง่จ่าย หรอื 

คู่สญัญารายนัน้ไม่เกนิอตัราทีค่�านวณไดจ้ากน�้าหนักของทรพัยส์นิดงักล่าวในตวัชีว้ดัรวมกบัรอ้ยละสบิของมลูค่าทรพัยส์นิ

สทุธขิองกองทนุ ทัง้สิน้ เฉพาะในกรณทีีอ่ตัราดงักลา่วสงูกวา่อตัราสว่นทีก่�าหนดไวใ้นขอ้ 3.7.2 ขอ้ 3.7.3 ขอ้ 3.7.4 ขอ้ 3.7.5 

แลว้แต่กรณี

    3.7.1.8 ในกรณีของกองทุนรวม ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก 

ตัว๋แลกเงนิ หรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์บรษิทัเงนิทนุ บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั หรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูอ้อกหรอืคูส่ญัญา เป็นจ�านวนทีม่ี

มลูคา่รวมโดยเฉลีย่ไมเ่กนิรอ้ยละ 45 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม ในรอบระยะเวลาบญัช ีหรอืในรอบอายกุองทนุ

รวมส�าหรบักองทนุรวมทีม่อีายนุ้อยกวา่หน่ึงปี แลว้แต่กรณ ี ทัง้น้ี ไมว่า่กรณใีดมใิหค้�านวณเงนิฝากในบญัชเีงนิฝากเพือ่การ

ด�าเนินงานของกองทนุเขา้ในอตัราสว่นดงักลา่ว 

      อตัราส่วนตามวรรคหน่ึงมใิหน้�ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมทีม่กีารก�าหนดอายุโครงการตัง้แต่ 

หน่ึงปีขึน้ไป ทัง้น้ี เฉพาะในระยะเวลาหกเดอืนก่อนวนัครบก�าหนดอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม

      ในกรณีทีเ่งนิฝากหรอืตราสารแหง่หน้ีทีม่ลีกัษณะคลา้ยเงนิฝากทีก่องทุนรวมลงทุนในหรอืมไีว้

เกนิอตัราส่วนทีก่�าหนดตามวรรคหน่ึง ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิดงักล่าวใหม้มีูลค่ารวมโดย

เฉลี่ยไม่เกนิรอ้ยละ 45 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมภายในสามสบิวนันับแต่วนัสิ้นรอบปีบญัชนีัน้ ทัง้น้ี ให้

ค�านวณอตัราสว่น การลงทนุหรอืมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิดงักลา่วโดยเฉลีย่ตัง้แต่วนัแรกของรอบปีบญัชนีัน้จนถงึวนัทีท่รพัยส์นินัน้มี

มลูคา่เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว

      เมือ่บรษิทัจดัการกองทนุรวมไดป้ฏบิตัติามวรรคสามแลว้ ใหบ้รษิทัรายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์

ของกองทุนรวมทราบภายในวนัท�าการถดัจากวนัทีท่รพัยส์นินัน้มมีลูคา่รวมโดยเฉลีย่ไมเ่กนิรอ้ยละ 45 ของมลูคา่ทรพัยส์นิ
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สทุธขิองกองทนุรวม เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตรวจสอบการปฏบิตัดิงักลา่ว ทัง้น้ี บรษิทัตอ้งด�าเนินการให้

ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจง้ใหส้�านกังานทราบภายในหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัรายงานจากบรษิทัดว้ย 

      หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถปฏบิตัติามวรรคสามได ้ ส�านักงานอาจสัง่ใหบ้รษิทั

เลกิกองทนุรวมนัน้

    3.7.1.9 ในกรณีทีม่เีหตุจ�าเป็นและสมควร เพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนอนัเน่ืองมาจาก

ปญัหาความผนัผวน (Fluctuation) ของตลาดเงนิและตลาดทนุในวงกวา้งในรอบปีบญัชใีด บรษิทัจดัการกองทนุรวมอาจขอ 

ผอ่นผนัต่อส�านกังานเพือ่ไมต่อ้งน�าการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิ หรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ในชว่ง

เวลาทีเ่กดิความผนัผวนดงักลา่วมารวมค�านวณอตัราสว่นการลงทนุตามขอ้ 3.7.8 ไดส้�าหรบัรอบปีบญัชนีัน้

    3.7.1.10 บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจลงทุนหรอืมไีว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส�าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อ

หน่วยลงทนุ เพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทนุรวมไดไ้มเ่กนิอตัราสว่นดงัต่อไปน้ี ทัง้น้ี การลงทนุดงักลา่วไมร่วมถงึหน่วยลงทนุ

ของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์

      (1)  ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส�าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของแต่ละ

กองทนุรวมทีบ่รษิทัจดัการอืน่เป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนินการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองแต่ละกองทนุรวมที่

บรษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนินการ 

      (2)  ลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุนและใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หน่วยลงทุนของทุกกองทุน

รวมทีบ่รษิทัจดัการอื่นเป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนินการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองแต่ละกองทุนรวมทีบ่รษิทั

จดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนินการ 

    3.7.1.11 บรษิทัจดัการอาจท�าธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัยข์องกองทุนได ้ โดยมมีลูค่าธุรกรรมรวมกนั

ทัง้สิน้ไม่เกนิรอ้ยละ 25 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ทัง้น้ี การค�านวณมูลค่าธุรกรรมดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการ

ค�านวณโดยใชม้ลูคา่หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื รวมผลประโยชน์ทีพ่งึไดร้บัจนถงึวนัทีค่�านวณมลูคา่ธรุกรรมดงักลา่ว

      ในกรณีที่ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที่กองทุนเข้าท�าธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกิน

อตัราสว่น ทีก่�าหนดในวรรคหน่ึง หากต่อมาธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัยน์ัน้มมีลูคา่เกนิอตัราสว่นดงักลา่วโดยมไิดเ้กดิจาก

การท�าธรุกรรมเพิม่เตมิ บรษิทัจดัการจะยงัคงมไีวซ้ึง่ธรุกรรมการใหย้มืหลกัทรพัยด์งักลา่วต่อไปกไ็ด้

        ให้บรษิทัจดัการจดัท�ารายงานโดยระบุวนัที่ทรพัย์สนินัน้มมีูลค่าเกินอตัราส่วนการลงทุนที่

ก�าหนดพรอ้มสาเหตุ และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวนัท�าการนับแต่วนัที่

ธรุกรรมการ ใหย้มืหลกัทรพัยน์ัน้มมีลูคา่เกนิอตัราสว่นทีก่�าหนด พรอ้มทัง้จดัท�าส�าเนารายงานดงักลา่วไวท้ีบ่รษิทัจดัการเพือ่

ใหส้�านกังานสามารถตรวจสอบได ้ 

    3.7.1.12 ใหบ้รษิทัจดัการค�านวณอตัราสว่นการลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจาก

หลกัทรพัยอ์า้งองิไทย ใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้ ใบส�าคญัแสดงสทิธิ
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อนุพนัธ ์หรอืธรุกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี

      (1)  ในกรณขีองใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิไทย ใหน้บัมลูคา่ของ

หลกัทรพัยอ์า้งองิของใบแสดงสทิธดิงักลา่วรวมในอตัราสว่นส�าหรบัหลกัทรพัยอ์า้งองิดงักลา่วทีก่�าหนดในโครงการนี้ โดยถอื

เสมอืนหน่ึงวา่กองทนุไดล้งทนุหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยอ์า้งองินัน้โดยตรง ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจไมน่บัมลูคา่ของใบแสดงสทิธ ิ     

ในผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิไทยรวมในอตัราสว่นทีค่�านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญาทีก่�าหนดตามขอ้ 

3.7.1.2 ขอ้ 3.7.1.3 ขอ้ 3.7.1.4 และ ขอ้ 3.7.1.5 กไ็ด้

        มูลค่าของหลกัทรพัย์อ้างองิที่น�ามาค�านวณรวมในอตัราส่วนตามวรรคหน่ึงให้มมีูลค่า

เทา่กบัมลูคา่ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิไทยทีก่องทนุไดล้งทนุหรอืมไีว้

      (2)  ในกรณีของใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ หรอืใบแสดงสทิธใินการซื้อหุน้เพิม่ทุนทีโ่อน

สทิธไิดใ้หบ้รษิทัจดัการค�านวณอตัราสว่นการลงทนุดงัต่อไปน้ี

        (ก)  นบัมลูคา่ทีผู่อ้อกตราสารดงักลา่วมหีน้าทีต่อ้งช�าระตามตราสารนัน้ รวมในอตัราสว่น  

ทีผู่อ้อกตราสารดงักลา่ว

        (ข)  นบัมลูคา่ของหุน้ทีร่องรบัรวมในอตัราสว่นทีผู่อ้อกหลกัทรพัยอ์า้งองิ โดยถอืเสมอืน

หน่ึงวา่กองทุนลงทุนในหุน้ทีร่องรบันัน้โดยตรง ทัง้น้ี มลูคา่ของหุน้ทีร่องรบัใหใ้ชม้ลูคา่ตามราคาตลาดของหุน้นัน้ซึง่คณูกบั       

คา่เดลตา้ของใบส�าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแสดงสทิธดิงักลา่ว แลว้แต่กรณ ี 

      (3)  ในกรณีของใบส�าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ์ ให้บรษิทัจดัการค�านวณอตัราส่วนการลงทุน        

ดงัต่อไปน้ี

        (ก)  นบัมลูคา่ทีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวมหีน้าทีต่อ้งช�าระตามตราสารนัน้รวมในอตัราสว่น        

ทีผู่อ้อกตราสารดงักลา่ว

        (ข)  นับมลูค่าของหลกัทรพัยอ์า้งองิรวมในอตัราส่วนทีผู่อ้อกหลกัทรพัยอ์า้งองิ โดยถอื

เสมอืนหน่ึงวา่กองทุนลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งองินัน้โดยตรง ทัง้น้ี มลูคา่ของหลกัทรพัยอ์า้งองิดงักล่าวใหใ้ชม้ลูคา่ตามราคา

ตลาดของหลกัทรพัยอ์า้งองินัน้ซึง่คณูกบัคา่เดลตา้ของใบส�าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์แลว้แต่กรณ ี 

      (4)  ในกรณขีองธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ บรษิทัจดัการจะค�านวณอตัราสว่นการลงทุนใน 

หรอืมไีว้ซึ่งการให้ยมืหลกัทรพัย์โดยให้นับมูลค่าทรพัย์สนิที่ให้ยมืรวมในอตัราส่วนส�าหรบัหลกัทรพัย์ที่ก�าหนดไว้ในขอ้ 

3.7.1.2 ขอ้ 3.7.1.3 ขอ้ 3.7.1.4 และ ขอ้ 3.7.1.5 โดยถอืเสมอืนหน่ึงวา่กองทนุยงัคงมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยน์ัน้อยู ่ ทัง้น้ี บรษิทั

จัดการอาจไมน่บัรวมในอตัราสว่นทีค่�านวณตามคูส่ญัญาทีก่�าหนดตามขอ้ 3.7.1.2 ขอ้ 3.7.1.3 ขอ้ 3.7.1.4 และ ขอ้ 3.7.1.5 กไ็ด้

    3.7.1.13 ในการค�านวณอตัราสว่นตามขอ้ 3.7.1.2 ขอ้ 3.7.1.3 ขอ้ 3.7.1.4 และขอ้ 3.7.1.5 (1) ใหบ้รษิทั

จดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี รวมทัง้เงือ่นไขตามขอ้ 3.7.1.14 ดว้ย 
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      (1)  ในกรณีที่ทรพัย์สนิดงักล่าวมผีูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�้าประกนั บรษิทั

จดัการจะค�านวณอตัราสว่นทีผู่อ้อกทรพัยส์นิหรอืผูท้ีเ่ป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว หรอืค�านวณอตัราสว่นผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั 

หรอืผูค้�า้ประกนั แลว้แต่กรณ ีกไ็ด ้

      (2)  ในกรณีที่ทรพัย์สนิมบุีคคลมากกว่าหน่ึงรายเป็นผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื 

ผูค้�า้ประกนั บรษิทัจดัการจะเลอืกค�านวณอตัราสว่นทีผู่ร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้ประกนัรายใดรายหน่ึงกไ็ด้

    3.7.1.14 การค�านวณอตัราสว่นทีผู่ร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้ประกนัตามขอ้ 3.7.1.13 จะ

ท�าไดต่้อเมื่อบุคคลดงักล่าวไดท้�าการรบัรองตลอดไป รบัอาวลัทัง้จ�านวน สลกัหลงัโอนประเภทมสีทิธไิล่เบี้ยโดยไม่มขีอ้

ก�าหนดลบลา้งหรอืจ�ากดัความรบัผดิของผูส้ลกัหลงั หรอืค�า้ประกนัตน้เงนิและดอกเบีย้เตม็จ�านวนแบบไมม่เีงือ่นไข 

    3.7.1.15 ในกรณทีีก่องทนุมสีทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุของบรษิทัใดตามสดัสว่นจ�านวนหุน้ทีก่องทนุถอือยู่ 

(Right Issue) หากการใชส้ทิธนิัน้จะเป็นเหตุใหก้องทุนลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัดงักล่าวมมีลูคา่เกนิอตัราสว่น 

ทีก่�าหนดในขา้งตน้น้ี บรษิทัจดัการอาจซื้อหุน้เพิม่ทุนนัน้โดยไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนทีเ่กีย่วกบั 

เรือ่งดงักลา่ว ทัง้น้ี เฉพาะภายในชว่งระยะเวลาสามสบิวนันบัแต่วนัแรกทีผู่ถ้อืหุน้หมดสทิธจิองซือ้หุน้เพิม่ทนุนัน้ 

    3.7.1.16 ในกรณทีีต่ราสารแหง่ทนุ ตราสารแหง่หน้ี หรอืตราสารกึง่หน้ีกึง่ทนุ ในขณะทีล่งทนุหรอืในขณะ

ทีไ่ดม้าเป็นทรพัยส์นิของกองทนุ มมีลูคา่ไมเ่กนิอตัราสว่นทีก่�าหนดในขา้งตน้ หากต่อมาตราสารแหง่ทนุ ตราสารแหง่หน้ี หรอื

ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทนุนัน้ มมีลูคา่เกนิอตัราสว่นดงักลา่วโดยเหตุดงัต่อไปน้ี ใหบ้รษิทัด�าเนินการแกไ้ขอตัราสว่นใหเ้ป็นไปตาม

ทีก่�าหนดภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีม่กีารประกาศใหท้ราบถงึเหตุดงักลา่ว เวน้แต่ในกรณทีีม่เีหตุจ�าเป็นและสมควรโดยไดร้บั

ผอ่นผนัจากส�านกังาน 

      (1)  ตราสารแห่งทุนนัน้ในเวลาต่อมาเป็นตราสารแห่งทุนของบรษิทัจดทะเบยีนทีอ่ยู่ระหว่าง

แกไ้ขการด�าเนินการใหเ้หตุแหง่การเพกิถอนหมดไป หรอืถกูเพกิถอนจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน  

      (2)  ตราสารแหง่หน้ีหรอืตราสารกึง่หน้ีกึง่ทนุถกูปรบัลดอนัดบัความน่าเชือ่ถอื

    3.7.1.17 ในกรณทีีท่รพัยส์นิในขณะทีล่งทุนหรอืในขณะทีไ่ดม้าเป็นทรพัยส์นิของกองทุน มมีลูคา่ไมเ่กนิ

อตัราสว่นทีก่�าหนดในขา้งตน้ หากต่อมามมีลูคา่เกนิอตัราสว่นดงักลา่วจากการรบัช�าระหน้ีดว้ยทรพัยส์นิอืน่ บรษิทัจดัการจะ    

ยงัคงมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิดงักลา่วต่อไปกไ็ด ้

       ใหบ้รษิทัจดัการจดัท�ารายงานโดยระบุชื่อ จ�านวน อตัราส่วนการลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิ 

ตามวรรคหน่ึง และวนัทีท่รพัยส์นินัน้มมีลูคา่เกนิอตัราสว่นการลงทนุทีก่�าหนดพรอ้มสาเหตุ และสง่รายงานดงักลา่วใหผู้ด้แูล 

ผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายในสามวนัท�าการนบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้มมีลูคา่เกนิอตัราสว่นทีก่�าหนด พรอ้มทัง้จดั

ท�าส�าเนารายงานดงักลา่วไวท้ีบ่รษิทัจดัการเพือ่ใหส้�านกังานสามารถตรวจสอบได้

    3.7.1.18 ในกรณีทีก่ารรบัช�าระหน้ีดว้ยทรพัย์สนิอื่นเป็นผลใหก้องทุนรวมเป็นผูถ้อืหุน้ทีบ่รษิทัใดเป็น 

ผูอ้อก เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม เมื่อรวมกนัทุกกองทุนรวมทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนินการเกนิกว่า 
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รอ้ยละ 25 ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทันัน้ บรษิทัจดัการจะด�าเนินการตามประกาศที ่ สน. 24/2552 

เรือ่ง การลงทนุ และการมไีวเ้พือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทนุ ลงวนัที ่28 กรกฎาคม 2552 ดงัน้ีคอื

      (1)  ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามประกาศทีก่�าหนดใหบ้รษิทัจดัการสามารถรบัช�าระหน้ีดว้ยทรพัยส์นิอืน่ได้

      (2)  งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ�านวนทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว เวน้แต่กรณทีี่

มเีหตุจ�าเป็นและสมควรโดยไดร้บัการผอ่นผนัจากส�านกังาน และ

      (3)  กรณีทีเ่ป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าว เป็นผลให้

กองทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งท�าค�าเสนอซือ้ บรษิทัจดัการตอ้งด�าเนินการเพือ่ใหไ้ดร้บั

การยกเวน้การท�าค�าเสนอซือ้โดยการลดสดัสว่นการถอืหุน้หรอืลดการมอี�านาจควบคมุ หรอืยืน่ค�าขอผอ่นผนัการท�าค�าเสนอ

ซือ้ตามประกาศ คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์ เงือ่นไข และวธิกีารในการเขา้ถอื        

หลกัทรพัยเ์พือ่ครอบง�ากจิการ ทัง้น้ี การลดสดัสว่นการถอืหุน้ดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการลดสดัสว่นตามสดัสว่นของหุน้ของ

บรษิทัจดทะเบยีนทีแ่ต่ละกองทนุไดม้าจากการรบัช�าระหน้ีดว้ยทรพัยส์นิอืน่

    3.7.1.19 ในกรณีที่ทรพัย์สินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรพัย์สินของกองทุน มีมูลค่า 

ไมเ่กนิอตัราสว่นทีก่�าหนดในขา้งตน้  หากต่อมามมีลูคา่เกนิอตัราสว่นดงักลา่วโดยไมเ่ขา้ลกัษณะตามขอ้ 3.7.1.8 ขอ้ 3.7.1.11 

ขอ้ 3.7.1.15 ขอ้ 3.7.1.16 ขอ้ 3.7.1.17 และขอ้ 3.7.1.18 และการเกนิอตัราส่วนดงักล่าวมไิดเ้กดิจากการลงทุนหรอืได้

ทรพัยส์นิมาเพิม่เตมิ บรษิทัจดัการจะยงัคงมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิดงักลา่วต่อไปกไ็ด ้ 

      ใหบ้รษิทัจดัการจดัท�ารายงานโดยระบุชื่อ จ�านวน อตัราส่วนการลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิ 

ตามวรรคหน่ึง และวนัทีท่รพัยส์นินัน้มมีลูคา่เกนิอตัราสว่นทีก่�าหนดพรอ้มสาเหตุ และสง่รายงานดงักลา่วใหผู้ด้แูลผลประโยชน์

ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวนัท�าการนบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้มมีลูค่าเกนิอตัราสว่นทีก่�าหนด พรอ้มทัง้จดัท�าส�าเนา

รายงานดงักลา่วไวท้ีบ่รษิทัจดัการเพือ่ใหส้�านกังานสามารถตรวจสอบได้

    3.7.1.20 ขอ้จ�ากดัการลงทนุขา้งตน้จะไมน่�ามาบงัคบัใชใ้นกรณทีีป่รากฏเหตุตามหวัขอ้ “การเลกิโครงการ 

จดัการกองทุนรวม” และบรษิทัจดัการตอ้งด�าเนินการเพือ่เลกิกองทุนตามหวัขอ้ “การด�าเนินการของบรษิทัจดัการ เมือ่เลกิ 

กองทนุรวม”

    สรปุอตัราส่วนการลงทนุ :

    1. Total Non-Investment Grade : ลงทนุไมเ่กนิรอ้ยละ 15

    2. Non-Investment Grade Company Limit : ลงทนุไมเ่กนิรอ้ยละ 5

    3. Investment Grade Company Limit : ลงทนุไมเ่กนิรอ้ยละ 15

    4. Financial Institution Company Limit : ลงทนุไมเ่กนิรอ้ยละ 20

    5. Individual Fund Limit : ลงทนุไมเ่กนิรอ้ยละ 10

    6. Total Fund Limit : ลงทนุไมเ่กนิรอ้ยละ 20



42

BKA

  3.7.2 อตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืนในต่างประเทศ :

    ไมม่กีารลงทนุในต่างประเทศ

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :  ไมจ่า่ย 

 หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล :  ไมม่ี

5. การรบัช�าระหน้ีเพ่ือกองทนุรวมด้วยทรพัยสิ์นอ่ืน : 

 หากมกีารผดินดัช�าระหน้ีหรอืมพีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารแหง่หน้ีหรอืลกูหน้ีตามสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวม จะไม่

สามารถช�าระหน้ีได ้ บรษิทัจดัการจะรบัช�าระหน้ีดว้ยทรพัยส์นิอื่นทัง้ทีเ่ป็นหลกัประกนัและมใิช่หลกัประกนัเพือ่กองทุนรวม  

ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจดัการกองทุนรวมในกรณีทีผู่อ้อกตราสารแห่งหน้ี      

หรอืลกูหน้ี ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินดัช�าระหน้ี ดงัน้ี 

 5.1 กรณีท่ีบริษทัจดัการได้บนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย ์:

  5.1.1 เมือ่มกีารบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หน้ีหรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูย ์ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกราย ทีม่ชีือ่อยูใ่น

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนยเ์ป็นผูม้สีทิธใิน 

เงนิไดส้ทุธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช�าระหน้ี 

  5.1.2 เมื่อไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัช�าระหน้ี บรษิทัจดัการจะไม่น�าทรพัยส์นิดงักล่าวและเงนิไดสุ้ทธจิาก

ทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช�าระหน้ี มารวมค�านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม และจะจ�าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้าก 

การรบัช�าระหน้ีในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท�าไดโ้ดยค�านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส�าคญั เวน้แต่กรณีทีผู่ถ้อื 

หน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช�าระหน้ีตกลงรบัช�าระหน้ีดว้ยทรพัยส์นิดงักล่าวแทนเงนิ 

ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทนุก�าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

    ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่สามารถจ�าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช�าระหน้ี บรษิทัจดัการอาจ

จดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นินัน้ได ้ และในกรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทรพัยส์นิ บรษิทัจดัการจะจา่ยจากเงนิส�ารอง

รายไดห้รอืผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการบรหิารทรพัยส์นินัน้ 

  5.1.3 เมื่อมเีงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช�าระหน้ีดว้ยทรพัยส์นิอื่นในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะ

เฉลีย่เงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช�าระหน้ีคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธนิัน้ภายใน 45 วนั 

นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีม่เีงนิไดส้ทุธ ิ และจะแจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการเฉลีย่เงนิคนืไปยงัส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ภายใน 15 วนัท�าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการไดเ้ฉลีย่เงนิคนื เวน้แต่ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่น

ผนัระยะเวลาการเฉลีย่เงนิคนืเป็นอยา่งอืน่

    ในการเฉลีย่เงนิคนืแต่ละครัง้ตามขอ้ 5.1.3 หากบรษิทัจดัการมเีหตุผลแสดงใหเ้หน็ว่า เงนิไดสุ้ทธจิาก

ทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช�าระหน้ีไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจน�า 
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เงนิไดส้ทุธดิงักลา่วไปรวมจา่ยในโอกาสแรกทีก่ารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะคุม้กบัภาระคา่ใชจ้า่ยกไ็ด ้ทัง้น้ี หาก

ไดม้กีารจ�าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช�าระหน้ีจนครบถว้นและปรากฏว่าเงนิไดสุ้ทธนิัน้ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการ

เฉลีย่เงนิคนื บรษิทัจดัการอาจน�าเงนิไดส้ทุธดิงักลา่วมารวมค�านวณเป็นมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทนุกไ็ด้

  5.1.4 เมือ่มกีารบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หน้ีหรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูยแ์ลว้ ต่อมาปรากฎวา่กองทุนรวมไดร้บั

ช�าระหน้ีตามตราสารแหง่หน้ีหรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักลา่วเป็นเงนิ บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามความในขอ้ 5.1.3 โดยอนุโลม  

 5.2 กรณีท่ีบริษทัจดัการไม่ได้บนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย ์:

  5.2.1 ก่อนการรบัช�าระหน้ีดว้ยทรพัยส์นิอืน่ทีม่ใิชห่ลกัประกนัในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะตอ้งไดร้บัความเหน็

ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยมตเิสยีงขา้งมากซึง่คดิตามจ�านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจ�านวนหน่วยลงทุนที่

จ�าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ โดยผูด้แูลผลประโยชน์ไดต้รวจสอบและแสดงความ

เหน็พรอ้มเหตุผลวา่ในขณะนัน้การรบัช�าระหน้ีดว้ยทรพัยส์นิดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนมากกวา่การถอืหรอื

มไีวซ้ึง่ตราสารแหง่หน้ีหรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้ 

    ในการขอความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการจะระบุ   

รายละเอยีดเกีย่วกบัทรพัยส์นิทีก่องทนุรวมจะไดจ้ากการรบัช�าระหน้ี มลูคา่ของทรพัยส์นิ ประมาณการคา่ใชจ้า่ย พรอ้มเหตุผล 

และความจ�าเป็นในการรบัช�าระหน้ี 

  5.2.2 เมื่อไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัช�าระหน้ี บรษิทัจดัการจะน�าทรพัยส์นิดงักล่าวมารวมค�านวณมูลค่า

ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมโดยจะก�าหนดราคาทรพัยส์นินัน้เพื่อใชใ้นการค�านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม       

ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทนุก�าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และจะด�าเนินการกบัทรพัยส์นิดงักลา่วดงัน้ี 

    (1) กรณีเป็นทรพัย์สนิประเภททีก่องทุนรวมสามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด ้ บรษิทัจดัการอาจมไีวซ้ึ่ง

ทรพัยส์นิดงักลา่วต่อไปเพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทนุรวมกไ็ด ้

    (2) กรณีเป็นทรพัยส์นิประเภททีก่องทุนรวมไมส่ามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด ้ บรษิทัจดัการจะจ�าหน่าย

ทรพัยส์นิดงักล่าวในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท�าไดโ้ดยค�านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส�าคญั และในระหวา่งที่

บรษิทัจดัการยงัไมส่ามารถจ�าหน่ายทรพัยส์นิดงักลา่ว บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิดงักลา่ว 

    ในกรณทีีม่คีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทรพัยส์นิ บรษิทัจดัการจะจา่ยจากทรพัยส์นิของกองทนุรวม

 5.3 ในกรณีท่ีมีพฤติการณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลกูหน้ีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช�าระหน้ีได้ :

  บรษิทัจดัการกองทนุรวมจะด�าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วนัที ่

มพีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรอืลูกหน้ีตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช�าระหน้ีไดเ้ป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธ ิ จาก 

ทรพัยส์นิอืน่ทีไ่ดจ้ากการช�าระหน้ีกไ็ด ้ทัง้น้ี ในการด�าเนินการดงักลา่ว บรษิทัไมต่อ้งน�าตราสารแหง่หน้ีหรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้

มารวมค�านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม
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6. ช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานท่ีเกบ็รกัษาทรพัย์สินของ 

 กองทนุรวม : 

 6.1 ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัทข์องผูด้แูลผลประโยชน์ : 

  ชือ่ : ธนาคารกสกิรไทย จ�ากดั (มหาชน) 

  ทีอ่ยู ่: เลขที ่33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร ์แกรนด ์รามา ไนน์ (ทาวเวอร ์เอ) ถนนพระราม 9

    แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0-2470-3200-2 

 6.2 เง่ือนไขการเปล่ียนผูด้แูลผลประโยชน์ : 

  บรษิทัจดัการจะเปลีย่นตวัผูดู้แลผลประโยชน์ภายใตเ้งื่อนไขดงัต่อไปน้ี ทัง้น้ี โดยไดร้บัอนุญาตจากส�านักงาน      

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

  (1) เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูดู้แลผลประโยชน์มคีวามประสงคจ์ะบอกเลกิสญัญาจดัตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์โดย   

บอกกลา่วใหอ้กีฝา่ยหน่ึงทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั 

  (2) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ปฏบิตัหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดต้กลงไว ้ ผูดู้แล       

ผลประโยชน์หรอืบรษิทัจดัการอาจบอกเลกิสญัญาจดัตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้า       

เป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

  (3) ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขในโครงการหรอืมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย ์     

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

และบรษิทัจดัการและผูด้แูลผลประโยชน์ทัง้สองฝา่ยไมส่ามารถตกลงทีจ่ะแกไ้ขเปลีย่นแปลงสญัญาใหส้อดคลอ้งกบัประกาศ 

ค�าสัง่ ระเบียบและขอ้บงัคบัดงักล่าว ทัง้น้ี เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวมผีลเป็นการเพิม่ภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแล 

ผลประโยชน์ และผูด้แูลผลประโยชน์ไมป่ระสงคจ์ะรบัหน้าทีด่งักล่าว ผูด้แูลผลประโยชน์มสีทิธบิอกเลกิสญัญาจดัตัง้ผูด้แูล 

ผลประโยชน์ได ้โดยบอกกลา่วใหบ้รษิทัจดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั 

  (4) ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีตโิดยเสยีงขา้งมากซึ่งคดิตามจ�านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหน่ึงของ

จ�านวนหน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ เรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ 

  (5) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์น�าขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการกองทุนหรอืขอ้มลูอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบั

กองทุนไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแล 

ผลประโยชน์เอง บรษิทัจดัการสามารถบอกเลกิสญัญาจดัตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได ้ทัง้น้ี การบอกเลกิสญัญาจะตอ้งบอกกลา่ว

ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

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

คณุสมบตัผิูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม บรษิทัจดัการจะด�าเนินการใหผู้ด้แูลผลประโยชน์จดัการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 
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15 วันนับตัง้แต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบหรือปรากฏจากการตรวจสอบของส�านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแก้ไขดงักล่าวใหส้�านักงานทราบภายใน 3 วนัท�าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีแ่ก้ไข 

เสรจ็สิน้ ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ไม่จดัการแกไ้ขใหถู้กต้องภายในระยะเวลาดงักล่าว บรษิทัจดัการจะด�าเนินการขอ

อนุญาตเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ต่อส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีค่รบก�าหนด

เวลาใหแ้กไ้ขเมือ่ไดร้บัอนุญาตจากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ บรษิทัจดัการจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์อื่นแทน 

ผูด้แูลผลประโยชน์เดมิโดยพลนั 

 6.3 สถานท่ีเกบ็รกัษาทรพัยสิ์นกองทนุรวม : 

  ชือ่ : ธนาคารกสกิรไทย จ�ากดั (มหาชน) 

  ทีอ่ยู ่ : เลขที ่33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร ์แกรนด ์รามา ไนน์ (ทาวเวอร ์เอ) ถนนพระราม 9

    แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0-2470-3200-2 

  ชือ่ : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ�ากดั

  ทีอ่ยู ่ : เลขที ่62 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ชัน้ 6 

    ถนนรชัดาภเิษก คลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110   

7.  ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัทข์องผูส้อบบญัชี : 

 ชือ่ : นายประวทิย ์ววิรรณธนานุตร์

 ชือ่ : นายบรรจง พชิญประสาธน์

 ชือ่ : นายเทอดทอง เทพมงักร

 ชือ่ : นางสาวชมภนุูช แซ่แต้

 ชือ่ : นายไกรสทิธิ ์ศลิปมงคลกุล

 ชือ่ : นายบรรจง พชิญประสาธน์

 ชือ่ : นายอุดม ธนูรตัน์พงศ์

 ทีอ่ยู ่: บรษิทั พวี ีออดทิ จ�ากดั 

  เลขที ่100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บ ีถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง

  กรงุเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

 หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ี โดยบรษิทัจดัการจะแจงัให้

ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
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8.  ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัทข์องนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ : 

 ชือ่  : ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) 

 ทีอ่ยู ่ : 333 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 10500 โทรศพัท ์0-2230-1784

 หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัอนุญาตใหบ้รกิารเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัยจ์ากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษิทัจดัการจะแจง้

ใหส้�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

9.  ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้ดัจ�าหน่าย : 

 ไมม่ ี

10.  ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัทข์องผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน : 

 ชือ่ : ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) 

 ทีอ่ยู ่ : 333 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 10500 โทรศพัท ์1333

   และสาขาต่างๆ ทัว่ประเทศ

 ชือ่ : บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ�ากดั (มหาชน)  

 ทีอ่ยู ่ : 191 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ ์ชัน้ 29 ถนนสลีม เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 10500 

     โทรศพัท ์0-2231-3777 และ 0-2618-1000

 ชือ่ : บรษิทั กรงุเทพประกนัชวีติ จ�ากดั (มหาชน)  

 ทีอ่ยู ่ : 23/115-121 รอยลัซติีอ้เวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 

     โทรศพัท ์0-2777-8999 

 ชือ่ : บรษิทั บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จ�ากดั (มหาชน)

 ทีอ่ยู ่ : เลขที ่25 อาคารกรงุเทพประกนัภยั ชัน้ 15 - 17 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 

   กรงุเทพมหานคร 10120 โทรศพัท ์0-2638-5500 

 บรษิทัจดัการอาจแต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเพิม่เติมหรอืยกเลกิการแต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรอื 

รบัซื้อคนืในภายหลงั โดยบรษิัทจดัการจะแจ้งการแต่งตัง้หรอืยกเลกิการแต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ให้

ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครัง้ ในกรณีของการแต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติม 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืดงักล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิตบุิคคลทีส่�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้ห ้

ความเหน็ชอบเพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืของกองทุน โดยผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีไ่ดร้บั 

การแต่งตัง้จะตอ้งปฏบิตังิานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดยีวกนักบัผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีป่ฏบิตัหิน้าทีอ่ยูก่่อนแลว้ 
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11.  ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัทข์องท่ีปรึกษาการลงทนุ : ไมม่ ี

 หมายเหต ุ :  ไมม่ี

12.  ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัทข์องท่ีปรึกษากองทนุ : ไมม่ี

 หมายเหตุ  : บรษิทัจดัการอาจจะแต่งตัง้ทีป่รกึษาของกองทุนเพื่อใหค้�าแนะน�าดา้นการลงทุนต่างๆ ตามนโยบาย

ของกองทนุเพือ่ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุ ทัง้น้ี การแต่งตัง้ทีป่รกึษาของกองทนุจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบ 

จากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน บรษิทัจดัการจะเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ตอบคา่แทนทีป่รกึษาของกองทนุ โดยจะหกัจาก        

คา่ธรรมเนียมการจดัการทีบ่รษิทัจดัการจะไดร้บัจากกองทนุ

13. การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก : 

 ผูส้นใจสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได ้ ตัง้แต่เวลา 8:30 น. ถงึเวลา 12:00 น. ของวนัที ่ 3 พฤศจกิายน พ.ศ. 2536           

(“ระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก”) ทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในราคาหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายหน่วยละ 10 บาท 

 13.1 วิธีการขอรบัหนังสือช้ีชวน ใบค�าสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุ และใบค�าขอเปิดบญัชีกองทนุ : 

  ผูส้นใจที่จะสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดบวัแก้ว” สามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

และค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไดท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื

 13.2 วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุ : 

  13.2.1 บริษทัจดัการ : 

    ไมม่ ี

  13.2.2 ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน :

    ผูส้ ัง่ซือ้จะตอ้งสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไมต่�่ากวา่ 2,000 บาท โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในค�าขอเปิดบญัชี

กองทุนและค�าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถ้วนชดัเจน แลว้น�าค�าขอเปิดบญัชกีองทุนและค�าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้เงนิ 

คา่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จ�านวนไปทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื

    ในกรณทีีผู่ส้ ัง่ซือ้ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไมเ่กนิ 4 คนสัง่ซือ้หน่วยลงทนุรว่มกนั บรษิทัจดัการจะจดแจง้ชือ่  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุเหลา่นัน้เป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุรว่มกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ และในสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 

และจะถอืเอาบุคคลทีม่ชีื่อในค�าขอเปิดบญัชกีองทุนคนใดคนหน่ึงหรอืมากกวา่ ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแจง้ความประสงคไ์ว ้

เป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุ และผูร้บัเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุ                                                                                                   

  13.2.3 ATM : 

    ไมม่ ี

  13.2.4 Tele-bank : 

    ไมม่ ี
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  13.2.5 ไปรษณีย ์: 

    ไมม่ ี

  13.2.6 Internet : 

    ไมม่ ี

  13.2.7 หกับญัชี : 

    ไมม่ ี

 13.3 การรบัช�าระ และการเกบ็รกัษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุ :

  13.3.1 บริษทัจดัการ : 

    ไมม่ ี

  13.3.2 ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน : 

    ผู้ส ัง่ซื้อสามารถช�าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืภายในระยะเวลา 

เสนอขายครัง้แรก โดยช�าระเป็นเงนิสด เชค็ ดราฟท ์ตัว๋แลกเงนิ หรอืค�าสัง่หกับญัชธีนาคาร ทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นเขต 

หกับญัชเีดยีวกนักบัส�านกังานทีร่บัการสัง่ซือ้เทา่นัน้ โดยจะตอ้งลงวนัทีท่ีส่ ัง่ซือ้และขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ยในนาม “บญัชีจองซ้ือ

หน่วยลงทนุกองทนุเปิดบวัแก้ว” หลงัจากทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัช�าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากผูส้ ัง่ซือ้แลว้  

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะออกหลกัฐานการรบัค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน 

    บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะจดัสง่ใบยนืยนัการสัง่ซือ้พรอ้มใบเสรจ็รบัเงนิ และใบก�ากบั

ภาษสี�าหรบัคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยทางไปรษณยีภ์ายใน 4 วนัท�าการนบัแต่ 

วนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก 

    ผู้ส ัง่ซื้อที่ได้ช�าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อ 

หน่วยลงทนุไมไ่ด ้

    ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะตอ้งน�าเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัจากผูส้ ัง่ซื้อเขา้ “บญัชจีองซื้อ

หน่วยลงทุนกองทุนเปิดบวัแกว้” ซึ่งบรษิทัจดัการไดเ้ปิดไวก้บั บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ส�านักงานใหญ่ ภายในระยะเวลา 

เสนอขายครัง้แรก 

  13.3.3 ATM : 

    ไมม่ ี

  13.3.4 Tele-bank : 

    ไมม่ ี
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  13.3.5 ไปรษณีย ์: 

    ไมม่ ี

  13.3.6 Internet : 

    ไมม่ ี

  13.3.7 หกับญัชี : 

    ไมม่ ี

 13.4 การจดัสรรหน่วยลงทนุ : 

  ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไดร้บัหน่วยลงทนุตามทีส่ ัง่ซือ้หลงัจากทีไ่ดช้�าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จ�านวน 

 13.5 การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุ : 

  บรษิัทจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่บรษิัทจดัการยุติโครงการ หาก 

หลงัจากสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกแลว้ปรากฏวา่โครงการไมส่ามารถขายหน่วยลงทนุใหแ้ก่ประชาชนไดถ้งึ 10 ราย 

หรอืขายหน่วยลงทนุใหแ้ก่ประชาชนไดถ้งึ 10 ราย แต่มมีลูคา่หน่วยลงทนุทีข่ายไดท้ัง้หมดต�่ากวา่ 50,000,000 บาท บรษิทั

จดัการจะคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยมดีอกเบีย้ภายใน 15 วนันบัแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก เวน้แต่บรษิทั

จดัการจะไดร้บัอนุญาตจากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหด้�าเนินโครงการต่อไปได ้

  ในการคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะช�าระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผูส้ ัง่ซือ้หน่วย

ลงทนุ และสง่โดยทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตามทีอ่ยูท่ีร่ะบุไวใ้นค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

14. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :

 14.1 วิธีการขอรบัหนังสือช้ีชวน ใบค�าสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุ และใบค�าขอเปิดบญัชีกองทนุ : 

  ผูส้นใจที่จะสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน สามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส�าคญั หนังสอืชี้ชวน 

ส่วนขอ้มูลโครงการ ค�าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ใบค�าขอเปิดบญัชกีองทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื 

รบัซื้อคนื ส�าหรบัผูส้นใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยมบีญัชกีองทุนจะต้องเปิดบญัชกีองทุน โดยกรอกรายละเอยีดและ

ขอ้ความต่างๆ ในใบค�าขอเปิดบญัชกีองทนุพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชกีองทนุ 

 14.2 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี

  (1) กรณ ีบุคคลธรรมดา

   ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน

  (2) กรณ ีนิตบิุคคล

   ก)  หนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณชิย์
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   ข)  ส�าเนาหนงัสอืมอบอ�านาจ และตวัอยา่งลายมอืชือ่ของผูม้อี�านาจลงนามแทนนิตบิุคคล

   ค)  ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน และส�าเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อี�านาจลงนามแทนนิตบิุคคล

   ง)  เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ใด (ถา้ม)ี 

 14.3 วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุ : 

  โดยมชีอ่งทางสัง่ซือ้ดงัน้ี 

 � ผา่นบรษิทัจดัการ

 � ผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื

 � ผา่นระบบเอทเีอม็ (ATM)

 � ผา่นระบบโทรศพัท ์(Tele-bank)

 � ผา่นไปรษณยี์

 � ผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet)

 � ผา่นวธิหีกับญัชเีงนิฝาก

  ผูส้นใจลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหรอืชอ่งทางอื่นใด

ทีบ่รษิทัจดัการจดัใหม้ ี หรอืประกาศแจง้เพิม่เตมิในอนาคต ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก�าหนด โดยบรษิทัจดัการขอสงวน

สทิธทิี่จะแก้ไขเพิม่ช่องทางการสัง่ซื้อ หรอืแก้ไขวธิกีารสัง่ซื้อ หรอืแก้ไขเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัการสัง่ซื้อ ทัง้น้ี เพื่อ

ประโยชน์ของผูล้งทุน โดยทีจ่ะไมย่ืน่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ โดยจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผา่นทาง www.bblam.co.th หรอื

ผา่นชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม และแจง้ใหส้�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

  14.3.1 บริษทัจดัการ : 

    ผูส้นใจสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน ค�าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืใบค�าขอเปิดบญัชกีองทุนได้ที่บรษิทั

จดัการ ได้ทุกวนัท�าการของธนาคารพาณิชย์ และผู้ส ัง่ซื้อจะต้องสัง่ซื้อไม่ต�่ากว่ามูลค่าขัน้ต�่าของการสัง่ซื้อ โดยกรอก 

รายละเอยีดต่างๆ ใบค�าขอเปิดบญัชกีองทนุ (ส�าหรบัการสัง่ซือ้ครัง้แรก) และค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหค้รบถว้นชดัเจน และน�า

ค�าขอเปิดบญัชกีองทนุ (ถา้ม)ี และค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มทัง้เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จ�านวนไปยืน่ทีบ่รษิทัจดัการ

  14.3.2 ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน :

    ผูส้นใจสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน ค�าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ใบค�าขอเปิดบญัชกีองทุนได้ที่ผูส้นับสนุน      

การขายหรอืรบัซือ้คนื และผูส้ ัง่ซือ้จะตอ้งสัง่ซือ้ไมต่�่ากวา่มลูคา่ขัน้ต�่าของการสัง่ซือ้ โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ใบค�าขอเปิด

บญัชกีองทนุ (ส�าหรบัการสัง่ซือ้ครัง้แรก) และค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหค้รบถว้นชดัเจน และน�าค�าขอเปิดบญัชกีองทนุ (ถา้ม)ี 

และค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มทัง้เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จ�านวนไปยืน่ทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื
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  14.3.3 ระบบเอทีเอม็ (ATM) :

    อน่ึง การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นระบบ ATM สามารถท�าไดเ้ฉพาะผา่นระบบของผูส้นบัสนุนการขายหรอื

รบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เทา่นัน้ 

    บรษิทัจดัการอาจรบัค�าสัง่ซือ้ผา่นเครือ่ง ATM ได ้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ย

บตัรบวัหลวง ATM หรอืบตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอื่นทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุนได ้

โดยผา่นเครือ่ง ATM ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดท้กุวนัตลอด 24 ชัว่โมง ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิาร

น้ี สามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ณ สาขาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยท�าบตัรบวัหลวง ATM หรอืบตัร 

บวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอื่นทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ื้อขายหน่วยลงทุน ไวเ้พื่อขอใชบ้รกิารโดยกรอก 

“ค�าขอใชบ้รกิารกองทุนเปิดผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตัแิละบรกิารธนาคารทางโทรศพัท”์ (ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งน�า 

บตัรบวัหลวง ATM หรอืบตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุน และ

สมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาดว้ย) ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นเครือ่ง ATM ในวนัท�าการ 

ซือ้ขายถดัไป หลงัจากกรอกค�าขอใชบ้รกิารแลว้โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

    ในกรณผีูส้ ัง่ซือ้ประสงคส์ัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นเครือ่ง ATM ใหผู้ส้ ัง่ซือ้ปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการ       

ซึ่งมรีะบุบนหน้าจอเครื่อง ATM โดยผูส้ ัง่ซื้อตอ้งเลอืกรหสับรกิารซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏบิตัจินครบขัน้ตอน 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบุบนจอ ATM 

    การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ดว้ยเครือ่ง ATM ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะตอ้งสัง่ซือ้ ครัง้ละไมต่�่ากวา่

มลูคา่ขัน้ต�่าของการสัง่ซือ้ และสามารถสัง่ซือ้ไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 10,000,000 บาท โดยไมจ่�ากดัจ�านวนครัง้ต่อวนั ผูส้นบัสนุน

การขายหรอืรบัซื้อคนืจะหกัเงนิตามจ�านวนเงนิทีส่ ัง่ซื้อทนัทจีากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อทีไ่ดร้ะบุไวใ้หใ้ชบ้รกิาร กบับตัร 

บวัหลวง ATM และหรอืบตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอื่นทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุนได้

เท่านัน้ หากเงนิในบญัชไีมเ่พยีงพอ ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้โดยไมห่กัเงนิจาก

บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ ัง่ซือ้อาจท�าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ

    ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ไม่ได ้ หากการท�ารายการ 

สัง่ซือ้เสรจ็สมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

    การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM หากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบงาน ผูส้นับสนุนการขายหรอื 

รบัซือ้คนืจะด�าเนินการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยก�าหนดใหแ้ลว้เสรจ็

ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทนุ

    เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครือ่ง ATM ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นเพยีงเอกสาร

บนัทกึรายการเทา่นัน้ ไมใ่ชห่ลกัฐานในการท�ารายการอยา่งสมบรูณ์ หากใบบนัทกึรายการของเครือ่ง ATM นัน้หมด ผูส้ ัง่ซือ้

จะเลอืกท�าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรอืไมก่ไ็ด ้
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    บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบัผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นหลกัฐานในการท�า 

รายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้   

    ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าสัง่

ซือ้ผา่นระบบ ATM ใหส้ามารถท�าได ้และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารน้ีโดยผา่นบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอื

รบัซือ้คนือื่นได ้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่ www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีื่น

ใดตามความเหมาะสม 

  14.3.4 ระบบโทรศพัท ์(Tele-bank) :

    อน่ึง การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นระบบโทรศพัท ์ สามารถท�าไดเ้ฉพาะผา่นระบบของผูส้นบัสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เทา่นัน้

    บรษิทัจดัการอาจรบัค�าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจ

เลอืกสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัทข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ไดท้กุวนัตลอด 24 ชัว่โมง  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารน้ี สามารถตดิต่อผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ณ สาขาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเคยท�า

บตัรบวัหลวง ATM หรอืบตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอื่นทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุนไว ้

เพือ่ขอใชบ้รกิาร โดยกรอก “ค�าขอใชบ้รกิารกองทุนเปิดผา่นเครือ่งฝากถอนเงนิอตัโนมตัแิละบรกิารธนาคารทางโทรศพัท”์ 

(ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งน�าบตัรบวัหลวง ATM หรอืบตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ช้

ซือ้ขายหน่วยลงทุน และสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาดว้ย) ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่น

บรกิารธนาคารทางโทรศพัทข์องผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัท�าการซือ้ขายถดัไป หลงัจากกรอกค�าขอใชบ้รกิาร

แลว้โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

    ในกรณผีูส้ ัง่ซือ้ประสงคส์ัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์ใหผู้ส้ ัง่ซือ้ปฏบิตัติามขัน้ตอน 

การท�ารายการซึง่มรีะบุอยูใ่นเอกสารวธิกีารใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศพัท ์ โดยผูส้ ัง่ซือ้ตอ้งเลอืกรหสับรกิารซือ้หน่วยลงทุน

กองทนุเปิด และปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์

    การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ดว้ยบรกิารธนาคารทางโทรศพัทข์องผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื จะตอ้งสัง่

ซือ้ครัง้ละไมต่�่ากวา่มลูคา่ขัน้ต�่าของการสัง่ซือ้ และสามารถสัง่ซือ้ไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 10,000,000 บาท โดยไมจ่�ากดัจ�านวนครัง้

ต่อวนั ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะหกัเงนิตามจ�านวนเงนิทีส่ ัง่ซือ้ทนัทจีากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้ทีไ่ดร้ะบุไวใ้หใ้ช้

บรกิารกบับตัรบวัหลวง ATM และหรอืบตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอื่นทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ช ้ ซือ้ขาย

หน่วยลงทุนไดเ้ทา่นัน้ หากเงนิในบญัชไีมเ่พยีงพอ ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้โดย

ไมห่กัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้นัน้ซึง่ผูส้ ัง่ซือ้อาจท�าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ 

    ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัทไ์ม่ได ้ หาก

การท�ารายการสัง่ซือ้เสรจ็สมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทัง้สิน้ 
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    การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์ หากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบงานผูส้นบัสนุน       

การขายหรอืรบัซือ้คนืจะด�าเนินการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยก�าหนด

ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

    เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครื่องโทรสารของผูส้ ัง่ซื้อเป็นเพยีงเอกสารบนัทกึรายการเท่านัน้ 

ไมใ่ชห่ลกัฐานในการท�ารายการอยา่งสมบรูณ์ 

    บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบัผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นหลกัฐานในการท�า

รายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได้

    ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าสัง่

ซือ้ผา่นระบบโทรศพัทใ์หส้ามารถท�าได ้ และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารน้ีโดยผา่นบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนือืน่ได ้บรษิทัจดัการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิี

อืน่ใดตามความเหมาะสม

  14.3.5 ไปรษณีย ์: 

    บรษิทัจดัการอาจรบัค�าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบยีนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง

ปฏบิตัติามเงื่อนไขที่บรษิทัจดัการก�าหนด ค�าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ส่งมายงับรษิทัจดัการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบยีนนัน้จะ

สมบูรณ์ต่อเมื่อบรษิทัจดัการไดร้บัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทุนไดโ้ดยผูส้ ัง่ซื้อหน่วย

ลงทุนจะไมส่ามารถยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ได ้ เวน้แต่ ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นกรณีพเิศษ ทัง้น้ี บรษิทั

จดัการจะท�ารายการซื้อหน่วยลงทุนตามค�าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รบัทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนในวนัท�าการถดัจากวนัที่

บรษิทัจดัการไดร้บัค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและไดร้บัเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเรยีบรอ้ยแลว้

    ทัง้น้ี ก่อนทีบ่รษิทัจดัการจะเริม่รบัค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางไปรษณยีล์งทะเบยีน บรษิทัจดัการจะแจง้ให้

ประชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่ www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอื่นทีเ่หมาะสม และแจง้ใหส้�านักงาน       

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

  14.3.6 ระบบอินเตอรเ์น็ต (Internet) :

    อน่ึง การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุน 

การขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เทา่นัน้  

    (1)  บริการบวัหลวง ไอแบงกก้ิ์ง (Bualuang iBanking)

     ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตได ้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะ

ตอ้งระบุเลขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน และลงนามในค�าขอใชบ้รกิารบวัหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบวัหลวงเอม็แบงก์กิ้ง (“ค�าขอใช้

บรกิาร”) หรอืค�าขออืน่ในท�านองเดยีวกนั และปฏบิตัติามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นการขอใชบ้รกิารดงักลา่ว และเมือ่ไดร้บัรหสัผูใ้ช ้
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(User Name) และรหสัผา่น(Password) ส�าหรบัใชบ้รกิารดงักลา่วแลว้ สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นเวบ็ไซตข์องธนาคาร 

หรอือืน่ๆ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ที ่www.bangkokbank.com หรอืเวบ็ไซตอ์ืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต

     ในกรณผีูส้ ัง่ซือ้ประสงคส์ัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบวัหลวง ไอแบงกก์ิง้ 

ใหผู้ส้ ัง่ซือ้ปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการสัง่ซือ้ โดยผูส้ ัง่ซือ้ตอ้งปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ

     การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบวัหลวงไอแบงกก์ิง้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุ

จะตอ้งสัง่ซือ้ครัง้ละไมต่�่ากวา่มลูคา่ขัน้ต�่าของการสัง่ซือ้ และสามารถสัง่ซือ้ไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 10,000,000 บาท หรอืมลูคา่อืน่ 

ทีบ่รษิทัจดัการแจง้ในอนาคตซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ โดยไมจ่�ากดัจ�านวนครัง้ต่อวนั

     เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนท�ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบวัหลวง 

ไอแบงกก์ิง้ ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะหกัเงนิตามจ�านวนทีส่ ัง่ซือ้ทนัทจีากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้ทีไ่ดร้ะบุไวใ้น

ค�าขอใชบ้รกิารหากเงนิในบญัชไีมเ่พยีงพอ ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไมห่กัเงนิ

จากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ ัง่ซือ้อาจท�าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ

     อน่ึง ในการช�าระคา่หน่วยลงทนุ หากมใิชก่รณทีีผู่ซ้ือ้หน่วยลงทนุขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอืน่ 

เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุน้ี ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุตอ้งช�าระดว้ยเงนิจนเตม็คา่ จะหกักลบลบหน้ีกบับรษิทัจดัการไมไ่ด ้ผูส้ ัง่

ซือ้ทีไ่ดช้�าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุแลว้ จะเพกิถอนค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้

     ค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบวัหลวง ไอแบงกก์ิง้ จะสมบรูณ์ต่อเมือ่

ผูส้ ัง่ซื้อไดท้�ารายการสัง่ซื้อและบรษิทัจดัการไดร้บัเงนิค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทุน 

โดยผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไมส่ามารถยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นกรณพีเิศษ

     อย่างไรก็ตาม หากมขีอ้ขดัขอ้งของระบบเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บรษิทัจดัการไม่

สามารถรบัเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวและไมส่ามารถจดัสรรหน่วยลงทุนได ้ ใหถ้อืวา่ยงัไมม่กีารท�ารายการการสัง่ซือ้

หน่วยลงทนุผา่นอนิเตอรเ์น็ตนัน้

     บรษิทัจดัการถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่กลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต

ดว้ยบรกิารบวัหลวง ไอแบงกก์ิง้ ยอมรบัและผกูพนัตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่�าหนดไวใ้นค�าขอใชบ้รกิาร และหรอืทีจ่ะแกไ้ข

เพิม่เตมิเปลีย่นแปลงต่อไปในภายหน้า ซึง่รวมถงึการยอมรบัความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อนัเน่ืองมาจากความขดัขอ้งของระบบ

    (2)  บริการบวัหลวง เอม็แบงกก้ิ์ง (Bualuang mBanking)

     ผู้ถอืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ตได้ด้วยบรกิารบวัหลวง  

เอม็แบงกก์ิง้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งระบุเลขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ และลงนามในค�าขอใชบ้รกิารบวัหลวง ไอแบงกก์ิง้และ

บวัหลวง เอม็แบงก์กิ้ง (“ค�าขอใชบ้รกิาร”) หรอืค�าขออื่นในท�านองเดยีวกนั และปฏบิตัติามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นการขอใช้

บรกิารดงักลา่ว และเมือ่ไดร้บัรหสัผูใ้ช ้(User Name) และรหสัผา่น (Password) ส�าหรบัใชบ้รกิารดงักลา่วแลว้ สามารถสัง่ซือ้
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หน่วยลงทนุผา่นทาง Mobile Application บนระบบปฏบิตักิาร iOS ของ iPhone/ iPad หรอืระบบปฏบิตักิาร Android หรอื 

WAP ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง หรอืระบบปฏบิตักิารอืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต

     ในกรณผีูส้ ัง่ซือ้ประสงคส์ัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงกก์ิง้ 

ใหผู้ส้ ัง่ซือ้ปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการสัง่ซือ้ โดยผูส้ ัง่ซือ้ตอ้งปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ

     การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์กิ้ง ผูถ้อืหน่วย

ลงทุนจะตอ้งสัง่ซื้อครัง้ละไม่ต�่ากว่ามลูค่าขัน้ต�่าของการสัง่ซื้อ และสามารถสัง่ซื้อไดค้รัง้ละไม่เกนิ 10,000,000 บาท หรอื

มลูคา่อื่น ทีบ่รษิทัจดัการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ โดยไมจ่�ากดัจ�านวนครัง้ต่อวนั

     เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนท�ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบวัหลวง 

เอม็แบงกก์ิง้ ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะหกัเงนิตามจ�านวนทีส่ ัง่ซือ้ทนัทจีากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้ทีไ่ดร้ะบุไวใ้น

ค�าขอใชบ้รกิาร หากเงนิในบญัชไีมเ่พยีงพอ ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ โดยไมห่กั

เงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ ัง่ซือ้อาจท�าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ

     อน่ึง ในการช�าระคา่หน่วยลงทนุ หากมใิชก่รณทีีผู่ซ้ือ้หน่วยลงทนุขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอืน่ 

เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุน้ี ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุตอ้งช�าระดว้ยเงนิจนเตม็คา่ จะหกักลบลบหน้ีกบับรษิทัจดัการไมไ่ด ้ผูส้ ัง่

ซือ้ทีไ่ดช้�าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุแลว้ จะเพกิถอนค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้

     ค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงกก์ิง้ จะสมบรูณ์ต่อเมือ่ 

ผูส้ ัง่ซือ้ไดท้�ารายการสัง่ซือ้ และบรษิทัจดัการไดร้บัเงนิค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทุน 

โดยผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไมส่ามารถยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นกรณพีเิศษ

     อย่างไรก็ตาม หากมขีอ้ขดัขอ้งของระบบเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บรษิทัจดัการไม่

สามารถรบัเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวและไมส่ามารถจดัสรรหน่วยลงทุนได ้ ใหถ้อืวา่ยงัไมม่กีารท�ารายการการสัง่ซือ้

หน่วยลงทนุผา่นอนิเตอรเ์น็ตนัน้

     บรษิทัจดัการถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่กลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต

ดว้ยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์กิ้ง ยอมรบัและผูกพนัตามเงื่อนไขและวธิกีารทีก่�าหนดไวใ้นค�าขอใชบ้รกิาร และหรอืทีจ่ะ

แกไ้ขเพิม่เตมิเปลีย่นแปลงต่อไปในภายหน้า ซึง่รวมถงึการยอมรบัความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อนัเน่ืองมาจากความขดัขอ้ง

ของระบบ

    ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าสัง่

ซื้อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และหากอนาคตสามารถใช้บริการน้ีโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ 

รบัซื้อคนือื่นได ้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่ www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิ ี

อืน่ใดตามความเหมาะสม
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  14.3.7 หกับญัชีเงินฝาก : 

    การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นประจ�าโดยหกับญัชเีงนิฝาก ม ี2 กรณ ีดงัน้ี

    (1)  กรณีสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุผา่นผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีเป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ 

     ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจ�า ตามวนัทีท่ีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนก�าหนดไว ้

ดว้ยการใหบ้รษิทัจดัการหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดร้ะบุไว ้ ใน “ค�าขอใหธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิ

ฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถวัเฉลีย่” หรอืค�าขออื่นในท�านองเดยีวกนั ดว้ยจ�านวนเงนิทีเ่ท่ากนัในแต่ละครัง้  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารน้ี สามารถตดิต่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิาร 

โดยกรอก “ค�าขอใหธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถวัเฉลีย่” หรอืค�าขออื่นในท�านอง

เดยีวกนั (ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งน�าสมุดบญัชเีงนิฝากบญัชสีะสมทรพัย ์ และสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาดว้ย) ซึง่

การใหบ้รษิทัจดัการหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนจะมผีลใชบ้งัคบัทนัทแีละใหค้งมผีลใชบ้งัคบัต่อไปจนกวา่ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนค�าสัง่ โดยกรอก “ค�าขอยกเลกิการใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด

แบบถวัเฉลีย่” หรอืค�าขออืน่ในท�านองเดยีวกนั และแจง้ใหบ้รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทราบลว่งหน้า 

ไมน้่อยกวา่ 15 วนัก่อนวนัทีจ่ะมกีารหกับญัช ี

     ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งระบุชือ่กองทนุ และจ�านวนเงนิทีต่อ้งการสัง่ซือ้ซึง่จะตอ้งไมต่�่ากวา่มลูค่าขัน้ต�่า

ของการสัง่ซือ้ บรษิทัจดัการจะหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้และโอนเขา้บญัชจีองซือ้หน่วยลงทนุ เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ

ตามเงื่อนไขทีไ่ดร้ะบุไวใ้น “ค�าขอใหธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถวัเฉลีย่” หรอื

ค�าขออื่นในท�านองเดยีวกนั ในราคาขายหน่วยลงทุนที่ค�านวณได้ ณ สิ้นวนัท�าการซื้อขายซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่

ค�านวณไดเ้มือ่สิน้วนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทุนวนันัน้เป็นเกณฑใ์นการค�านวณและราคาขายหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นราคา

ทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้

     การหกับญัชีเงินฝากดงักล่าวจะอยู่ภายใต้เง่ือนไข ดงัน้ี

     1. กรณวีนัทีก่�าหนดหกัเงนิบญัชเีงนิฝากตรงกบัวนัหยดุท�าการหรอืวนัหยดุท�าการซือ้ขาย บรษิทั

จดัการจะหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท�าการหรอืวนัท�าการซือ้ขายถดัไป

     2. กรณีวนัทีก่�าหนดหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก ไม่มใีนเดอืนนัน้ เช่น วนัที ่ 31 แต่ในเดอืนนัน้ม ี 

30 วนั บรษิทัจดัการจะหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท�าการหรอืวนัท�าการซือ้ขายสดุทา้ยของเดอืนนัน้

     3. กรณีวนัทีก่�าหนดหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก เป็นวนัสุดทา้ยของเดอืนและตรงกบัวนัหยุด เช่น 

วนัที ่ 31 ธนัวาคม บรษิทัจดัการจะหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัท�าการหรอืวนัท�าการซือ้ขายสุดทา้ย

ของเดอืนนัน้

     ทัง้น้ี รายการทีห่กับญัชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วจะปรากฏอยูใ่นสมดุบญัชเีงนิฝาก เมือ่

ผูถ้อืหน่วยลงทนุน�าสมดุบญัชเีงนิฝากไปบนัทกึรายการใหเ้ป็นปจัจบุนั
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     กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนน�าเชค็ ดราฟท ์ ตัว๋แลกเงนิ หรอืค�าสัง่หกับญัชธีนาคารเพือ่ฝากเขา้บญัชี

เงนิฝากทีย่งัไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นวนัทีม่กีารหกับญัช ี บรษิทัจดัการจะไม่ด�าเนินการหกับญัชเีพื่อซื้อหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่เีงนิครบตามทีร่ะบุไวเ้พือ่ซือ้หน่วยลงทุน หากเงนิในบญัชี

เงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้ในงวดใดมไีมเ่พยีงพอทีบ่รษิทัจดัการจะหกับญัชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะไมห่กัเงนิในบญัชี

เงนิฝากในงวดนัน้ๆ และจะท�าการหกับญัชเีงนิฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในงวดถดัไป และจะไม่หกับญัชเีงนิฝากยอ้นหลงั

ส�าหรบังวดทีบ่ญัชเีงนิฝากมเีงนิไมเ่พยีงพอทีจ่ะหกัซือ้หน่วยลงทนุ

     ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะซือ้หน่วยลงทนุมากกวา่ 1 กองทนุ และเงนิในบญัชเีงนิฝากมี

ไมเ่พยีงพอทีจ่ะซือ้หน่วยลงทุนในล�าดบัแรกใหค้รบตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไว ้ บรษิทัจดัการจะไมห่กับญัชเีพือ่ซือ้หน่วย

ลงทุนในล�าดบันัน้ และจะหกัเงนิในบญัชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนในล�าดบัถดัไปจนครบตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไวแ้ต่

ไมต่�่ากวา่ขอ้ก�าหนดในการซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต�่าของแต่ละกองทนุ

     ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการแกไ้ข “ค�าขอใหธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วย

ลงทุนกองทุนเปิดแบบถวัเฉลีย่” หรอืค�าขออื่นในท�านองเดยีวกนั ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนกรอกค�าขอยกเลกิการใชบ้รกิารและ

กรอก “ค�าขอใหธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิด” หรอืค�าขออืน่ในท�านองเดยีวกนั ฉบบัใหม ่

ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัทีจ่ะมกีารหกับญัชี

     บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยูก่บับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็น

หลกัฐานในการท�ารายงานทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได้

     ผูส้ ัง่ซือ้จะไม่สามารถเพกิถอน หรอืขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจากรายการสัง่ซื้อทีบ่รษิทัจดัการ

ไดท้�าการหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่ในกรณใีดๆ ทัง้สิน้

    (2)  กรณีสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุผา่นบริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนอ่ืน 

     ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อขอใชบ้รกิารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นประจ�าโดยหกับญัชเีงนิฝากไดท้ี่

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืชีช้วน ตามเงือ่นไขและวธิกีารทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืรายนัน้

ก�าหนด ทัง้น้ี ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถดเูงือ่นไขและวธิกีารดงักลา่วไดท้ีเ่วบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการทีw่ww.bblam.co.th หรอื

ผา่นชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม 

    บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอือื่นใดเกี่ยวกบัวธิกีาร 

หกับญัชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนได ้ และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารน้ีโดยผา่นบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนือื่นได ้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่ www.bblam.co.th หรอืแจง้โดย 

วธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม
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  14.4  การรบัช�าระ และการเกบ็รกัษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุ :

  14.4.1 กรณี สัง่ซ้ือหน่วยลงทนุผา่นผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีเป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ :

    (ก)  ผูส้ ัง่ซือ้สามารถช�าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงนิสด ค�าสัง่หกับญัชธีนาคาร เชค็ ดราฟท ์ตัว๋แลกเงนิ 

หรอืวธิอีืน่ใดทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นเขตหกับญัชเีดยีวกบัส�านกังานทีร่บัค�าสัง่ซือ้เทา่นัน้ โดยจะตอ้งลงวนัทีท่ีส่ ัง่ซือ้ และ

ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามชื่อบญัชจีองซื้อหน่วยลงทุนทีร่ะบุในหนังสอืชีช้วน ซึ่งเป็นบญัชเีงนิฝากของ บมจ.ธนาคาร

กรุงเทพ หรอืบญัชเีงนิฝากของธนาคารอื่นใด (ถา้ม)ี หรอืบญัชจีองซื้ออื่นใดทีอ่าจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคต 

ทัง้น้ี หากมผีลประโยชน์ใดเกดิขึน้เน่ืองจากบญัชจีองซือ้ดงักลา่ว บรษิทัจดัการจะด�าเนินการใหเ้ป็นประโยชน์ของกองทนุ

     ในกรณทีีผู่ส้ ัง่ซือ้ช�าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเชค็ ดราฟท ์หรอืตัว๋แลกเงนิภายหลงัก�าหนดเวลา

รบัฝากเชค็เพือ่เรยีกเกบ็เงนิ ภายในวนัเดยีวกนัของแต่ละส�านกังานสาขาทีส่ ัง่ซือ้ บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูส้ ัง่ซือ้ท�าการสัง่ซือ้

หน่วยลงทนุในวนัท�าการซือ้ขายถดัไปในราคาขายหน่วยลงทนุทีค่�านวณได ้ณ สิน้วนัท�าการซือ้ขายถดัไปนัน้ ส�าหรบักรณทีี่

เชค็ ดราฟท์ หรอืตัว๋แลกเงนิดงักล่าวไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นวนัทีส่ ัง่ซื้อไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการอาจยกเลกิ 

ค�าสัง่ซือ้ดงักลา่ว

    (ข)  ผูส้ ัง่ซื้อสามารถช�าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบตัรเครดติ หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอื่นใดของ  

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืของสถาบนัการเงนิอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก�าหนดอนุญาต โดยการตดัเงนิจากบตัรเครดติ หรอื 

บตัรเดบติ หรอืบตัรอื่นใด (ถ้าม)ี ในวนัที่ที่ส ัง่ซื้อ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะรบัช�าระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วย 

บตัรเครดติ หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอื่นใด ณ สถานที ่ หรอืชว่งระยะเวลาหรอืภายใตเ้งือ่นไขอื่นใด ตามทีบ่รษิทัจดัการจะ

ก�าหนด โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผา่นทางเวบ็ไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม

     อน่ึง การช�าระเงนิด้วยบตัรดงักล่าวขา้งต้น ในกรณีที่บรษิทัจดัการมไิด้รบัเงนิค่าจองซื้อหน่วย

ลงทนุจากการช�าระดว้ยบตัรดงักลา่ว หรอืจากธนาคารทีผู่ส้ ัง่ซือ้ใชบ้ญัชบีตัรเครดติ หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด ภายในวนั

ท�าการถดัจากวนัทีท่ีส่ ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว

     อยา่งไรกต็าม ก่อนเปิดใหบ้รกิารรบัช�าระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบตัรเครดติ หรอืบตัรเดบติ หรอื

บตัรอื่นใด บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผา่นทางเวบ็ไซต ์ www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอื่นทีเ่หมาะสม การช�าระ

ดว้ยบตัรเครดติ หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด (ถา้ม)ี จะไมม่กีารสะสมคะแนน เวน้แต่ธนาคารจะก�าหนดอนุญาตเป็นอยา่งอืน่

     ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วนัเวลา ในการ

รบัช�าระดว้ยบตัรเครดติ หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด (ถา้ม)ี ดงักลา่วขา้งตน้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผา่น

ทางเวบ็ไซต ์www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม

    อย่างไรก็ตาม การรบัช�าระเงนิกรณีสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่เป็น  

บมจ.ธนาคารกรงุเทพ นัน้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลงได ้โดยบรษิทัจดัการจะแจง้

ใหผู้ล้งทนุทราบผา่นทางเวบ็ไซต ์www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม
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  14.4.2  กรณี สัง่ซ้ือหน่วยลงทนุผา่นบริษทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุอ่ืน :

    (ก)  ผูส้ ัง่ซือ้สามารถช�าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงนิสด ค�าสัง่หกับญัชธีนาคาร เชค็ ดราฟท ์ตัว๋แลกเงนิ 

หรอืวธิอีืน่ใดทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นเขตหกับญัชเีดยีวกบัส�านกังานทีร่บัค�าสัง่ซือ้เทา่นัน้ โดยจะตอ้งลงวนัทีท่ีส่ ัง่ซือ้และ

ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ยในนาม “บญัชีจองซ้ือหน่วยลงทนุของ บลจ.บวัหลวง” ซึง่เป็นบญัชเีงนิฝากของ บมจ.ธนาคารกรงุเทพ 

หรอืบญัชเีงนิฝากของธนาคารอื่นใด (ถ้าม)ี หรอืบญัชจีองซื้ออื่นใดทีอ่าจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคตทีบ่รษิทั

จดัการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูเ้ปิดบญัชจีองซื้อหน่วยลงทุน เพื่อรบัช�าระค่าซื้อหน่วยลงทุน ทัง้น้ี 

หากมผีลประโยชน์ใดเกดิขึน้ เน่ืองจากบญัชจีองซือ้ดงักลา่ว บรษิทัจดัการจะด�าเนินการใหเ้ป็นประโยชน์ของกองทนุ

     กรณีที่ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้เปิดบญัชจีองซื้อหน่วยลงทุนเพื่อรบัช�าระค่าซื้อ

หน่วยลงทุน ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะน�าเงนิค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวเขา้บญัชจีองซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทั

จดัการก�าหนด

     บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรงุเปลีย่นแปลงขอ้มลูเกีย่วกบับญัชรีบัช�าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ

ดงักลา่ว โดยไมข่ดักบัประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไดร้บัความเหน็ชอบ

จากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผา่นทางเวบ็ไซต ์www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทาง

อืน่ใดตามความเหมาะสม

     ในกรณทีีผู่ส้ ัง่ซือ้ช�าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเชค็ ดราฟท ์หรอืตัว๋แลกเงนิภายหลงัก�าหนดเวลา

รบัฝากเชค็เพือ่เรยีกเกบ็เงนิภายในวนัเดยีวกนัของแต่ละส�านกังานสาขาทีส่ ัง่ซือ้ บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูส้ ัง่ซือ้ท�าการสัง่ซือ้

หน่วยลงทนุในวนัท�าการซือ้ขายถดัไปในราคาขายหน่วยลงทนุทีค่�านวณได ้ณ สิน้วนัท�าการซือ้ขายถดัไปนัน้ หรอืส�าหรบัใน

กรณทีีเ่ชค็ ดราฟท ์หรอืตัว๋แลกเงนิดงักลา่วไมส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นวนัทีส่ ัง่ซือ้ไมว่า่ดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะยกเลกิ

ค�าสัง่ซือ้ดงักลา่ว      

    (ข)  ผูส้ ัง่ซื้อสามารถช�าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบตัรเครดติ หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอื่นใดของ  

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืของสถาบนัการเงนิอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก�าหนดอนุญาต โดยการตดัเงนิจากบตัรเครดติ หรอื 

บตัรเดบติ หรอืบตัรอื่นใด (ถ้าม)ี ในวนัที่ที่ส ัง่ซื้อ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะรบัช�าระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วย 

บตัรเครดติ หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอื่นใด ณ สถานที ่ หรอืชว่งระยะเวลาหรอืภายใตเ้งือ่นไขอื่นใด ตามทีบ่รษิทัจดัการจะ

ก�าหนด โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผา่นทางเวบ็ไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม

     อน่ึง การช�าระเงนิด้วยบตัรดงักล่าวขา้งต้น ในกรณีที่บรษิทัจดัการมไิด้รบัเงนิค่าจองซื้อหน่วย

ลงทนุจากการช�าระดว้ยบตัรดงักลา่ว หรอืจากธนาคารทีผู่ส้ ัง่ซือ้ใชบ้ญัชบีตัรเครดติ หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด ภายในวนั

ท�าการถดัจากวนัทีท่ีส่ ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว
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     อยา่งไรกต็าม ก่อนเปิดใหบ้รกิารรบัช�าระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบตัรเครดติ หรอืบตัรเดบติ หรอื

บตัรอื่นใด บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผา่นทางเวบ็ไซต ์ www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอื่นทีเ่หมาะสม การช�าระ

ดว้ยบตัรเครดติ หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด (ถา้ม)ี จะไมม่กีารสะสมคะแนน เวน้แต่ธนาคารจะก�าหนดอนุญาตเป็นอยา่งอืน่

     ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วนัเวลา ในการ

รบัช�าระดว้ยบตัรเครดติ หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด (ถา้ม)ี ดงักลา่วขา้งตน้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผา่น

ทางเวบ็ไซต ์www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม

    อย่างไรกต็าม การรบัช�าระเงนิกรณีสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื 

รบัซื้อคนือื่นนัน้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลี่ยนแปลงได้ โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให ้

ผูล้งทนุทราบผา่นทางเวบ็ไซต ์www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม

  14.4.3 กรณี สัง่ซ้ือหน่วยลงทนุผา่นระบบเอทีเอม็ (ATM) : 

    จะรบัช�าระเงนิคา่สัง่ซือ้ โดยจะหกัเงนิตามจ�านวนเงนิทีส่ ัง่ซือ้ทนัทจีากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้ทีไ่ดร้ะบุ

ไวใ้หใ้ชบ้รกิารกบับตัรบวัหลวง ATM และหรอืบตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอื่นทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ช ้

ซือ้ขายหน่วยลงทุนไดเ้ทา่นัน้ หากเงนิในบญัชไีมเ่พยีงพอจะยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้โดยไมห่กัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก

ของผูส้ ัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ ัง่ซือ้อาจท�าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ 

  14.4.4 กรณี สัง่ซ้ือผา่นระบบโทรศพัท ์(Tele-bank) : 

    จะรบัช�าระเงนิคา่สัง่ซือ้ โดยจะหกัเงนิตามจ�านวนเงนิทีส่ ัง่ซือ้ทนัทจีากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้ทีไ่ดร้ะบุ

ไวใ้หใ้ชบ้รกิารกบับตัรบวัหลวง ATM และหรอืบตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอื่นทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ช ้

ซือ้ขายหน่วยลงทุนไดเ้ทา่นัน้ หากเงนิในบญัชไีมเ่พยีงพอจะยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้โดยไมห่กัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก

ของผูส้ ัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ ัง่ซือ้อาจท�าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ

  14.4.5 กรณี สัง่ซ้ือผา่นไปรษณีย ์: 

    ผูส้ ัง่ซือ้ตอ้งช�าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จ�านวนทีร่ะบุไวใ้นค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยช�าระเป็นเชค็ ดราฟท ์

หรอืตัว๋แลกเงนิ หรอืค�าสัง่จา่ยเงนิหรอืวธิอีืน่ใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั 

  14.4.6 กรณี สัง่ซ้ือผา่นระบบอินเตอรเ์น็ต (Internet) : 

    ผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน จะถูกหกัเงนิตามจ�านวนทีส่ ัง่ซื้อทนัทจีากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อทีไ่ด้

ระบุไวใ้นค�าขอใชบ้รกิาร

  14.4.7 กรณี สัง่ซ้ือโดยวิธีหกับญัชีเงินฝาก : 

    ผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ จะถกูหกัเงนิในบญัชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรงุเทพ ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ      

ทีไ่ดเ้ปิดไวท้ีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืดว้ยจ�านวนเงนิทีเ่ทา่กนัในแต่ละครัง้
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  14.5 การจดัสรรหน่วยลงทนุ :   

  ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไดร้บัจดัสรรหน่วยลงทนุตามทีส่ ัง่ซือ้หลงัจากทีไ่ดช้�าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จ�านวน

  ทัง้น้ี หากการจดัสรรหน่วยลงทุนดงักล่าว จะท�าใหบุ้คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า

หน่ึงในสามของจ�านวนหน่วยลงทุนทีจ่�าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมจ่ดัสรรหน่วยลงทุนใหท้ัง้หมดตาม

ค�าสัง่จองซื้อ แต่จะจดัสรรใหเ้ท่าทีไ่ม่เกนิสดัส่วนหน่ึงในสามของจ�านวนหน่วยลงทุนทีจ่�าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เป็น

กรณียกเวน้ตามหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัขอ้จ�ากดัการถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกั

เกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ�ากดัการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ

  อยา่งไรกต็าม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการจดัสรรหน่วยลงทนุ ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการไดพ้จิารณาแลว้เหน็

วา่การจดัสรร ในกรณีดงักล่าวมผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืต่อชือ่เสยีง หรอืต่อความรบั

ผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการโดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า 

 14.6  การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุ : 

  ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะด�าเนินการคนืเงนิส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรร 

พรอ้มดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ โดยการช�าระเป็นเชค็ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ยในนามของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามทีอ่ยูท่ี ่

ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทนุระบุไวใ้นค�าขอเปิดบญัช ีภายใน 15 วนันบัจากวนัทีบ่รษิทัไมส่ามารถจดัสรรหน่วยลงทนุ 

 14.7  เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ :

  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืระงบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วน ในกรณีใด

กรณหีน่ึง ดงัน้ี

  (1) กรณีทีเ่อกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัจากผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอื       

ไมค่รบถว้น

  (2) กรณีทีบ่รษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็น        

การฟอกเงนิ เป็นตน้

  (3) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร 

เชน่ ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการเหน็วา่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วอาจก่อใหเ้กดิปญัหาในการบรหิารกองทนุหรอืก่อใหเ้กดิผล

เสยีหายแก่กองทนุ เป็นตน้

  ทัง้น้ี เพือ่เป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และชือ่เสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมาย

ของบรษิทัจดัการเป็นหลกั บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดรบัค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุชัว่คราวตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบก่อนการใชส้ทิธทิีจ่ะปิดรบัค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยจะปิดประกาศ ณ ส�านกังาน

ของบรษิทัจดัการ ส�านกังานใหญ่ และส�านกังานสาขาของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื
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  อน่ึง ในบางกรณี บรษิทัจดัการอาจปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูล้งทุน หากค�าสัง่ซือ้ดงักล่าวมผีลท�าให ้

ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายนัน้ ถอืหน่วยลงทนุมากกวา่รอ้ยละ 10  ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ

  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ดช้�าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้จะเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อ

หน่วยลงทนุไมไ่ด ้

  การเพิม่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้จะท�าในวนัท�าการถดัจากวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุจ�านวนนัน้ 

 14.8 วนัและเวลาท�าการขายหน่วยลงทนุ :

  ผูส้นใจลงทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการและหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืตัง้แต่เวลาเริม่

ท�าการถงึเวลา 15:30 น. ของทกุวนัท�าการซือ้ขาย หรอืเวลาอืน่ใดทีบ่รษิทัจดัการและหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื

จะก�าหนดเวลาโดยจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ

  ส�าหรบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ ไดแ้ก่ ระบบเอทเีอม็ ระบบบรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์

ระบบอนิเตอร์เน็ต หรอืสื่ออเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นใดทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต สามารถส่งค�าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัตลอด  

24 ชัว่โมง

 � การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ก่อนเวลา 16:00 น. ในวนัท�าการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใน 

วนัท�าการซือ้ขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่�านวณได ้ ณ สิน้วนัท�าการซือ้ขายซึง่จะใชม้ลูคา่หน่วยลงทุนทีค่�านวณได ้

เมื่อสิน้วนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทุนวนันัน้เป็นเกณฑใ์นการค�านวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นราคาทีร่บัรอง

โดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้

 � การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หลงัเวลา 16:00 น. ในวนัท�าการซือ้ขายหรอืการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัหยดุท�าการ 

ซื้อขายใหถ้อืเป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท�าการซื้อขายถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่�านวณได ้ ณ สิน้วนัท�าการ 

ซื้อขายถดัไปซึง่จะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่�านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท�าการซื้อขายถดัไปเป็นเกณฑใ์นการค�านวณและราคาขาย

หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้

  อน่ึง บรษิทัจดัการจะเริม่เปิดรบัค�าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนภายในวนัท�าการถดัจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิ

เป็นกองทนุเปิดกบัส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรยีบรอ้ยแลว้

  ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วนัและเวลาท�าการขายหน่วยลงทนุได ้

โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที ่ 

www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม
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15. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ : 

 15.1 รปูแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ : 

 � สมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 

 � อืน่ๆ

 15.2 เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และระยะเวลาการส่งมอบ : 

  ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซือ้ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไมเ่กนิ 4 คนสัง่ซือ้หน่วยลงทุนร่วมกนั บรษิทัจดัการจะจดแจง้ชื่อผูถ้อื

หน่วยลงทุนเหล่านัน้เป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน และในสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

หรอืเอกสารแสดงสทิธอิื่นใด โดยจะถอืเอาบุคคลทีม่ชีือ่ในค�าขอเปิดบญัชกีองทนุคนใดคนหน่ึงหรอืมากกวา่ตามทีผู่ถ้อืหน่วย

ลงทนุแจง้ความประสงคไ์วเ้ป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุ และผูร้บัเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุ

  บรษิทัจดัการจะออกสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสารแสดงสทิธอิื่นใด ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน

ภายใน 7 วนัท�าการนับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก หรอืภายในวนัท�าการซื้อขายหน่วยลงทุน กรณีทีส่ ัง่ซื้อ 

ภายหลงัปิดการเสนอขายครัง้แรก

  ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏชื่อในสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนหรอืเอกสารแสดงสทิธอิื่นใด จะตอ้งมารบั

สมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุหรอืเอกสารแสดงสทิธอิืน่ใด (ถา้ม)ี ดว้ยตนเอง ณ ส�านกังานใหญ่หรอืส�านกังานสาขาของ

บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเปิดบญัชกีองทนุ

  ส�าหรบัเอกสารแสดงสทิธทิีเ่ป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าทีท่ีจ่ะตอ้งน�าสมุด

บญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาบนัทกึรายการใหเ้ป็นปจัจบุนัอยูเ่สมอ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถน�าสมดุบญัชแีสดงสทิธิ

ในหน่วยลงทนุมาบนัทกึรายการใหเ้ป็นปจัจบุนัไดต้ัง้แต่วนัท�าการถดัจากวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วย

ลงทุนไมน่�าสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาบนัทกึรายการใหเ้ป็นปจัจุบนั ใหถ้อืเอารายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีน

หน่วยลงทนุเป็นรายการทีถ่กูตอ้ง

  อน่ึง ส�าหรบักรณีสัง่ซื้อผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) ก�าหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนใชเ้อกสารหน้าทีแ่สดง

รายการเคลื่อนไหวบญัชกีองทุนรวมเป็นหลกัฐานแสดงสทิธไิด ้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนรายใดประสงคจ์ะใหอ้อกสมุดบญัชแีสดง

สทิธเิพือ่ใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงสทิธ ิ ผูถ้อืหน่วยลงทุนยงัสามารถรอ้งขอไดท้ีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีอ่อกหลกัฐาน

แสดงสทิธนิัน้ๆ ได้

  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาออกเอกสารแสดงสทิธใินรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อหรอื 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนเพือ่เป็นหลกัฐานยนืยนัการท�ารายการซือ้ขายหน่วยลงทุน รวมถงึเปลีย่นแปลง และหรอืเพิม่เตมิรปูแบบ

เอกสารแสดงสทิธแิละหรอืเงือ่นไข และระยะเวลาสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใิหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้โดยจะประกาศใหผู้ถ้อื

หน่วยลงทนุทราบผา่นทางเวบ็ไซต ์www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม
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16. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ :

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื หรอืชอ่งทางอื่นใดที่

บรษิทัจดัการจดัใหม้ ีหรอืประกาศแจง้เพิม่เตมิในอนาคต ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก�าหนด โดยบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิ

ทีจ่ะแกไ้ขเพิม่ชอ่งทางการสัง่ขาย หรอืแกไ้ขวธิกีารสัง่ขาย หรอืแกไ้ขอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสัง่ขาย ทัง้น้ี เพือ่ประโยชน์ของ

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยทีจ่ะไมย่ืน่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ แต่จะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผา่นทาง www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่ง

ทางอืน่ใดตามความเหมาะสม และแจง้ใหส้�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

 16.1 วิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ :

  ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุ ไดโ้ดยวธิดีงัน้ี 

 � ผา่นบรษิทัจดัการ

 � ผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื

 � ผา่นระบบเอทเีอม็ (ATM)

 � ผา่นระบบโทรศพัท ์(Tele-bank)

 � ผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet)

  16.1.1 บริษทัจดัการ :

    ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการ ในทุกวนัท�าการของธนาคารพาณิชย ์            

โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งกรอกรายละเอยีดในค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุใหค้รบถว้น โดยระบุจ�านวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคนื

หรอืจ�านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการจะสง่มอบหลกัฐานการรบัค�า

สัง่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน

  16.1.2 ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน :

    ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุไดท้ีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุ

จะตอ้งกรอกรายละเอยีดในค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น โดยระบุจ�านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนืหรอืจ�านวนเงนิที ่

ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทุน และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะส่งมอบหลกัฐานการ

รบัค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน 

  16.1.3 ระบบเอทีเอม็ (ATM) :

    อน่ึง การสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุผา่นระบบ  ATM สามารถท�าไดเ้ฉพาะผา่นระบบของผูส้นบัสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เทา่นัน้ 

    บรษิทัจดัการอาจรบัค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุผา่นเครือ่ง ATM ด ้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสัง่ขาย

หน่วยลงทนุดว้ยบตัรบวัหลวง ATM หรอืบตัรบวัหลวง Premier ผา่นเครือ่ง ATM ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืได้
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ทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารน้ี สามารถตดิต่อผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ณ สาขาที่

ผูถ้อืหน่วยลงทุนเคยท�าบตัรบวัหลวง ATM หรอืบตัรบวัหลวง Premier ไวเ้พื่อขอใชบ้รกิาร โดยกรอก “ค�าขอใชบ้รกิาร

กองทุนเปิดผา่นเครือ่งฝากถอนเงนิระบบอตัโนมตัแิละบรกิารธนาคารทางโทรศพัท”์ (ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งน�าบตัรบวัหลวง 

ATM หรอืบตัรบวัหลวง Premier และสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาดว้ย) ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะสามารถสัง่ขาย

หน่วยลงทนุผา่นเครือ่ง ATM ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัท�าการซือ้ขายถดัไป หลงัจากกรอกค�าขอใชบ้รกิาร

แลว้โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

    ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์สัง่ขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ให้ปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�า 

รายการซึง่มรีะบุบนหน้าจอเครือ่ง ATM โดยผูส้ ัง่ขายตอ้งเลอืกรหสับรกิารขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏบิตัจินครบ 

ขัน้ตอนการสัง่ขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบุบนจอ ATM

    การสัง่ขายหน่วยลงทุน ดว้ยเครือ่ง ATM สามารถด�าเนินการไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 10,000,000 บาท หรอื           

ในกรณทีีส่ ัง่ขายหน่วยลงทนุ โดยระบุเป็นจ�านวนหน่วยครัง้ละไมเ่กนิ 1,000,000 หน่วย โดยไมจ่�ากดัจ�านวนครัง้ต่อวนั 

    ผูส้ ัง่ขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสัง่ขายหน่วยลงทนุผา่นเครือ่ง ATM ไมไ่ด ้ หากการท�ารายการ         

สัง่ขายเสรจ็สมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

    การสัง่ขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM หากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบงาน ผูส้นับสนุนการขายหรอื 

รบัซือ้คนืจะด�าเนินการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยก�าหนดใหแ้ลว้เสรจ็

ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

    เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครือ่ง ATM ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นเพยีงเอกสาร

บนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานในการท�ารายการอย่างสมบูรณ์ หากใบบนัทกึรายการของเครื่อง ATM นัน้หมด  

ผูส้ ัง่ขายจะเลอืกท�าการสัง่ขายหน่วยลงทนุหรอืไมก่ไ็ด้

    บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบัผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นหลกัฐานในการท�า

รายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

    บรษิทัจดัการจะช�าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้ะบุ

ไวใ้นค�าขอเปิดบญัชกีองทนุเปิด

    ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าสัง่

ขายคนืผา่นระบบ ATM ใหส้ามารถท�าได ้ ทัง้น้ี การเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน และ

หากอนาคตสามารถใชบ้รกิารน้ีโดยผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนือื่นได ้ บรษิทัจดัการจะแจง้ให้

ประชาชนทราบผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม
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  16.1.4 ระบบโทรศพัท ์(Tele-bank) :

    อน่ึง การสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์ สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุน 

การขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เทา่นัน้ 

    บรษิทัจดัการอาจรบัค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผา่นบรกิารธนาคารทางโทรศพัทไ์ด ้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุน 

อาจเลอืกสัง่ขายหน่วยลงทนุผา่นบรกิารธนาคารทางโทรศพัทข์องผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดท้กุวนัตลอด 24 ชัว่โมง  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารน้ี สามารถตดิต่อผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ณ สาขา ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเคยท�า

บตัรบวัหลวง ATM หรอืบตัรบวัหลวง Premier ไว ้ เพือ่ขอใชบ้รกิาร โดยกรอก “ค�าขอใชบ้รกิารกองทนุเปิดผา่นเครือ่งฝาก

ถอนเงนิระบบอตัโนมตัแิละบรกิารธนาคารทางโทรศพัท”์ (ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งน�าบตัร บวัหลวง ATM หรอืบตัรบวัหลวง 

Premier และสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาดว้ย) ซึ่งผูถ้อืหน่วยลงทุนจะสามารถสัง่ขายหน่วยลงทุนผ่านบรกิาร

ธนาคารทางโทรศพัทข์องผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัท�าการซือ้ขายถดัไป หลงัจากกรอกค�าขอใชบ้รกิารแลว้โดย

ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

    ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์สัง่ขายหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ ใหผู้ถ้อืหน่วย

ลงทุนปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการซึง่มรีะบุอยู่ในเอกสารวธิกีารใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศพัท ์ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุน

ตอ้งเลอืกรหสับรกิารขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการสัง่ขายหน่วยลงทุนผา่นบรกิารธนาคารทาง

โทรศพัท ์

    การสัง่ขายหน่วยลงทนุผา่นบรกิารธนาคารทางโทรศพัทส์ามารถด�าเนินการไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 10,000,000 บาท 

หรอืในกรณทีีส่ ัง่ขายหน่วยลงทนุ โดยระบุเป็นจ�านวนหน่วยครัง้ละไมเ่กนิ 1,000,000 หน่วย โดยไมจ่�ากดัจ�านวนครัง้ต่อวนั

    ผูส้ ัง่ขายหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสัง่ขายหน่วยลงทุนผา่นบรกิารธนาคารทางโทรศพัทไ์มไ่ด ้ หาก

การท�ารายการสัง่ขายเสรจ็สมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

    การสัง่ขายหน่วยลงทุนผา่นบรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์ หากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบงานผูส้นบัสนุน      

การขายหรอืรบัซื้อคนืจะด�าเนินการตรวจสอบและแก้ไขขอ้ผดิพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

ก�าหนดใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

    เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครื่องโทรสารของผูส้ ัง่ขายเป็นเพยีงเอกสารบนัทกึรายการเท่านัน้        

ไมใ่ชห่ลกัฐานในการท�ารายการอยา่งสมบรูณ์ 

    บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบัผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นหลกัฐานในการท�า

รายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

    บรษิทัจดัการจะช�าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้ะบุ

ไวใ้นค�าขอเปิดบญัชกีองทนุเปิด



67

BKA

    ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าสัง่

ขายคนืผา่นระบบโทรศพัทใ์หส้ามารถท�าได ้ทัง้น้ี การเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุ และ

หากอนาคตสามารถใชบ้รกิารน้ีโดยผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนือื่นได ้ บรษิทัจดัการจะแจง้ให้

ประชาชนทราบผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม

  16.1.5 ระบบอินเตอรเ์น็ต (Internet) :

    อน่ึง การสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต สามารถท�าไดเ้ฉพาะผา่นระบบของผูส้นบัสนุน        

การขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เทา่นัน้ 

    (1)  บริการบวัหลวง ไอแบงกก้ิ์ง (Bualuang iBanking) 

     ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสัง่ขายหน่วยลงทนุผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบวัหลวง ไอแบงกก์ิง้ 

ไดโ้ดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นค�าขอใชบ้รกิารบวัหลวง ไอแบงกก์ิง้ และบวัหลวง เอม็แบงกก์ิง้ 

(“ค�าขอใชบ้รกิาร”) หรอืค�าขออื่นในท�านองเดยีวกนั และสามารถสัง่ขายหน่วยลงทนุผา่นเวบ็ไซตข์องธนาคาร หรอือื่นๆ ได้

ตลอด 24 ชัว่โมง ที ่www.bangkokbank.com หรอืเวบ็ไซตอ์ืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต

     ในกรณีผูส้ ัง่ขายประสงคส์ัง่ขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบวัหลวง ไอแบ

งกก์ิง้ ใหผู้ส้ ัง่ขายปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการขายจนครบขัน้ตอนการสัง่ขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบุไว้

     การสัง่ขายหน่วยลงทุนผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบวัหลวงไอแบงกก์ิง้ สามารถด�าเนิน

การไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 10,000,000 บาท หรอืมลูคา่อื่นทีบ่รษิทัจดัการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเวบ็ไซตข์อง

บรษิทัจดัการ หรอืในกรณทีีส่ ัง่ขายหน่วยลงทนุ โดยระบุเป็นจ�านวนหน่วย ไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 1,000,000 หน่วย หรอืมลูคา่อืน่

ทีบ่รษิทัจดัการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ โดยไมจ่�ากดัจ�านวนครัง้ต่อวนั

     สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนไดบ้นัทกึ

ขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้

     ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ�านวนหน่วยลงทุนที่จะขายคนืหรอืจ�านวนเงนิที่ผูถ้อืหน่วยลงทุน

ตอ้งการไดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทุนในค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุน 

หกัดว้ยคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฎในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ

     บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฎอยู่ใน

รายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้

     ผูส้ ัง่ขายหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสัง่ขายหน่วยลงทุนผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิาร

บวัหลวง ไอแบงกก์ิง้ ไมไ่ดห้ากการท�ารายการสัง่ขายเสรจ็สมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทัง้สิน้



68

BKA

     อย่างไรก็ตาม หากมขีอ้ขดัขอ้งของระบบเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บรษิทัจดัการไม่

สามารถค�าสัง่ขายหน่วยลงทนุได ้ใหถ้อืวา่ยงัไมม่กีารท�ารายการการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุผา่นอนิเตอรเ์น็ตนัน้

     บรษิทัจดัการถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่กลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต

ดว้ยบรกิารบวัหลวง ไอแบงกก์ิง้ ยอมรบัและผกูพนัตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่�าหนดไวใ้นค�าขอใชบ้รกิารบวัหลวง ไอแบงกก์ิง้ 

และหรอืทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลีย่นแปลงต่อไปในภายหน้า ซึง่รวมถงึการยอมรบัความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อนัเน่ืองมาจาก

ความขดัขอ้งของระบบ

    (2)  บริการบวัหลวง เอม็แบงกก้ิ์ง (Bualuang mBanking) :

     ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสัง่ขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบรกิารบวัหลวง  

เอม็แบงกก์ิง้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งระบุเลขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ และลงนามในค�าขอใชบ้รกิารบวัหลวง ไอแบงกก์ิง้และ

บวัหลวง เอม็แบงก์กิ้ง (“ค�าขอใชบ้รกิาร”) หรอืค�าขออื่นในท�านองเดยีวกนั และปฏบิตัติามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นการขอใช้

บรกิารดงักล่าว และเมือ่ไดร้บัรหสัผูใ้ช ้ (User Name) และรหสัผา่น (Password) ส�าหรบัใชบ้รกิารดงักล่าวแลว้ สามารถ 

สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏบิตักิาร iOS ของ iPhone/iPad หรอืระบบปฏบิตักิาร 

Android หรอื WAP ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง หรอืระบบปฏบิตักิารอืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต

     ในกรณผีูส้ ัง่ขายประสงคส์ัง่ขายหน่วยลงทนุผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงกก์ิง้ 

ใหผู้ส้ ัง่ขายปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการขายจนครบขัน้ตอนการสัง่ขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบุไว้

     การสัง่ขายหน่วยลงทนุผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงกก์ิง้ สามารถด�าเนิน

การไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 10,000,000 บาท หรอืมลูคา่อื่นทีบ่รษิทัจดัการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเวบ็ไซตข์อง

บรษิทัจดัการ หรอืในกรณทีีส่ ัง่ขายหน่วยลงทนุ โดยระบุเป็นจ�านวนหน่วย ไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 1,000,000 หน่วย หรอืมลูคา่อืน่

ทีบ่รษิทัจดัการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ โดยไมจ่�ากดัจ�านวนครัง้ต่อวนั

     สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนไดบ้นัทกึ

ขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้

     ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ�านวนหน่วยลงทุนที่จะขายคนืหรอืจ�านวนเงนิที่ผูถ้อืหน่วยลงทุน

ตอ้งการไดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทุนในค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมากกวา่จ�านวนหน่วยลงทุนหรอืมลูคา่หน่วยลงทุนหกั

ดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฎในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฎอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนาย

ทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้

     ผูส้ ัง่ขายหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสัง่ขายหน่วยลงทุนผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิาร

บวัหลวง เอม็แบงกก์ิง้ ไมไ่ดห้ากการท�ารายการสัง่ขายเสรจ็สมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทัง้สิน้
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     อย่างไรก็ตาม หากมขีอ้ขดัขอ้งของระบบเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บรษิทัจดัการไม่

สามารถค�าสัง่ขายหน่วยลงทนุได ้ใหถ้อืวา่ยงัไมม่กีารท�ารายการการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุผา่นอนิเตอรเ์น็ตนัน้

     บรษิทัจดัการถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่กลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต

ดว้ยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงกก์ิง้ ยอมรบัและผกูพนัตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่�าหนดไวใ้นค�าขอใชบ้รกิาร และหรอื ทีจ่ะ

แกไ้ขเพิม่เตมิเปลีย่นแปลงต่อไปในภายหน้า ซึง่รวมถงึการยอมรบัความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อนัเน่ืองมาจากความขดัขอ้ง

ของระบบ

    ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าสัง่

ขายคนืผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต ทัง้น้ี การเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน และหากอนาคต

สามารถใชบ้รกิารน้ีผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนือื่นได ้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบ

ผา่นทาง www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม  

 16.2 การช�าระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ : 

  บรษิทัจดัการจะช�าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้ะบุไวใ้น

ค�าขอเปิดบญัชกีองทนุเปิดใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ภายใน 4 วนัท�าการนบัแต่วนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยการโอนเงนิ

เขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ปิดไวก้บั บมจ.ธนาคารกรงุเทพ หรอืธนาคารอืน่ซึง่อาจเปิดใหบ้รกิารต่อไป โดยไมถ่อื

เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ หรอืจา่ยเป็นเชค็ บมจ.ธนาคารกรงุเทพ หรอืธนาคารอืน่ทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต โดยไมถ่อื

เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ และขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ยในนามของผูถ้อืหน่วยลงทนุและจดัสง่ทางไปรษณยีล์งทะเบยีน

 16.3 เง่ือนไขการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ :

  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ�านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนื หรอืจ�านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดร้บั  

จากการขายคืนหน่วยลงทุนในค�าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหกัด้วย 

ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทกึโดยนาย

ทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ 

  อน่ึง กรณผีูถ้อืหน่วยลงทนุท�าค�าสัง่ขายคนืเป็นจ�านวนเงนิ ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจไดร้บัเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ     

ไมเ่ทา่กบัจ�านวนเงนิทีร่ะบุในค�าสัง่ขายคนืกไ็ด ้

  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนไดบ้นัทกึขอ้มูลการซื้อ

หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้ 

  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ื่นค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนต่อบรษิทัจดัการ และบรษิทัจดัการยงัไม่สามารถรบั

ซือ้คนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุไดโ้ดยอยูใ่นระหวา่งการด�าเนินการของบรษิทัจดัการตามขอ้ 18. ขอ้ 19. และขอ้ 20. 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจขอยกเลกิค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนไดใ้นระหวา่งวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใด 
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ที่ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ยื่นค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ทัง้น้ี การยกเลกิค�าสัง่ขายคนืจะ

สมบรูณ์กต็่อเมือ่ไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัจดัการก่อน

  ผูส้ ัง่ขายหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสัง่ขายหน่วยลงทุนไมไ่ด ้ หากการท�ารายการสัง่ขายเสรจ็สมบรูณ์แลว้      

ไมว่า่กรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

  การลดจ�านวนหน่วยลงทนุทีร่บัซือ้คนืจะท�าในวนัท�าการถดัจากวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุจ�านวนนัน้ 

 16.4 วนัและเวลาท�าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ : 

  ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุไดท้ีบ่รษิทัจดัการและหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ตัง้แต่

เวลาเริม่ท�าการถงึเวลา 15:30 น. ของทุกวนัท�าการซือ้ขาย หรอืเวลาอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการและหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอื

รบัซือ้คนืจะก�าหนดเวลาโดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ

  ส�าหรบัการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ ไดแ้ก่ ระบบเอทเีอม็ หรอืระบบบรกิารธนาคาร 

ทางโทรศพัท ์ระบบอนิเตอรเ์น็ต หรอืระบบอเิลก็ทรอนิกสอ์ืน่ใด ทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต สามารถสง่ค�าสัง่ขายหน่วยลงทนุได้

ทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง

 � การสัง่ขายหน่วยลงทุน ก่อนเวลา 16:00 น. ในวนัท�าการซื้อขายใหถ้อืว่าเป็นการสัง่ขายหน่วยลงทุนใน 

วนัท�าการซือ้ขายนัน้ในราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุทีค่�านวณได ้ณ สิน้วนัท�าการซือ้ขายซึง่จะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุทีค่�านวณได้ 

เมื่อสิน้วนัท�าการซื้อขายหน่วยลงทุนวนันัน้เป็นเกณฑใ์นการค�านวณ และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นราคาที่

รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้

 � การสัง่ขายหน่วยลงทุน หลงัเวลา 16:00 น. ในวนัท�าการซื้อขายหรอืการสัง่ขายหน่วยลงทุนในวนัหยุด

ท�าการซื้อขายใหถ้อืเป็นการสัง่ขายหน่วยลงทุนในวนัท�าการซื้อขายถดัไป ในราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีค่�านวณได ้ ณ  

สิน้วนัท�าการซื้อขายถดัไปซึง่จะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่�านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท�าการซื้อขายถดัไปเป็นเกณฑใ์นการค�านวณ

และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้

อน่ึง บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดวนัเวลารบัค�า

สัง่ขายคนืโดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของ

บรษิทัที ่www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม

17. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ : 

 ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุเปิดซึง่จดัตัง้และจดัการโดยบรษิทัจดัการเทา่นัน้ 

การสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน หมายถงึ การขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนหน่ึง (กองทุนตน้ทาง) เพือ่ซือ้หน่วยลงทุน

ของกองทุนอกีกองทุนหน่ึง (กองทุนปลายทาง) ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอือยูเ่พยีงกองทุนเดยีวต่อหน่ึงค�าขอสบัเปลีย่นกองทุน         

ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นรายละเอยีดโครงการกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะด�าเนินการหกักลบลบหน้ีตามทีผู่ถ้อืหน่วย

ลงทนุไดใ้ชส้ทิธใินการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุ
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 ทัง้น้ี การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุกองทนุเปิดดงักลา่ว จะไมร่วมถงึกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี และกองทนุรวมหุน้ระยะยาว 

 17.1 วิธีการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ :

  ชอ่งทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ดงัน้ี

 � บรษิทัจดัการ

 � ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื

 � ระบบโทรศพัท ์(Tele-bank)

 � ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet)

  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถท�าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ         

โดยตดิต่อบรษิทัจดัการ และหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื หรอืท�าค�าสัง่สบัเปลีย่นผ่านบรกิารทางโทรศพัท ์ หรอื 

ผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต หรอืวธิอีื่นๆ ที่บรษิทัจดัการอาจเพิม่เติมหรอืเปลี่ยนแปลงวธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่เป็น 

การให้บรกิารโดยบรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ได้รบัการแต่งตัง้จากบรษิัทจดัการภายหลงัได ้ 

ตามหลกัเกณฑ ์ เงือ่นไข และวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก�าหนดไวแ้ลว้ โดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ และถอืวา่ผูถ้อื

หน่วยลงทนุรบัทราบแลว้

  (1) วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผา่นบริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

   (ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บรกิารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อบรษิัทจดัการ หรอื 

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ    

   (ข) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีต่อ้งการท�ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ใหก้รอกรายละเอยีดในค�าขอสบัเปลีย่น

กองทุนใหค้รบถว้น โดยระบุชื่อกองทุนตน้ทาง จ�านวนหน่วยทีจ่ะออกจากกองทุนตน้ทาง และระบุชื่อกองทุนปลายทางที่

ตอ้งการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และน�าไปยื่นกบับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืซึง่บรษิทัจดัการหรอืผู้

สนบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะสง่มอบหลกัฐานการรบัค�าขอสบัเปลีย่นกองทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน

   (ค) ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีท่�ารายการค�าขอสบัเปลีย่นกองทนุเรยีบรอ้ยแลว้ จะเพกิถอนค�าขอสบัเปลีย่นกองทนุ

ไมไ่ด ้ไมว่า่กรณใีดๆ ทัง้สิน้

   (ง) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากที่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้บนัทกึขอ้มูลการขายคนื 

หน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้น้ี 

บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฎอยู่กบับรษิทัจดัการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นหลกัฐานในการท�า

รายการทีส่มบรูณ์และใชอ้า้งองิได้

   (จ) ในกรณีทีจ่�านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนในใบค�าขอสบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนนัน้มากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยู่ใน
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รายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้

   อยา่งไรกต็าม กรณ ีหากจ�านวนเงนิทีค่�านวณไดข้องกองทนุตน้ทางมไีมเ่พยีงพอทีจ่ะน�าไปซือ้หน่วยลงทนุ

ขัน้ต�่าตามขอ้ก�าหนดของกองทุนปลายทาง บรษิทัจดัการจะไม่น�าเงนิไปซื้อหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไว ้ โดยจะช�าระเป็นเงนิ       

ค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้ะบุไวใ้นค�าขอเปิดบญัชกีองทุน ภายใน  

4 วนัท�าการนับตัง้แต่วนัท�าการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่เปิดไวก้บั  

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอื่นซึง่อาจเปิดใหบ้รกิารต่อไป โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืเป็นเชค็ 

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอื่นทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ และขดีคร่อม

เฉพาะสัง่จา่ยในนามของผูถ้อืหน่วยลงทนุและจดัสง่ทางไปรษณยีล์งทะเบยีน

  (2) วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผา่นบริการธนาคารทางโทรศพัท ์(Tele-bank)

   (ก) ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บรกิารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ให ้

ผูถ้อืหน่วยลงทุนเลอืกรหสับรกิารสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนกองทุน และปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการสบัเปลีย่นการถอื

หน่วยลงทุนตามรายการซึง่มรีะบุอยูใ่นวธิกีารใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศพัท ์ ทัง้น้ี การท�ารายการผา่นบรกิารธนาคารทาง

โทรศพัทจ์ะท�ารายการไดค้รัง้ละไมต่�่ากวา่ 100 หน่วย และไมเ่กนิ 1,000,000 หน่วย โดยไมจ่�ากดัจ�านวนครัง้ต่อวนั 

   (ข) ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่อ้งการท�ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตอ้งท�ารายการใหค้รบถว้นตามทีก่�าหนด 

และเอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครื่องโทรสารของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่

หลกัฐานในการท�ากรายการอยา่งสมบรูณ์   

   (ค) ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ท�ารายการค�าขอสบัเปลี่ยนกองทุน เรยีบรอ้ยแล้ว จะเพกิถอนค�าขอสบัเปลี่ยน

กองทนุไมไ่ด ้ไมว่า่กรณใีดๆ ทัง้สิน้

   (ง) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากที่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้บนัทกึขอ้มูลการขายคนื

หน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง และการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้

   (จ) ในกรณีทีจ่�านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนในใบค�าขอสบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนนัน้มากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยูใ่น

รายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้

   อยา่งไรกต็าม กรณ ีหากจ�านวนเงนิทีค่�านวณไดข้องกองทนุตน้ทาง มไีมเ่พยีงพอทีจ่ะน�าไปซือ้หน่วยลงทนุ

ขัน้ต�่าตามขอ้ก�าหนดของกองทนุปลายทาง บรษิทัจดัการจะไมน่�าเงนิไปซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบุไว ้ โดยจะช�าระเป็นเงนิคา่

ขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวธิกีารที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในค�าขอเปิดบญัชกีองทุน ภายใน  

4 วนัท�าการนับตัง้แต่วนัท�าการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่เปิดไวก้บั  
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บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอื่นซึง่อาจเปิดใหบ้รกิารต่อไป โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ หรอืเป็นเชค็

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอื่นทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ และขดีคร่อม

เฉพาะสัง่จา่ยในนามของผูถ้อืหน่วยลงทนุและจดัสง่ทางไปรษณยีล์งทะเบยีน

  (3) วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผา่นระบบอินเตอรเ์น็ต (Internet)

   อน่ึง การสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต สามารถท�าไดเ้ฉพาะผา่นระบบของผูส้นบัสนุน     

การขายหรอืรบัซื้อคนืที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านัน้ และหากอนาคตสามารถใช้บรกิารน้ีโดยผ่านผู้สนับสนุน 

การขายหรอืรบัซือ้คนือื่นได ้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่ www.bblam.co.th หรอื

ผา่นชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม และแจง้ใหส้�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

   (ก) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน โดยผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต

ดว้ยบรกิารบวัหลวง ไอแบงกก์ิง้ ที ่ww.bangkokbank.com หรอืเวบ็ไซตอ์ืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต 

ทัง้น้ี  การท�ารายการผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต จะท�ารายการไดค้รัง้ละไมต่�่ากวา่ 100 หน่วย และไมเ่กนิ 1,000,000 หน่วย โดย

ไมจ่�ากดัจ�านวนครัง้ต่อวนั 

   (ข) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่อ้งการท�ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตอ้งปฏบิตัจินครบขัน้ตอนตามทีก่�าหนด 

และเอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกจากเครื่องพมิพ์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่ 

หลกัฐานในการท�ารายการอยา่งสมบรูณ์   

   (ค) ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ท�ารายการค�าขอสบัเปลี่ยนกองทุน เรยีบรอ้ยแล้ว จะเพกิถอนค�าขอสบัเปลี่ยน

กองทนุไมไ่ด ้ไมว่า่กรณใีดๆ ทัง้สิน้

   (ง) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากที่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้บนัทกึขอ้มูลการขายคนื

หน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง และการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้

   (จ) ในกรณีทีจ่�านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนในใบค�าขอสบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนนัน้มากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยูใ่น

รายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้

   อยา่งไรกต็าม กรณ ีหากจ�านวนเงนิทีค่�านวณไดข้องกองทนุตน้ทาง มไีมเ่พยีงพอทีจ่ะน�าไปซือ้หน่วยลงทนุ

ขัน้ต�่าตามขอ้ก�าหนดของกองทุนปลายทาง บรษิทัจดัการจะไม่น�าเงนิไปซื้อหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไว ้ โดยจะช�าระเป็นเงนิ       

ค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้ะบุไวใ้นค�าขอเปิดบญัชกีองทุน ภายใน  

4 วนัท�าการนับตัง้แต่วนัท�าการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่เปิดไวก้บั 

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอื่นซึง่อาจเปิดใหบ้รกิารต่อไป โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ หรอืเป็นเชค็
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บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอื่นทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ และขดีคร่อม

เฉพาะสัง่จา่ยในนามของผูถ้อืหน่วยลงทนุและจดัสง่ทางไปรษณยีล์งทะเบยีน 

 17.2 การก�าหนดเวลา และราคาขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ กรณี การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ :

  (1) การก�าหนดเวลาในการรบัค�าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ :

       (ก) กรณี ท�าค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการ และหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื       

สามารถท�ารายการไดท้กุวนัท�าการซือ้ขาย ตัง้แต่เวลาเริม่เปิดท�าการ ถงึเวลา 15:30 น.

       (ข) กรณ ีท�าค�าสัง่สบัเปลีย่นผา่นบรกิารทางโทรศพัท ์และระบบอนิเตอรเ์น็ต และผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกส์

อืน่ใด (ถา้ม)ี สามารถท�ารายการไดท้กุวนัตลอด 24 ชัว่โมง

      ทัง้น้ี การท�ารายการขอสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน โดยบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ หรอืผ่านระบบ

อนิเตอรเ์น็ต หรอืผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกสอ์ืน่ใด (ถา้ม)ี ก่อนเวลา 16:00 น. ในวนัท�าการซือ้ขายใหถ้อืวา่เป็นการสบัเปลีย่น 

การถอืหน่วยลงทนุในวนัท�าการซือ้ขายนัน้ ในราคารบัซือ้คนืและราคาขายหน่วยลงทนุทีค่�านวณได ้ณ สิน้วนัท�าการซือ้ขาย 

สว่นกรณีท�ารายการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนดงักล่าว หลงัเวลา 16:00 น. ในวนัท�าการซือ้ขายหรอืในวนัหยุดท�าการ       

ซือ้ขาย ใหถ้อืเป็นการท�ารายการขอสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุในวนัท�าการซือ้ขายถดัไป โดยใชร้าคารบัซือ้คนื และราคา

ขายหน่วยลงทนุทีค่�านวณได ้ณ สิน้วนัท�าการซือ้ขายถดัไป ทัง้น้ี ราคารบัซือ้คนืและราคาขายหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นราคา

ทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้

  (2) การก�าหนดราคาขาย และราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ กรณี สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ

        (ก) กรณ ีกองทนุตน้ทาง ใชร้าคารบัซือ้คนื ณ สิน้วนัท�าการซือ้ขาย

        (ข) กรณ ีกองทนุปลายทาง ใชร้าคาขาย ณ สิน้วนัท�าการซือ้ขาย

          อน่ึง การเปลีย่นแปลงก�าหนดเวลาและราคาขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน กรณี สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีเ่ปลีย่นแปลงเงื่อนไขตามทีร่ะบุไวโ้ดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ ทัง้น้ี บรษิทั

จดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทัว่ไปทราบถงึการเปลีย่นแปลงดงักล่าวล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั 

www.bblam.co.th

 17.3 เง่ือนไขการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ :

  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปิดรบัค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ว่าค�าสัง่ดงักล่าวจะส่งผ่านช่องทางใด     

ช่องทางหน่ึง หรอืหลายช่องทางรวมกนัเป็นการชัว่คราว รวมถงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนใดๆ        

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลกระทบต่อการบรหิารกองทุน อย่างมี

ประสทิธภิาพ หรอืต่อการลงทุนของกองทุนหรอืต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืต่อชื่อเสยีงหรอืต่อความรบัผดิชอบทางกฎหมาย

ของบรษิทัจดัการ
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  ในบางกรณ ีบรษิทัจดัการอาจปฏเิสธค�าขอสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หากค�าขอดงักลา่วจะมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ

นัน้ ถอืหน่วยลงทนุมากกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ

  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร และหรอืก�าหนดเวลารบัค�าสัง่สบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนใหส้ามารถท�าได ้ รวมถงึการแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคตทีบ่รษิทัจดัการและหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที่

มกีารแต่งตัง้เพิม่เตมิ จะเปิดรบัค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต ใหส้ามารถท�าไดโ้ดยการแกไ้ขเพิม่

เตมิดงักล่าวขา้งตน้จะไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและผูล้งทุน

ทราบลว่งหน้า ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.bblam.co.th  หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม

18. การเล่ือนก�าหนดการช�าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ :

 18.1  บรษิทัจดัการอาจเลือ่นก�าหนดการช�าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี�าสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทนุของกองทนุเปิดไดใ้นกรณดีงัต่อไปน้ี

  (1)  บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณทีีเ่ขา้เหตุดงัต่อไปน้ี โดยได้

รบัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้

   (ก) มเีหตุจ�าเป็นท�าใหไ้มส่ามารถจ�าหน่าย จา่ยโอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่ง

สมเหตุสมผล หรอื

   (ข) มเีหตุทีท่�าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช�าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก�าหนดเวลา

ปกต ิซึง่เหตุดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษิทัจดัการ

  (2)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคี�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อ

คนืหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง ต่างจากราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 

0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั

และรายงานการชดเชยราคา

 18.2  ในการเลือ่นก�าหนดการช�าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามขอ้ 18.1 บรษิทัจดัการจะด�าเนินการดงัต่อไปน้ี

  (1)  เลื่อนก�าหนดช�าระค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท�าการนับแต่วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี�าสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทนุนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากส�านกังาน

  (2)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื่อนก�าหนดการช�าระคา่ขายคนื 

หน่วยลงทุนตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั 

เชน่ การประกาศทางเวบ็ไซต ์เป็นตน้
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  (3)  แจง้การเลื่อนก�าหนดช�าระค่าขายคนื พรอ้มทัง้จดัสง่รายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐาน

การไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ 18.1 (1) หรอืการรบัรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ 18.1 (2) 

ต่อส�านกังานโดยพลนั ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด�าเนินการแทนกไ็ด้

  (4)  ในระหว่างการเลื่อนก�าหนดช�าระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 

ดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการจะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยจะช�าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล�าดบัวนัทีส่่งค�าสัง่ 

ขายคนืก่อนหลงั

19. การไม่ขาย ไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามค�าสัง่ซ้ือหรือค�าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ :

 1.  บรษิทัจดัการอาจไมข่าย ไมร่บัซือ้คนื หรอืไมร่บัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค�าสัง่ซือ้ ค�าสัง่ขายคนื หรอืค�าสัง่สบั

เปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัค�าสัง่ซื้อ ค�าสัง่ขายคนื หรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้ ในกรณีที่

ปรากฏเหตุดงัต่อไปน้ี

  (1)  ตลาดหลกัทรพัยไ์มส่ามารถเปิดท�าการซือ้ขายไดต้ามปกติ

  (2)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีดงัต่อไปน้ี โดยได้

รบัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้

   (ก) มเีหตุจ�าเป็นท�าใหไ้ม่สามารถจ�าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่าง 

สมเหตุสมผล

   (ข) ไมส่ามารถค�านวณมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื

   (ค) มเีหตุจ�าเป็นอืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ

  ทัง้น้ี การไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค�าสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืการหยุดรบัค�าสัง่ซื้อ 

ค�าสัง่ขายคนื หรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตาม (ก) (ข) หรอื (ค) จะกระท�าไดไ้มเ่กนิหน่ึงวนัท�าการ เวน้แต่จะไดร้บัการ

ผอ่นผนัจากส�านกังาน

  (3)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค�าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัค�าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

แก่ผูล้งทนุเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปน้ี

   (ก) บรษิทัจดัการมเีหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระท�าดงัต่อไปน้ี

    1. การกระท�าที่เป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและ 

ปราบปรามการฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ

    2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื

    3. การกระท�าที่เป็นการปฏบิตัติามค�าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิโดยบุคคลผูม้อี�านาจตาม

กฎหมาย
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   (ข) บรษิทัจดัการไม่สามารถด�าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ไดใ้น

สาระส�าคญั

 2.  เมือ่ปรากฏเหตุตามขอ้ 1 และบรษิทัจดัการประสงคจ์ะไมข่าย ไมร่บัซือ้คนื หรอืไมร่บัสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามค�า

สัง่ซือ้ ค�าสัง่ขายคนื หรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ดร้บัมาแลว้ บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี

  (1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี�าสัง่ซือ้ ค�าสัง่ขายคนื หรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไมข่าย 

ไมร่บัซือ้คนืหรอืไมร่บัสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 1 (1) (2) หรอื (3) จะเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วย

ลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยดุรบัค�าสัง่ซือ้ ค�าสัง่ขายคนื หรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใดๆ 

โดยพลนัดว้ย เชน่ การประกาศทางเวบ็ไซต ์เป็นตน้

  (2)  รายงานการไมข่าย ไมร่บัซือ้คนื หรอืไมร่บัสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุหรอืการหยดุรบัค�าสัง่ซือ้ ค�าสัง่ขายคนื หรอื

ค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด�าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้�านักงาน

ทราบโดยพลนั

  (3)  ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการไมข่าย ไมร่บัซือ้คนื หรอืไมร่บัสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุหรอืหยดุรบัค�าสัง่ซือ้ ค�าสัง่ขายคนื

หรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตามขอ้ 1 (1) (2) หรอื (3) เกนิหน่ึงวนัท�าการ บรษิทัจดัการจะด�าเนินการดงัต่อไปน้ี ก่อน

การเปิดรบัค�าสัง่ซือ้ ค�าสัง่ขายคนื หรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ

   (ก) รายงานการเปิดรับค�าสัง่ซื้อ ค�าสัง่ขายคืน หรือค�าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะ 

การลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัท�าการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้�านักงานทราบภายในวนัท�าการก่อนวนัเปิดรบั 

ค�าสัง่ซือ้ ค�าสัง่ขายคนื หรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ

   (ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี�าสัง่ซือ้ ค�าสัง่ขายคนื หรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการ

เปิดขาย รบัซือ้คนื หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุทัว่ไปใหท้ราบถงึการ

เปิดรบัค�าสัง่ซือ้ ค�าสัง่ขายคนื หรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนั เช่น การประกาศทางเวบ็ไซต ์

เป็นตน้

 3.  บรษิทัจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรอืหยดุรบัค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในชว่งระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบวา่ 

ราคาขายหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงาน

การชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป

และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี�าสัง่ซือ้ 

หน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึหยุดการขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปให้

ทราบถงึการหยดุรบัค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั เชน่ การประกาศทางเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 



78

BKA

20.  การหยดุขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ : 

 เพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืในกรณทีีม่คีวามจ�าเป็นเพือ่รกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิ

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

หยุดรบัค�าสัง่ซื้อ ค�าสัง่ขายคืนหรือค�าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที ่

เหน็สมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 20 วนัท�าการตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยาย 

ระยะเวลาหยดุรบัค�าสัง่ซือ้ ค�าสัง่ขายคนื หรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกไปได้

21.  การช�าระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน : 

 กรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถช�าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช�าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์

หรอืทรพัยส์นิอืน่แทน บรษิทัจดัการจะก�าหนดขัน้ตอนการด�าเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากส�านกังานก่อน 

และไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยขัน้ตอนทีก่�าหนดดงักล่าวตอ้งสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วย

ลงทนุของกองทนุรวมทกุราย และบรษิทัจดัการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั

22. สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของบริษทัจดัการ ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคืน (ถ้ามี)  

 ตวัแทน (ถ้ามี) และท่ีปรึกษา (ถ้ามี) : 

 22.1 สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของบริษทัจดัการ : 

  ในการจดัการกองทนุ บรษิทัจดัการมสีทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบในการด�าเนินการดงัต่อไปน้ี

  (1)  การบริหารกองทนุ

   (ก) ยืน่ค�าขอจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิซึง่เป็นเงนิไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวม

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

   (ข) จดัการกองทนุใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ ตลอดจนขอ้ผกูพนัระหวา่งบรษิทัจดัการ

และผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งเครง่ครดั

   (ค) น�าเงนิของกองทุนไปลงทุนในหลกัทรพัยต่์างๆ และซื้อขาย จ�าหน่าย สัง่โอน เปลีย่นแปลงเพิม่เตมิ 

หลกัทรพัย์ที่ลงทุนไว้นัน้ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและตาม

วตัถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทนุของโครงการทีไ่ดร้บัอนุมตั ิทัง้น้ี โดยค�านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นหลกั

   (ง) ด�าเนินการเพิม่จ�านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

ก�าหนด

   (จ) ด�าเนินการเพิม่จ�านวนหน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้หรอืยกเลกิจ�านวนหน่วยลงทนุทีร่บัซือ้คนืในวนัท�าการ

ถดัจากวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุจ�านวนนัน้แลว้แต่กรณี
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   (ฉ) แจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิ จ�านวน และมลูคา่หน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุน ณ วนัท�าการ

สดุทา้ยของทกุเดอืนใหแ้ก่ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีป่ระกาศก�าหนด ทัง้ทีม่อียูใ่นปจัจบุนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิใน

อนาคต

   (ช) สงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ

   (ซ) เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในกจิการทีก่องทุนถอืหุน้หรอืหลกัทรพัยอ์ยู่เท่าทีจ่�าเป็นเพื่อ

รกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ

   (ฌ) เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุน หรอืวธิจีดัการกองทุนตาม “ขอ้ 28. วธิกีาร

แกไ้ขโครงการจดัการกองทนุรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ”

  (2)  การรบัและจ่ายเงินของกองทนุ

   (ก) จดัใหม้กีารรบัและจา่ย คา่ธรรมเนียม คา่ใชจ้า่ย หรอืเงนิตอบแทนอืน่ใดจากและใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ

และกองทนุ ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัการของกองทนุตามทีก่�าหนดไวใ้น “ขอ้ 23. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ย 

ทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”

   (ข) ได้รบัค่าตอบแทนในการจดัการกองทุนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามอตัราที่ก�าหนดไว้ใน “ขอ้ 23 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”

  (3)  การแต่งตัง้บคุคลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการจดัการกองทนุ

   (ก) จดัใหม้ผีูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่มคีุณสมบตัติามประกาศส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เรื่อง คุณสมบตัขิองผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถงึการเปลีย่นตวัผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตัง้ 

ผูด้แูลผลประโยชน์อืน่แทนตามเงือ่นไขในการเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ทีก่�าหนดไวใ้นขอ้ 6. ทัง้น้ี โดยไดร้บัอนุญาตจาก

ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

   (ข) แต่งตัง้ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ภายใตห้ลกัเกณฑ ์ เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก�าหนด

   (ค) จดัให้มีผู้สอบบญัชีทรพัย์สนิของกองทุนที่มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ ์

แหง่ประกาศส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัย์

   (ง) แต่งตัง้ผูช้�าระบญัชกีองทนุ เมือ่ยตุหิรอืเลกิกองทนุ ทัง้น้ี โดยความเหน็ชอบของส�านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ก่อน

   (จ) แต่งตัง้นายทะเบยีนของกองทนุตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร
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  (4)  การด�าเนินการเพ่ือมิให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากดัการถือ

หน่วยลงทนุ

   (4.1) จดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนัใดไมเ่กนิขอ้จ�ากดัการถอืหน่วยลงทุน และ

ดแูลใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจดัสรรหน่วยลงทนุไมเ่กนิขอ้จ�ากดัดงักลา่วดว้ย

   (4.2)  ในกรณีทีม่บุีคคลอื่นเป็นนายทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะแจง้ใหน้ายทะเบยีนผูถ้อื 

หน่วยลงทนุทราบถงึขอ้จ�ากดัการถอืหน่วยลงทนุ และดแูลใหน้ายทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุปฏเิสธการโอนหน่วยลงทนุ หาก

มกีารถอืหน่วยลงทนุของบุคคลใดหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จ�ากดัการถอืหน่วยลงทนุ

   (4.3)  ตรวจสอบสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเพื่อใหเ้ป็นไปตาม 

ขอ้จ�ากดัการถอืหน่วยลงทนุ และด�าเนินการใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืตรวจสอบและรายงานต่อบรษิทัจดัการ เมือ่

พบการถอืหน่วยลงทนุทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้จ�ากดัการถอืหน่วยลงทนุ

   (4.4)  เมื่อปรากฎขอ้เทจ็จรงิว่าบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ�ากดัการถอื

หน่วยลงทนุ ไมว่า่จะเป็นการถอืหน่วยลงทนุเองโดยตรงหรอืผา่นบุคคลอืน่ บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี

      (1)  กรณกีารเกนิขอ้จ�ากดัการถอืหน่วยลงทนุทีเ่กดิจากการไดห้น่วยลงทนุมาเพิม่เตมิ บรษิทัจดัการ

จะด�าเนินการดงัต่อไปน้ี

       (ก) รายงานต่อส�านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท�าการนบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการรูห้รอืควรรูถ้งึ 

ขอ้เทจ็จรงิดงักลา่ว ทัง้น้ี การรายงานดงักลา่ว ใหแ้สดงแนวทางการแกไ้ขเพือ่ใหก้ารถอืหน่วยลงทนุเป็นไปตามขอ้จ�ากดัการ

ถอืหน่วยลงทนุดว้ย

       (ข) เปิดเผยขอ้มลู เมือ่มกีารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ�ากดัการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอื

กลุม่บุคคลเดยีวกนัใด ใหผู้ล้งทนุทราบในชอ่งทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายใน 5 วนัท�าการนบัแต่วนัทีม่กีารถอืหน่วย

ลงทุนเกนิขอ้จ�ากดัการถอืหน่วยลงทุนครัง้แรกของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใด และปรบัปรุงขอ้มลูดงักล่าวใหเ้ป็น

ปจัจุบนัทุกเดอืน ทัง้น้ี บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงเพือ่ใหน้ายทะเบยีนแจง้ใหบ้รษิทัจดัการทราบ หากมกีารถอืหน่วย

ลงทนุเกนิขอ้จ�ากดัการถอืหน่วยลงทนุดงักลา่วดว้ย

       (ค) แกไ้ขสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดใหเ้ป็นไปตามขอ้

จ�ากดัการถอืหน่วยลงทนุ (เชน่ เสนอขายหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ) ภายใน 2 เดอืนนบัแต่วนัทีป่รากฎขอ้เทจ็จรงิวา่บุคคลใดหรอื

กลุม่บุคคลเดยีวกนัใดนัน้ถอืหน่วยลงทนุไมเ่ป็นไปตามขอ้จ�ากดัดงักลา่ว เวน้แต่เป็นกองทนุรวมทีก่�าหนดเวลาซือ้ขายหน่วย

ลงทนุแต่ละครัง้หา่งกนันานกวา่สองเดอืน ใหด้�าเนินการแกไ้ขภายในวนัสดุทา้ยของก�าหนดเวลาซือ้ขายหน่วยลงทนุครัง้ถดัไป 

      (2)  กรณีการเกนิขอ้จ�ากดัการถอืหน่วยลงทุนโดยไมไ่ดเ้กดิจากการไดห้น่วยลงทุนมาเพิม่เตมิ หรอื

เป็นกรณทีีไ่ดร้บัยกเวน้ ตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ บรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้

จ�ากดัการถอืหน่วยลงทนุดงักลา่วตามหลกัเกณฑใ์น (1)(ข)
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   (4.5)  ในกรณีทีม่บุีคคลใดถอืหน่วยลงทุนเพือ่บุคคลอื่นผา่นบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชื่อ (omnibus account) 

บรษิทัจดัการจะจดัใหม้ขีอ้ตกลงเพื่อใหบุ้คคลทีม่ชีื่อเป็นเจา้ของบญัชนีัน้ด�าเนินการตามขอ้ก�าหนดในขอ้ผูกพนัในส่วนที่

เกีย่วกบัการจา่ยเงนิปนัผล (ถา้ม)ี และการนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุ และหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการด�าเนินการเมือ่

มกีารถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ�ากดัตามขอ้ (4.1) ขอ้ (4.3) ขอ้ (4.4)(1)(ก) และ (ค) โดยอนุโลม ทัง้น้ี การรายงานเกีย่วกบัการ

ถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ�ากดัการถอืหน่วยลงทุนตามขอ้ (4.4)(1)(ก) ใหบุ้คคลทีม่ชีื่อเป็นเจา้ของบญัชดีงักล่าวรายงานต่อ

บรษิทัจดัการแทนการรายงานต่อส�านกังาน ก.ล.ต.

  (5)  การด�าเนินการอ่ืนๆ

   (ก) ออกสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

   (ข) จดัใหม้กีารฝากทรพัยส์นิของกองทนุไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน์

   (ค) จดัให้มีและเก็บรกัษาไว้ ซึ่งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส�านักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด

   (ง) จดัท�ารายงานทกุรอบปีบญัชเีพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทนุ ณ วนัสิน้ปีบญัช ีและสง่รายงานดงักลา่ว

ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดอืนนบัแต่วนั

สิน้ปีบญัชนีัน้

   (จ) จดัท�าหนงัสอืชีช้วนใหม ่เพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทนุทีเ่ป็นปจัจบุนั ตามทีป่ระกาศก�าหนดทัง้ทีม่อียู่

ในปจัจบุนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต

   (ฉ) แจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้มลูทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้ ยกเวน้การเพิม่จ�านวนเงนิทุนจดทะเบยีนและการ

แกไ้ขเพิม่เตมิจ�านวนและมลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนใหแ้ก่ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ภายใน 5 วนัท�าการนบัแต่วนัทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมินัน้

   (ช) ขอรบัใบแทนหลกัฐานการรบัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนเปิดต่อส�านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. โดยเสยีคา่ธรรมเนียมตามอตัราทีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนด ในกรณทีีห่ลกัฐานดงักลา่วสญูหายหรอืถกู

ท�าลาย

   (ซ) จดัท�ารายงานการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นเพือ่การลงทุนของกองทุนเป็นรายวนัและจดัสง่

ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายในทกุสิน้วนัท�าการนัน้

   (ฌ) จดัท�ารายงานฐานะการลงทนุเพือ่กองทนุเป็นรายวนั และจดัสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายในทกุสิน้วนั

ท�าการนัน้

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

ก�าหนด ในกรณีทีม่ไิดเ้กดิจากการลงทุนหรอืไดห้ลกัทรพัยม์าเพิม่เตมิตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่�านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ก�าหนดและจดัสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท�าการถดัจากวนัทีห่ลกัทรพัยน์ัน้มมีลูคา่เกนิอตัราสว่นทีก่�าหนด
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   (ฎ) จดัท�ารายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ เพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทนุ

ของรอบระยะเวลาหกเดอืนนัน้ และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มชีื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและ

ส�านักงานภายใน 2 เดอืน นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดอืนดงักล่าว เวน้แต่บรษิทัเลอืกท�ารายงานตาม 

รอบปีบญัช ีบรษิทัไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งจดัท�ารายงานในรอบระยะหกเดอืนหลงัส�าหรบัปีบญัชี

   (ฏ) จดัท�าและจดัสง่รายงานอืน่ๆ ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืส�านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ก�าหนด

 22.2. สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ :

  สิทธิของผูด้แูลผลประโยชน์

  (1)  ไดร้บัคา่ตอบแทนจากการท�าหน้าทีเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชน์ตามอตัราทีก่�าหนดไวใ้น “ขอ้ 23. คา่ธรรมเนียม

และคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”

  (2)  บอกเลกิสญัญาจดัตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ตามเงือ่นไขทีก่�าหนดไวใ้นสญัญา ทัง้น้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบ

จากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

  หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูด้แูลผลประโยชน์

  (1)  ดแูลใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ซึง่ไดร้ะบุไวใ้น “ขอ้ 22.1 สทิธ ิหน้าที ่และความ

รบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” และขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกองทนุกบับรษิทัจดัการ

  (2)  รบัฝากทรพัยส์นิของกองทุน โดยแยกไวต่้างหากจากทรพัยส์นิอื่น พรอ้มทัง้ดแูลใหก้ารเบกิจ่ายทรพัยส์นิ

ของกองทนุเป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทนุ

  (3)  จดัท�าบญัชแีสดงการรบัจา่ยทรพัยส์นิของกองทนุ

  (4)  จดัท�ารายงานโดยละเอยีดเสนอต่อส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการกระท�าการหรอื

งดเวน้กระท�าการจนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนหรอืไมป่ฏบิตัหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีร่ะบุไวใ้น “ขอ้ 22.1 สทิธ ิ

หน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” และสง่ใหแ้ก่ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนันบัแต่วนัทีผู่ด้แูล

ผลประโยชน์ของกองทนุรูถ้งึเหตุการณ์ดงักลา่ว

  (5)  ด�าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดใีหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีข่องตน หรอืฟ้องรอ้งเรยีกคา่สนิไหมทดแทน

ความเสยีหายจากบรษิทัจดัการเพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงหรอืเมือ่ไดร้บัค�าสัง่จากส�านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. โดยถอืเป็นคา่ใชจ้า่ยของกองทนุ

  (6)  ด�าเนินการอื่นๆ ตามทีก่�าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ทัง้น้ี ตอ้งไมข่ดัต่อกฎหมายวา่ดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

  (7)  ให้ความเห็นชอบในการด�าเนินการของบริษัทจัดการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส�านักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนดใหเ้ป็นหน้าทีข่องผูด้แูลผลประโยชน์
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 22.3. สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน :

  สิทธิของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน

  (1)  ไดร้บัคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนและคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ในอตัราทีร่ะบุ

ไวใ้น “ขอ้ 23. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”

  (2)  บอกเลกิการเป็นตวัแทนตามขอ้ก�าหนดและเงือ่นไขทีก่�าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนสนบัสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนื

  หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน

  (1)  แจกจา่ยหนงัสอืชีช้วนของกองทนุ ค�าขอเปิดบญัชกีองทนุ รวมตลอดถงึค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและค�าสัง่ขาย

คนืหน่วยลงทนุ

  (2)  รบัค�าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนและรบัช�าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซื้อ และช�าระเงนิค่าขายคนืหน่วย

ลงทนุใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้น้ี ตามเงือ่นไขทีร่ะบุในโครงการ

  (3)  สง่มอบและรบัมอบสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ

  (4)  คนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ทีไ่มไ่ดร้บัการจดัสรรตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นโครงการ

  (5)  ยนืยนัการซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทนุ

  (6)  กรณีทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืใหบ้รกิารเป็นนายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทุนแบบไมเ่ปิดเผยรายชื่อ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ (Omnibus Account) ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืมหีน้าทีป่ฏบิตั ิดงัน้ี

   (ก) มรีะบบในการปฏบิตังิานทีท่�าใหม้ัน่ใจไดว้า่ลกูคา้จะไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งสจุรติ และเป็นธรรมเกีย่วกบั

การจดัท�าการบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่ไมเ่ปิดเผยรายชือ่

   (ข) ในกรณีทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืประสงคจ์ะปฏบิตัต่ิอลกูคา้ในเรือ่งใด ซึง่มผีลท�าใหล้กูคา้ได้

รบัเงือ่นไขหรอืสทิธปิระโยชน์ทีไ่มเ่ทา่เทยีมกบัการซือ้ขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยรายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูส้นบัสนุนการ

ขายและรบัซื้อคนืต้องแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบและจดัใหม้หีลกัฐานทีแ่สดงว่าผูล้งทุนไดร้บัทราบและยอมรบัเงื่อนไขและสทิธิ

ประโยชน์ทีไ่ม่เท่าเทยีมกนันัน้แลว้ ทัง้น้ี การปฏบิตัดิงักล่าวตอ้งไม่ขดัหรอืแยง้และไม่น้อยกว่าหลกัเกณฑก์ารจดัตัง้และ

จดัการกองทนุรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศ กฎ หรอืค�าสัง่ทีอ่อกตามกฎหมายดงักลา่ว

   (ค) ไมจ่ดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจนเป็นเหตุใหม้กีารถอืหน่วยลงทุนเกนิ

ขอ้จ�ากดัการถอืหน่วยลงทนุ

   (ง) ตรวจสอบ หรอืด�าเนินการใหม้กีารตรวจสอบว่ามบุีคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดในบญัชดีงักล่าว

ถอืหน่วยลงทนุของกองทนุเกนิกวา่อตัราทีก่�าหนด
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   (จ) รายงานต่อบรษิทัจดัการ ภายใน 5 วนั เมื่อพบว่าบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดในบญัชนีัน้ถอื

หน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกวา่อตัราทีก่�าหนด การรายงานดงักล่าว ใหแ้สดงแนวทางการแกไ้ขเพือ่ใหก้ารถอืหน่วยลงทุน

เป็นไปตามขอ้จ�ากดัการถอืหน่วยลงทนุดว้ย ทัง้น้ี ในกรณทีีบุ่คคลหรอืกลุม่บุคคลดงักลา่วเป็นบุคคลทีไ่ดร้บัการยกเวน้ใหไ้ด้

รบัการจดัสรรหน่วยลงทุนเกนิกวา่อตัราดงักล่าว ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืตอ้งระบุดว้ยวา่เป็นบุคคลทีไ่ดร้บัยกเวน้

ตามกรณใีด

   (ฉ) แจง้ใหบ้รษิทัจดัการทราบ เมือ่บุคคลใดหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนัใดทีถ่อืหน่วยลงทนุของกองทนุเกนิกวา่

อตัราทีก่�าหนดมกีารลดสดัสว่นการถอืหน่วยลงทนุจนเป็นไปตามอตัราทีก่�าหนดแลว้

   (ช) ไมน่บัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีต่อ้งหา้มมใิหน้บัรวมในจ�านวนเสยีง

ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุในบญัชดีงักลา่ว

   (ซ) ไม่จ่ายเงนิปนัผล (ถ้าม)ี ใหก้บับุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้จนเป็นเหตุใหข้ดักบัประกาศคณะ

กรรมการก�ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ�ากดัการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ

  (7)  ท�าการอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน้าทีด่งักลา่วขา้งตน้

 22.4. สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของตวัแทนจ�าหน่าย :

  ไมม่ี

 22.5. สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของท่ีปรึกษาการลงทนุ :

  ไมม่ี

 22.6. สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของท่ีปรึกษากองทนุ / ท่ีปรึกษาอ่ืนๆ :

  ไมม่ี

 22.7. สิทธิ หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ และการแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :

  ไมม่ี

23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผูส้ ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทนุและกองทนุรวม :

 23.1. ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผูส้ ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทนุ :

  23.1.1.  ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) :

     ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.0 ของมลูคา่หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะยกเวน้ไมเ่รยีกเกบ็คา่ธรรมเนียม

การขายหน่วยลงทนุจากผูซ้ือ้หน่วยลงทนุทีซ่ือ้หน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว หรอื

เปลีย่นแปลงอตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าว โดยจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยจะปิดประกาศ ณ 

ส�านกังานของบรษิทัจดัการส�านกังานใหญ่ และส�านกังานสาขาของตวัแทน และประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั
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  23.1.2.  ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) :

     ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.0 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีร่บัซื้อคนื (โดยมคี่าธรรมเนียมขัน้ต�่า 50 บาท) 

โดยบรษิทัจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมดงักล่าวออกจากมูลค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่บรษิทัจดัการจะต้องจ่ายใหก้บัผูถ้อื

หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิี่จะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวหรอืเปลี่ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าว 

โดยจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั โดยจะปิดประกาศ ณ ส�านกังานของบรษิทัจดัการ ส�านกังานใหญ่ 

และส�านกังานสาขาของตวัแทน และประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั

  23.1.3.  ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :

     ไมม่ี

  23.1.4.  ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ :

     ในอตัรา 50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรอืเศษของ 1,000 หน่วย โดยจะเรยีกเก็บ 

คา่ธรรมเนียมจากผูโ้อนในวนัทีย่ ืน่ค�าขอโอนหน่วยลงทนุ

  23.1.5.  ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ :

     ไมม่ ี  

  23.1.6.  ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองท่ีก�าหนดในโครงการ (Exit Fee) :

     ไมม่ี

  23.1.7.  ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ :

     อตัราคา่ธรรมเนียมดงักลา่วขา้งตน้รวมภาษมีลูคา่เพิม่แลว้

 23.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุรวม :

  23.2.1.  ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :

     ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.5 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะ

เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมดงักล่าว หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าว โดยจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย

กวา่ 30 วนั โดยจะปิดประกาศ ณ ส�านกังานของบรษิทัจดัการ ส�านกังานใหญ่ และส�านกังานสาขาของตวัแทน และประกาศ

ในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั

  23.2.2.  ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :

     ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.04 ต่อปีของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ

  23.2.3.  ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี :

     ในอตัรารอ้ยละ 0.12 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ
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  23.2.4.  ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทนุ :

     ไมม่ี

  23.2.5.  ค่าธรรมเนียมการจดัจ�าหน่าย :

     ไมม่ี

  23.2.6.  ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ :

     (1)  คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์ตามทีจ่า่ยจรงิ

     (2)  คา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิการขาย คา่โฆษณาและประชาสมัพนัธก์องทนุ ตามทีจ่า่ยจรงิ

     (3) ค่าจดัท�ารายงานหนังสอืบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศใน

หนังสอืพมิพร์ายวนั และหรอืข่าวสารถงึผูถ้อืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการมหีน้าทีจ่ดัท�าขึน้ตามทีส่�านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ก�าหนด ตามทีจ่า่ยจรงิ

     (4)  คา่จดัท�าหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ ตามทีจ่า่ยจรงิ

     (5)  คา่จดัท�าสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ใบค�าสัง่ซือ้และขายหน่วยลงทุน และใบยนืยนัการ

ซือ้และขายหน่วยลงทนุตามทีจ่า่ยจรงิ

     (6)  คา่อากรแสตมป์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ตามทีจ่า่ยจรงิ

     (7)  คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชแีละผูช้�าระบญัช ีตามทีจ่า่ยจรงิ

     (8)  คา่ใชจ้า่ยในการออกเชค็คา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามทีจ่า่ยจรงิ

     (9)  ค่าใชจ้่าย (ถา้ม)ี ในการด�าเนินคดขีองผูด้แูลผลประโยชน์ทีฟ้่องรอ้งใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติาม

หน้าทีห่รอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิทัจดัการ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืเมื่อไดร้บัค�าสัง่

จากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่า่ยจรงิ หรอืคา่ใชจ้า่ยดา้นกฎหมายในการด�าเนินคดใีนทางศาลเพือ่รกัษาสทิธิ

ของกองทนุตามทีจ่า่ยจรงิ

     (10) คา่ไปรษณยีากรส�าหรบัการสง่เอกสารต่างๆ หรอืหนงัสอืตดิต่อกบัผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามทีจ่า่ยจรงิ

     (11) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากการตดิตามทวงถามหรอืการด�าเนินคดเีพือ่การรบัช�าระหน้ีใดๆ ของกองทนุ

ตามทีจ่า่ยจรงิ

     (12) คา่ทีป่รกึษากฎหมายในการจดัการกองทุน การเตรยีมหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน และ

เอกสารสญัญาต่างๆ ตามทีจ่า่ยจรงิ

     (13) คา่ธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ตามทีจ่า่ยจรงิ

     ภาษมีลูคา่เพิม่อนัเน่ืองมาจากคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุจะเป็นภาระของกองทนุ
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     ส�าหรบัคา่ใชจ้า่ยตาม (2) ถงึ (13) รวมกนัในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.511 ต่อปีของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ

ของกองทุน และจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีก่�าหนดโดยสมาคมนกับญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแหง่ประเทศไทย 

โดยจะพจิารณาตดัจา่ยทัง้จ�านวนหรอืทยอยตดัจา่ยในทางบญัชขีองกองทนุตามระยะเวลาการใชป้ระโยชน์จากคา่ใชจ้า่ยนัน้

     ทัง้น้ี คา่ใชจ้า่ยทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นขอ้ 23.1 และ 23.2 (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะทดรองจา่ยใหก้องทนุก่อน

และบรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็เงนิทดรองจา่ยจากกองทนุเดอืนละครัง้

     ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัโฆษณา เมือ่รวมกบัคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีส่ามารถประมาณการได ้ เชน่ คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยในการสอบบญัช ี

ค่าจดัท�าเอกสารต่างๆของกองทุน เช่น หนังสอืชีช้วน หนังสอืบอกกล่าวต่อผูถ้อืหน่วย ประกาศ รวมถงึค่าจดัส่งเอกสาร 

ดงักลา่ว เมือ่รวมกนัแลว้ประมาณคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.171 ต่อปีของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ

     อยา่งไรกต็าม คา่ใชจ้า่ยดงักลา่วเป็นการประมาณการ อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บั 

ปจัจยัต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จ�านวนผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น แต่ทัง้น้ีจะไม่เกินกว่าอตัราขัน้สูงของยอดรวม 

คา่ธรรมเนียมเงนิตอบแทน และคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวอ้ยา่งชดัแจง้ในโครงการ

  หมายเหตุ : การค�านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย

ทะเบยีนหน่วยลงทุนจะค�านวณทุกวนัโดยใชม้ลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนในแต่ละวนัในการค�านวณ และจะเรยีกเกบ็จาก

กองทนุเป็นรายเดอืน

 23.3. การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :

  บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายตามขอ้ 23.1 และ 23.2 โดยไม่ถอืว่า

เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ โดยบรษิทัจะด�าเนินการดงัต่อไปน้ี

  (1)  กรณีเพิม่อตัราค่าธรรมเนียม หรอือตัราค่าใชจ้่ายทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทุน และหรอืจาก

กองทุน บรษิทัจดัการจะแจ้งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดยจะตดิประกาศที่ส�านักงานของ 

บรษิทัจดัการและส�านักงานใหญ่และส�านักงานสาขาของตวัแทน และลงประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั 

เป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนั ทัง้น้ี การเพิม่อตัราคา่ธรรมเนียม หรอือตัราคา่ใชจ้า่ยดงักล่าวจะตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของอตัรา 

คา่ธรรมเนียมหรอือตัราคา่ใชจ้า่ยภายในรอบระยะเวลา 1 ปี เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุน

ดว้ยมตเิกนิกึง่หน่ึงของจ�านวนหน่วยลงทนุทีจ่�าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด

  (2)  กรณทีีบ่รษิทัจดัการจะลดอตัราคา่ธรรมเนียม หรอือตัราคา่ใชจ้า่ยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศไวท้ีส่�านกังาน

ของบรษิทัจดัการ และส�านกังานใหญ่และส�านกังานสาขาของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื

  ทัง้น้ี การเปลีย่นแปลงตามขอ้ (1) และ (2) บรษิทัจดัการจะตอ้งแจง้ใหส้�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลีย่นแปลง
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24. วิธีการค�านวณ ก�าหนดเวลาในการค�านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ 

 ราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด�าเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง :

 24.1. วิธีการค�านวณ ก�าหนดเวลาในการค�านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 

  และราคาหน่วยลงทนุ : ในประเทศ

  เง่ือนไขพิเศษ :

  1. บรษิัทจดัการจะค�านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ และวธิีการที่ส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก�าหนด

  2. บรษิทัจดัการจะค�านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส�านกังานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ใหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอืน่

   (2.1)  ค�านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท�าการ และค�านวณราคาขายหน่วย

ลงทนุและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้

วนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นการค�านวณราคาดงักลา่ว

   (2.2)  ประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวนัท�าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะ

ประกาศภายในวนัท�าการถดัไป

   (2.3)  ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท�าการซื้อขายหน่วยลงทุน

ลา่สดุ โดยจะประกาศภายในวนัท�าการถดัไป

   มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรพัยส์นิสุทธหิารดว้ยจ�านวนหน่วยลงทุนทีจ่�าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

เมือ่สิน้วนัท�าการทีค่�านวณนัน้

   มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนขา้งต้น 

บรษิทัจดัการจะใชต้วัเลขทศนิยมตามทีก่�าหนดไวใ้นขอ้ 3 และไดร้บัการรบัรองจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้

   (2.4) ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.2) และ (2.3) ไดก้ระท�าผา่นระบบเผยแพรข่อ้มลูมลูคา่หน่วยลงทุน 

ทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืช่องทางอื่นทีส่�านักงานยอมรบั บรษิทัจดัการจะประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิละ

มลูคา่หน่วยลงทนุภายใน 2 วนัท�าการถดัไปกไ็ด้

   การประกาศขา้งตน้ บรษิทัจดัการจะประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอยา่งน้อยหน่ึงฉบบัและปิดประกาศไว้

ในทีเ่ปิดเผย ณ ทีท่�าการทกุแหง่ของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้ปีระกาศดงักลา่วไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทกุแหง่ของผูส้นบัสนุน 

การขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชเ้ป็นสถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี
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   (2.5)  ในกรณีทีม่ลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ มลูค่าหน่วยลงทุน จ�านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไมถ่กูตอ้ง บรษิทัจดัการจะด�าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่�านกังานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด

  3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

หรอืจ�านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด บรษิทัจดัการจะด�าเนินการดงัต่อไปน้ี

   (3.1)  ค�านวณและประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ต�าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปดัเศษ

ทศนิยมตามหลกัสากล

   (3.2)  ค�านวณมลูคา่หน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ต�าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปดัเศษทศนิยมตาม

หลกัสากลส�าหรบัมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค�านวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปดัเศษทศนิยมต�าแหน่งที ่ 4 ขึน้ ส่วน

มลูคา่หน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นการค�านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุจะตดัทศนิยมต�าแหน่งที ่5 ทิง้

   (3.3)  ประกาศมลูคา่หน่วยลงทุนตามทีค่�านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ต�าแหน่งโดยตดั

ทศนิยมต�าแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุตามทีค่�านวณไดใ้น (3.2)

   (3.4)  ค�านวณจ�านวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ต�าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปดัเศษทศนิยมตาม

หลกัสากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ต�าแหน่งโดยตดัทศนิยมต�าแหน่งที ่5 ทิง้

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

เขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทนุเปิด

  4. ในกรณดีงัต่อไปน้ี บรษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิตัติาม ขอ้ 2.

   (1) เมือ่บรษิทัจดัการไมข่ายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอืหยดุรบัค�าสัง่ซือ้หรอืค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ 

โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะในชว่งระยะเวลาดงักลา่ว

   (2) เมือ่มเีหตุทีบ่รษิทัจดัการตอ้งเลกิกองทนุรวม โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักลา่ว

 24.2.  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด�าเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง :

  1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหน่ึงสตางค์ หรอื 

ต่างจากราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป แต่ไมถ่งึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง บรษิทัจดัการ

จะจดัท�าและสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 วนัท�าการนบัแต่วนัทีพ่บวา่ราคาหน่วยลงทนุ

ไม่ถูกต้อง และจดัใหม้สี�าเนารายงานดงักล่าวไว ้ ณ ที่ท�าการของบรษิทัจดัการเพื่อใหส้�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักลา่วจะมรีายการอยา่งน้อย ดงัต่อไปน้ี

   (1)  ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง
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   (2)  ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง

   (3)  สาเหตุทีท่�าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง

   (4)  มาตรการป้องกนัเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง ทัง้น้ี เวน้แต่ในกรณทีีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง 

มสีาเหตุมาจากปจัจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้ เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัย ์

แหง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มถ่กูตอ้ง

   ในกรณีทีเ่หตุของความผดิพลาดซึ่งท�าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามวรรคหน่ึงมผีลต่อเน่ืองต่อการ

ค�านวณราคาหน่วยลงทนุครัง้ต่อไป เชน่ การก�าหนดอตัราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นตน้ บรษิทัจดัการจะแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุ

ใหถ้กูตอ้งนบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งดว้ย

  2. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคดิ

เป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง บรษิทัจดัการจะค�านวณราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลงันบัแต่วนัทีพ่บ

ราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งจนถงึวนัทีร่าคาหน่วยลงทุนถกูตอ้ง และด�าเนินการดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่

ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราสว่นตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วย

ลงทนุทีถ่กูตอ้ง

   (1) จดัท�ารายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัท�าการถดั

จากวนัทีพ่บว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัท�าการถดัจากวนัที่

ค�านวณราคาหน่วยลงทุนเสรจ็สิน้ เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าวภายในวนัท�าการถดัจากวนัที่

บรษิทัจดัการสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ทัง้น้ี รายงานดงักลา่วจะมรีายการอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี

     (ก) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง

     (ข) ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง

     (ค) สาเหตุทีท่�าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง

     (ง) การด�าเนินการของบรษิทัจดัการเมือ่พบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง

     ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะจดัใหม้สี�าเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ทีท่�าการของบรษิทัจดัการ เพือ่ใหส้�านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้

   (2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถุ่กตอ้งภายในวนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์

รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

   (3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มกีารแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดอืน ปีที่มกีารแก้ไขราคาตาม (2) 

ในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอยา่งน้อยหน่ึงฉบบัภายใน 3 วนัท�าการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักลา่ว
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   (4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็และแจง้เป็นหนงัสอืใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุทีไ่ดซ้ือ้หรอื

ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถงึการแกไ้ขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา 

ภายใน 5 วนัท�าการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักลา่ว

   (5)  จดัท�ารายงานมาตรการป้องกนัเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง และสง่รายงานดงักลา่ว พรอ้มทัง้

ส�าเนารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาทีจ่ดัท�าตาม (1) ใหส้�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ภายใน 7 วนัท�าการนับแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชย

ราคานัน้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งมสีาเหตุมาจากปจัจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้ บรษิทัจดัการจะไม่

สง่รายงานมาตรการป้องกนัใหส้�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะสง่ส�าเนาเอกสารทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองวา่การที่

ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตุมาจากปจัจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุไดแ้ทน

  3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปน้ี

   (1) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต�่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง (understate) บรษิทัจดัการ 

จะปฏบิตัดิงัน้ี

     (ก) กรณทีีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจ�านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทุนเป็น

จ�านวนซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง

      หากปรากฏว่าผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่า

จ�านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ�านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู ่

หรอืลดจ�านวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ�านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู ่ 

แลว้แต่กรณี เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่ การทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมสีาเหตุมาจากปจัจยัภายนอกที ่

ไม่อาจควบคุมได ้ เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศูนยซ์ื้อขาย 

หลกัทรพัยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองวา่มสีาเหตุดงักลา่ว

     (ข) กรณทีีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการจะเพิม่จ�านวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วย

ลงทุนเป็นจ�านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง หรอืจ่ายเงนิ

ของกองทนุเปิดเป็นจ�านวนเทา่กบัสว่นต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ แต่หากปรากฏวา่ผูข้ายคนื

หน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ�านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อ

ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ

   (2) กรณรีาคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง (overstate) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงัน้ี

     (ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จ�านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน 

เป็นจ�านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรอืจ่ายเงนิของ 

กองทนุเปิดเป็นจ�านวนเทา่กบัสว่นต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุ
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     (ข) กรณีทีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจ�านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วย

ลงทนุเป็นจ�านวนซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง

      หากปรากฏวา่ผูข้ายคนืหน่วยลงทนุไมม่หีน่วยลงทนุเหลอือยู ่ หรอืมหีน่วยลงทนุเหลอือยูน้่อยกวา่

จ�านวนหน่วยลงทนุทีจ่ะตอ้งลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ�านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู ่

หรอืลดจ�านวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ�านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู ่ 

แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปจัจยัภายนอกที ่

ไม่อาจควบคุมได ้ เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศูนยซ์ื้อขาย

หลกัทรพัยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองวา่มสีาเหตุดงักลา่ว

     ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุรายใด 

มมีลูคา่ไมถ่งึหน่ึงรอ้ยบาทบรษิทัจดัการอาจน�าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีม่กีารจ่ายเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน 

แต่ถา้บุคคลดงักลา่วไมม่สีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ บรษิทัจดัการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 5 วนัท�าการนบัแต่

วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงนิของ 

กองทนุเปิด เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ือ้หน่วยลงทนุตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจา่ย

เงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทนุเปิดกไ็ด้

  4. บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการ

ประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนังสอืพมิพ ์ ค่าออกเชค็ ค่าใชจ้่ายในการจดัส่งเงนิชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วย

ลงทนุและผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณทีีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตุมาจากปจัจยัภายนอกทีไ่มอ่าจ

ควบคมุได้

25. รอบระยะเวลาบญัชีประจ�าปีของกองทนุรวม : 

 วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ีวนัที ่2 พฤศจกิายน 

 วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรกวนัที ่2 พฤศจกิายน พ.ศ. 2537 

26. ก�าหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ : 

 โครงการจะไมจ่า่ยเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุแต่จะน�าผลก�าไรไปลงทนุต่อเพือ่ใหเ้กดิรายไดเ้พิม่ขึน้

27. สิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทนุ : 

 27.1 สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทนุ : 

  เป็นไปตามรายละเอยีดทีร่ะบุในขอ้ 16. การรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ
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 27.2 สิทธิในการรบัเงินปันผล : 

  ไมม่ ี

 27.3 สิทธิในการโอนหน่วยลงทนุ : 

  ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทนุไดเ้ฉพาะกรณดีงัต่อไปน้ี 

  (1) กรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทนุใหบ้ดิา มารดา บุตรและคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

  (2) การโอนหน่วยลงทนุตามค�าสัง่ศาลหรอืโดยผลของกฎหมาย 

  (3) การโอนหน่วยลงทนุในกรณพีเิศษอืน่ๆ ทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควรและอนุมตัใิหโ้อนได ้

  วิธีการขอโอนหน่วยลงทนุ 

  ผูโ้อนและผูร้บัโอนจะตอ้งมายืน่ค�าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ในกรณีที่

ผูร้บัโอนยงัไมเ่คยมบีญัชกีองทนุกบับรษิทัจดัการมาก่อน ผูร้บัโอนจะตอ้งกรอกรายละเอยีดในค�าขอเปิดบญัชกีองทนุและยืน่

ต่อผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืพรอ้มกบัค�าขอโอนหน่วยลงทนุ 

  ผูโ้อนจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุในอตัรา 50 บาท ต่อหน่วยลงทนุ 1,000 หน่วย หรอืเศษของ 

1,000 หน่วย ในวนัทีย่ ืน่ค�าขอโอนหน่วยลงทนุ 

  หลงัจากทีไ่ดร้บัค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนแลว้ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะส่งมอบ

หลกัฐานการรบัค�าขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

  การโอนหน่วยลงทนุซึง่เป็นไปตาม (1) (2) และ (3) ตามทีก่ลา่วขา้งตน้ นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะบนัทกึขอ้มลู

การโอนหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการจะออกใบยนืยนัการโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนหน่วยลงทุนและผูร้บัโอนหน่วยลงทุน

ภายใน 6 วนัท�าการนบัแต่วนัทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัค�าขอโอนหน่วยลงทนุ สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทนุ

ของผูร้บัโอนจะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบ้นัทกึขอ้มลูการโอนหน่วยลงทนุแลว้

  บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุจะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณทีีก่ารถอืหน่วยลงทนุของ

บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จ�ากดัการถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกั

เกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ�ากดัการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ

 27.4 สิทธิในการลงมติเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ : 

  ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมตเิพื่อใหท้�าการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ โดยบรษิทั

จดัการจะท�าการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการต่อเมื่อไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่คดิตามจ�านวนหน่วยลงทุน

รวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจ�านวนหน่วยลงทุนทีจ่�าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุน แต่หากปรากฏวา่มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน

ดงักล่าวไม่เกนิรอ้ยละ 55 ของจ�านวนหน่วยลงทุนทีจ่�าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะส่ง

เอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัการขอมตแิละการนบัมตไิปยงัผูด้แูลผลประโยชน์ เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนบัมตนิัน้
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  ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ�านวนหน่วยลงทุนที ่

จ�าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการหรือบริษัทหลกัทรพัย์ที่เป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

(omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในส่วนทีเ่กนิกว่าหน่ึงในสามของจ�านวน

หน่วยลงทนุทีจ่�าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  ทัง้น้ี เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

ก�าหนดเป็นอยา่งอืน่ หรอือนุมตัเิหน็ชอบ ยกเวน้ หรอืผอ่นผนัใหด้�าเนินการเป็นอยา่งอืน่ได ้

 27.5 สิทธิในการได้รบัเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ : 

  เป็นไปตามรายละเอยีดทีร่ะบุในขอ้ 30. การด�าเนินการของบรษิทัจดัการ เมือ่เลกิโครงการจดัการกองทนุรวม

 27.6 สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ : 

  ไมม่ ี

28. วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ : 

 ภายใตบ้ทบญัญตัขิองกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุนหรอืส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื

กฎหมายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง จะก�าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 

จะด�าเนินการ ดงัน้ี

 (1)  จะด�าเนินการตามมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ�านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของ

จ�านวนหน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวม หรอืจะด�าเนินการตามความเหน็ชอบจากส�านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

 (2)  การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการหรอืแก้ไขวธิกีารจดัการ หากไม่สามารถกระท�าตามมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อื

หน่วยลงทุน ซึ่งคดิตามจ�านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจ�านวนหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ

จดัการกองทุน อนัเน่ืองมาจากขอ้จ�ากดัในการนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาด

ทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จ�ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการอาจ

ด�าเนินการขอรบัความเหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางทีส่�านกังานก�าหนดได้

 (3)  ในกรณกีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในเรือ่งต่อไปน้ี ใหถ้อืวา่ไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้

  (ก) การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้มลูซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทัง้หมดไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้

  (ข) การแกไ้ขเพิม่เตมิใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ 

กฎ และค�าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ�านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว

  (ค) การแกไ้ขชือ่และรายละเอยีดอืน่ใดของบุคคลใหถ้กูตอ้งเป็นปจัจบุนั
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 (4)  บรษิทัจดัการอาจจะด�าเนินการเพิม่เงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนโดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วย

ลงทนุแลว้ ทัง้น้ี ภายใตห้ลกัเกณฑท์ีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนด

29. การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม :

 บรษิทัจดัการจะด�าเนินการเลกิกองทนุรวมเมือ่ปรากฏกรณอียา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี

 (1)  เมือ่จ�านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกวา่ 35 ราย ในวนัท�าการใดๆ

 (2)  มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทัง้หมดโดยค�านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลอืน้อยกว่า  

50 ลา้นบาท ในวนัท�าการใดและบรษิทัจดัการประสงคจ์ะเลกิกองทนุเปิดนัน้

 (3)  มกีารขายคนืหน่วยลงทนุ ณ วนัใดวนัหน่ึงเกนิกวา่สองในสามของจ�านวนหน่วยลงทนุทีจ่�าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด

 (4)  มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทนุในชว่งระยะเวลาหา้วนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดตดิต่อกนัคดิเป็นจ�านวนเกนิ

กวา่สองในสามของจ�านวนหน่วยลงทนุทีจ่�าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด

 (5)  เมือ่ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ใหบ้รษิทัจดัการเลกิกองทุนเปิดในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกระท�าการหรอืงด

เวน้กระท�าการจนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทนุเปิด หรอืไมป่ฏบิตัติามหน้าทีข่องตน

 (6)  ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทนุ หากปรากฎเหตุดงัต่อไปน้ี

  (6.1) มกีารแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ

กองทุนรวมทีข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค�าสัง่ทีอ่อกโดย

อาศยัอ�านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว

  (6.2) มกีารจ�าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมมไิดป้ฏบิตัหิรอืดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์

เกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไปตามทีก่�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุน

วา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการจดัสง่หรอืแจกจา่ยหนงัสอืชีช้วนและการเสนอขายหน่วยลงทนุ

  (6.3) ในกรณีทเีป็นกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั หากปรากฎขอ้เทจ็จรงิวา่มผีูถ้อืหน่วยลงทุนของกอง

ทนุรวมเป็นบุคคลอืน่ใดทีม่ใิชผู่ล้งทนุประเภทสถาบนัตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทนุรวม

  (6.4) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ปฏบิตัหิรอืไม่สามารถด�าเนินการตามค�าสัง่ของส�านักงานตามหลกัเกณฑ์ที่

ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ�ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ

หน้าทีข่องบรษิทัจดัการ

 (7)  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเลกิโครงการในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถน�าเงนิไปลงทุนใน 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นเพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ และหรอืกรณีกองทุนมขีนาด

กองทนุลดลงเหลอืน้อยจนไมเ่หมาะสมกบัคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารกองทนุต่อไป และบรษิทัจดัการประสงคจ์ะเลกิกองทนุเปิดนัน้
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30. การด�าเนินการของบริษทัจดัการ เมื่อเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม : 

 บรษิทัจดัการจะด�าเนินการดงัต่อไปน้ี เพือ่เลกิกองทนุเปิดดงักลา่ว

 (ก) ยตุกิารรบัค�าสัง่ซือ้และค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุตัง้แต่วนัท�าการทีป่รากฏกรณตีามขอ้ 29 (1) ถงึ (4)

 (ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน รวมทัง้แจง้เป็น

หนังสอืใหส้�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ราบดว้ย ทัง้น้ี ภายใน 3 วนัท�าการนับแต่วนั

ท�าการทีป่รากฏกรณตีามขอ้ 29 (1) ถงึ (4)

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

ตามขอ้ 29 (1) ถงึ (4) เพื่อรวบรวมเงนิเท่าทีส่ามารถกระท�าไดเ้พื่อช�าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดย

อตัโนมตัิ

 (ง) ช�าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจ�านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (ค) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ ภายใน 10 วนัท�าการ

นบัแต่วนัท�าการทีป่รากฏกรณตีามขอ้ 29 (1) ถงึ (4)และเมือ่ไดด้�าเนินการช�าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุแลว้จะถอืวา่เป็นการ

เลกิกองทนุนัน้

 เมือ่ไดด้�าเนินการตาม (ก) ถงึ (ง) แลว้ หากมหีลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิคงเหลอือยูจ่ากการด�าเนินการ ตาม (ค) บรษิทั

จดัการจะด�าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์ เงือ่นไขและวธิกีาร

ช�าระบญัชขีองกองทนุรวม

 ในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยค�านวณตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุนของกองทุนใด ลดลง

เหลอืน้อยกวา่ 50 ลา้นบาทในวนัท�าการใด หากบรษิทัจดัการประสงคจ์ะเลกิกองทนุนัน้ บรษิทัจดัการจะด�าเนินการตาม (ก) 

ถงึ (ง) และหากมหีลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิคงเหลอือยูจ่ากการด�าเนินการ ตาม (ค) บรษิทัจดัการจะด�าเนินการตามประกาศ

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารช�าระบญัชขีองกองทนุรวม

31. การช�าระบญัชีกองทนุรวม และวิธีการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทนุเมื่อเลิกโครงการ : 

 เมื่อเลกิโครงการแลว้บรษิทัจดัการจะจดัใหม้ผีูช้�าระบญัชทีีส่�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เหน็ชอบเพื่อด�าเนินการ 

คดิค�านวณ รวบรวมทรพัยส์นิ จดัท�าบญัช ีจ�าหน่ายทรพัยส์นิของกองทนุ ช�าระภาระหน้ีสนิและคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ของกองทนุรวม 

ทัง้ท�าการอย่างอื่นตามทีจ่�าเป็นเพื่อช�าระบญัชขีองกองทุนใหเ้สรจ็สิน้ ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารทีค่ณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนดส�าหรบัคา่ใชจ้า่ยและเงนิคา่ตอบแทนในการช�าระบญัชขีองกองทนุจะหกัจา่ยจากทรพัยส์นิ

ของกองทนุและผูช้�าระบญัชจีะด�าเนินการเฉลีย่คนืเงนิใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธเิทา่ทีค่งเหลอือยู ่

 เมือ่ไดช้�าระบญัชเีสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ผูช้�าระบญัชจีะท�าการจดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และผูช้�าระบญัชจีะโอนทรพัยส์นิคงคา้งใดๆ ทีเ่หลอือยู่ภายหลงัการจดทะเบยีนเลกิกองทุนแลว้ใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์อง

ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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32. ข้อก�าหนดอ่ืนๆ : 

 32.1 การกูย้มืเงนิหรอืก่อภาระผกูพนั 

  ในการจดัการกองทุนเปิด บรษิทัจดัการอาจกูย้มืเงนิหรอืท�าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืในนามกองทุน

เปิดไดต้ามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข วธิกีารดงัน้ี ทัง้น้ี เวน้แต่ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะก�าหนดเป็นอยา่งอืน่ 

  32.1.1 กูย้มืเงนิหรอืท�าธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืไดเ้ฉพาะเพือ่บรหิารสภาพคลอ่งของกองทนุเปิด 

  32.1.2 เงนิทีไ่ดจ้ากการกูย้มืเงนิหรอืท�าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนื ตอ้งน�ามาช�าระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย

ลงทนุเป็นคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ 

  32.1.3 จ�านวนเงนิกูย้มืเมื่อรวมธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนื ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละสบิของมลูค่าทรพัยส์นิ

สุทธขิองกองทุนเปิด เวน้แต่ในกรณีจ�าเป็นและสมควรเพื่อคุม้ครองประโยชน์ผูถ้อืหน่วยลงทุนอนัเน่ืองมาจากปญัหาความ

ผนัผวน (Fluctuation) ของตลาดเงนิและตลาดทุนในวงกวา้ง ส�านกังานอาจผอ่นผนัอตัราดงักลา่วได ้ แต่ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ

สบิหา้ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุเปิด 

  32.1.4 คู่สญัญาในการกูย้มืเงนิหรอืท�าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืตอ้งเป็นผูล้งทุนสถาบนั และไมเ่ป็น      

ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดนัน้ ทัง้น้ี ในกรณีทีคู่ส่ญัญาเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมนัน้ตอ้งไมอ่ยูภ่ายใตก้ารจดัการ

ของบรษิทัจดัการเอง 

  32.1.5 จดัท�ารายงานพรอ้มระบุสาเหตุของการกูย้มืเงนิหรอืท�าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนื และส่งให ้

ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดนัน้ภายในสามวนัท�าการนบัแต่วนัท�าสญัญากูย้มืเงนิหรอืท�าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญา

ซือ้คนื 

  การกูย้มืเงนิ บรษิทัจดัการอาจท�าค�าขอวงเงนิสนิเชือ่ไวล้ว่งหน้า (Credit Line) กไ็ด ้ แต่การกูย้มืเงนิแต่ละครัง้      

ตอ้งมรีะยะเวลาตามสญัญากูย้มืเงนิแต่ละสญัญาไมเ่กนิเกา้สบิวนั

 32.2 ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถด�ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนตามนยัขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. วา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการด�ารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุและการท�าประกนัภยัความรบัผดิของบรษิทัจดัการ  

ใหบ้รษิทัจดัการด�าเนินการ ดงัน้ี รายงานต่อส�านกังานภายในวนัท�าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการรูห้รอือาจรูถ้งึการไมส่ามารถ

ด�ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนดงักล่าวและบรษิทัจดัการจะเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทน 

ดว้ยวธิขีอรบัความเหน็ชอบจากส�านักงานหรอืขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ�านวนหน่วยลงทุน

รวมกนัเกนิกึ่งหน่ึงของจ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิห้าวนันับแต่วนัที่บรษิทั

จดัการรูห้รอือาจรูถ้งึการไมส่ามารถด�ารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุดงักลา่ว

  ทัง้น้ี หากมเีหตุจ�าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการอาจขอใหส้�านกังานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการ

คดัเลอืกบรษิทัจดัการรายใหมจ่ะค�านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส�าคญั และในกรณทีีม่คีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้จากการ

เปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการรายเดมิตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว
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  หากบรษิทัจดัการไมส่ามารถด�าเนินการภายในระยะเวลาทีก่�าหนด บรษิทัจดัการจะด�าเนินการเลกิกองทุนรวม

ต่อไป

 32.3  การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบุคคลอืน่  (Soft Commission)

  บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพือ่กองทนุจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อนัเน่ืองมาจากการใชบ้รกิาร

ของบุคคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุได ้โดยมหีลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี

  (1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รบัไว้นัน้ต้องเป็นทรพัย์สนิที่มมีูลค่าในทางเศรษฐกจิและต้องเกี่ยวกบับทบาท

โดยตรงของความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย/์และ

  (2) ตอ้งไม่มพีฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าบรษิทัจดัการใชบ้รกิารของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกนิความจ�าเป็นเพือ่ให้

กองทนุไดร้บัประโยชน์จากบุคคลดงักลา่ว (Churning) 

  ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงใหแ้ก่กองทุนทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการ บรษิทั

ตอ้งกระท�าดว้ยความเป็นธรรมและค�านึงถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ีอ่าจไวไ้ดข้องกองทนุนัน้ดว้ย

 32.4  ขอ้ก�าหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษตี่างประเทศในลกัษณะเดยีวกนั

  ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รยีกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่

ต่อไปจะเรยีกวา่ FATCA) โดยมผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วก�าหนดใหส้ถาบนัการเงนิที่

ไมใ่ชส่ญัชาตอิเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มลูเกีย่วกบับญัชขีอง

บุคคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสยีภาษีให้กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/ นิติบุคคล สญัชาติอเมรกินั  

ผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในสหรฐัอเมรกิา และผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยูท่างภาษใีนสหรฐัอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้บั FFI นัน้ นอกจากน้ี ยงั

ปรากฎดว้ยว่าในปจัจุบนัมรีฐับาลในหลายประเทศก�าลงัด�าเนินการออกกฎหมายทีม่ขีอ้ก�าหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะที่

คลา้ยคลงึกบั FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 

  กองทุนรวมและบรษิทัจดัการถอืวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถกูก�าหนดใหต้อ้งเขา้ผกูพนัตนกบั

หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยมหีน้าทีต่อ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคลสญัชาติ

อเมรกินัและบุคคลทีม่ลีกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี ่ FATCA ก�าหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้เพือ่หาความสมัพนัธ์

ของลูกคา้กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถงึหน้าทีใ่นการก�าหนดใหลู้กคา้บางประเภทตอ้งจดัท�าเอกสารยนืยนัตนตาม

หลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้

  ภายใต้ขอ้ก�าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ของ FATCA 

(กลา่วคอื มสีถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบที่

ส�าคญัในสองกรณ ีคอื
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  (1)  ตอ้งถกูหกัเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิทีก่องทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขาย

ทรพัยส์นิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทนุทางตรง) ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป 

และเงนิลงทุนทางออ้มในทรพัยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุน

กบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA ก�าหนดให้

สถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้รว่มผกูพนัตนตามขอ้ก�าหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและ

สถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื) มหีน้าทีด่�าเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่า่ยดงั

กลา่วก่อนช�าระใหก้บักองทนุรวมทีเ่ป็น NPFFI

  (2)  ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รบัฝาก

ทรพัยส์นิ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ทีเ่ขา้รว่มผกูพนัตามขอ้ก�าหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอืระงบัการท�า

ธุรกรรมทางการเงนิหรอืยุตคิวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบักองทุนรวมหรอืบรษิทัจดัการ ซึง่อาจท�าใหก้องทุนรวมไม่สามารถ

ด�าเนินการลงทนุต่อไปได ้และ/หรอืด�าเนินการลงทนุไดอ้ยา่งไมม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจท�าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถ

ท�ารายการผา่นทางผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดอ้กีต่อไป

  เพือ่มใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการด�าเนินงานรวมทัง้เพือ่เป็นการรกัษาประโยชน์ของ

ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม บรษิทัจดัการและกองทนุรวม (โดยบรษิทัจดัการ) จงึเขา้ผกูพนัตนเพือ่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละ

ขอ้ก�าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง และเพื่อใหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏบิตัติามภาระผกูพนั

ภายใต้ข้อก�าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ 

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฎบิตังิานของกองทนุ เชน่ ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื) 

จงึขอสงวนสทิธใินการด�าเนินการ ดงัน้ี

  (1) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมาย

ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก�าหนด) ใหค้�ายนิยอมบรษิทัจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน�าสง่ขอ้มลู (เชน่ ชือ่ ทีอ่ยู ่เลขประจ�าตวั 

ผูเ้สยีภาษขีองสหรฐัอเมรกิา จ�านวนและมลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลอื จ�านวนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปนัผลทีไ่ดร้บั 

เป็นต้น) ที่มอียู่ในบญัชทีัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิทัจดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ  

ตามขอ้ก�าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง

  (2) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน�าสง่ขอ้มลู เอกสาร และ/หรอืค�ายนิยอม เพิม่เตมิ เพือ่ยนืยนัหรอืพสิจูน์ทราบ

ความเกีย่วขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาตอิเมรกินัหรอืการใหข้อ้มลูตามหวัขอ้ที่

ก�าหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืการแจง้ปรบัปรงุขอ้มลูเมือ่ขอ้มลูทีเ่คยใหไ้ว้

มกีารเปลีย่นแปลง เป็นตน้ รวมถงึน�าสง่หลกัฐานเพือ่ยนืยนัการเขา้รว่มใน FATCA หรอืกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(ในกรณทีีเ่ป็นลกูคา้สถาบนัการเงนิ) ทัง้น้ี เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก�าหนดของกฎหมายดงักลา่ว
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  (3)  ด�าเนินการอืน่ใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

  เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทุน

หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารด�าเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง

ขา้งตน้ ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุปฏเิสธการด�าเนินการ หรอืไมแ่สดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการก�าหนด 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการด�าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอืหลายอยา่งดงัต่อไปน้ี ตามความจ�าเป็นและความเหมาะสม 

โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการด�าเนินการตามที่บรษิทัจดัการแจ้งน้ีแล้ว และ/หรอืได้ด�าเนินการตาม 

ขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค�าขอเปิดบญัชี

  (1)  ไมร่บัค�าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่ว

  (2)  ระงบัหรือหยุดให้บริการ และด�าเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ดงักลา่ว

  (3) ด�าเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่า่ยจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปนัผลและ/หรอืเงนิทีช่�าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนของ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายนัน้ได ้ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้ก�าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้น้ี ตอ้งไมข่ดั

กบักฎหมายของประเทศไทย

  (4) ด�าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืท�าใหก้องทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมไดร้บั

ประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารด�าเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้

  การด�าเนินการดงักลา่วถอืเป็นความจ�าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ

กระท�าเพือ่หลกีเลีย่งมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนมกีารด�าเนินการทีไ่มส่อดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่าง

ประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอนัจะท�าใหก้องทุนอาจตอ้งถกูหกั ณ ทีจ่า่ย หรอืถกูปิดบญัชธีนาคารตามทีก่ล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึง่ในทาง

ปฏบิตับิรษิทัจดัการจะเลอืกด�าเนินการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา (หรอืเป็น

บุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก�าหนด) เทา่นัน้

  ทัง้น้ี ในกรณีที่กฎหมายไทยมกีารแก้ไขเพิม่เติมขอ้ก�าหนดเพื่อรองรบัการด�าเนินการตามที่บรษิัทจดัการ 

ไดส้งวนสทิธไิวข้า้งต้น บรษิทัจดัการ (รวมถงึผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง) จะด�าเนินการตามขอ้ก�าหนดของกฎหมายภายในประเทศ  

โดยอาจน�าสง่ขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืด�าเนินการอื่นใดทีร่าชการก�าหนด โดยไมจ่�าเป็นตอ้งรอ้งขอ

ต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุ
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วนัทีร่วบรวมขอ้มลู 2 พฤศจกิายน 2558

33. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : 

 บรษิทัจดัการตกลงใหม้กีารระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการปฏบิตัไิมเ่ป็นไป

ตามโครงการจดัการกองทุนรวมน้ี และ/หรอืหลกัเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืประกาศส�านักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้งอนัมผีลใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแลว้ ผูถ้อืหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมสามารถน�าขอ้พพิาทเขา้สู่การพจิารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของส�านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ได้
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