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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการจัดการ

ชือ่บรษัิทจดัการ : บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ�ากัด 

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

 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

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

1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทนุรวม : 

 1.1 ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทุนเปิดบวัหลวงสริผิลบรรษทัภบิาล 

 1.2 ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) :  Bualuang Siriphol Corporate Governance 

 1.3 ช่ือย่อ :  BSIRICG

 1.4 ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

  ประเภทการขาย :  ขายหลายครัง้ 

 1.5 การก�าหนดอายุโครงการ :  ไม่ก�าหนด 

 1.6 ลกัษณะโครงการ :  กองทุนเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป 

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

 2.1 จ�านวนเงนิทนุของโครงการ :  10,000 ล้านบาท 

 2.2 มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหน่วย :  10 บาท 

 2.3 จ�านวนหน่วยลงทนุ :  1,000 ล้านหน่วย

 2.4 ประเภทหน่วยลงทนุ : ระบชุือ่ผูถ้อื 

 2.5 ราคาของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายครัง้แรก :  10 บาท

 2.6 มูลค่าขัน้ต�า่ของการส่ังซือ้ครัง้แรก :  500 บาท 

 2.7 มูลค่าขัน้ต�า่ของการส่ังซือ้ครัง้ถดัไป :  500 บาท 

 2.8 มูลค่าขัน้ต�า่ของการส่ังขายคนื :  ไม่ก�าหนด 

  จ�านวนหน่วยลงทนุขัน้ต่าของการส่ังขายคนื :  ไม่ก�าหนด 
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 2.9 มูลค่าหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชีขัน้ต�า่ :  ไม่ก�าหนด 

  จ�านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต�า่ :  ไม่ก�าหนด  

3. วัตถปุระสงค์ของโครงการจดัการกองทนุรวม ชนดิกองทนุรวม ประเภทกองทนุรวม นโยบายการลงทนุ  ลกัษณะพิเศษ 

การลงทนุในต่างประเทศ การลงทนุในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัย์หรอื

ทรพัย์สินอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุ : 

 3.1 วัตถปุระสงค์ของโครงการ : 

  เพือ่ระดมเงนิจากผูล้งทนุทัว่ไปทีเ่ป็นบคุคลธรรมดาและนติบิคุคล ไปลงทุนในตราสารแห่งทนุของบรษิทัจดทะเบยีน 

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่มีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 

จดทะเบยีนไทย เพือ่แสวงหาผลตอบแทนท่ีสงูและสม�า่เสมอในระยะยาวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

 3.2 ชนดิกองทนุรวม : ลงทนุโดยตรง 

 3.3 ประเภทกองทนุรวม : ทัว่ไป 

 3.4 นโยบายการลงทนุ : ตราสารแห่งทนุ 

 3.5 นโยบายการกูยื้ม (ถ้ามี) : -

 3.6 การลงทนุในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ไม่ลงทุน 

 3.7 การลงทนุในตราสารทีมี่ลกัษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทนุ 

 3.8 ลกัษณะพิเศษ : ไม่มี

 3.9 รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ : 

  กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือ

ตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (mai) ท่ีมกีารก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบรษิทัจดทะเบยีนไทย ซึง่การพจิารณาการก�ากับดูแลกิจการ

ทีดี่อาจพจิารณาจากการจดัอนัดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย หรอืหน่วยงานอืน่ใด หรอืตาม

ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยเน้นลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์หุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง (Market Capitalization) หรือมี

สภาพคล่องสงูอย่างสม�า่เสมอ หรอืมอีตัราผลตอบแทนจากเงนิปันผลสงูและต่อเนือ่ง โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุ 

 ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารการเงิน และหรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น 

หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ตามทีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนดหรอืให้ความเหน็ชอบ
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 ทัง้นี ้กองทุนจะไม่ลงทนุตราสารต่อไปนี้

• สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) 

• ตราสารท่ีมลีกัษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

• ตราสารแห่งหนีท่ี้มอีนัดับความน่าเชือ่ถอืต�า่กว่าท่ีสามารถลงทนุได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้

ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) แต่ไม่รวมถึงตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีธนาคารที่มี

กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ หรอืบรษิทัเงนิทุน เป็นผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้ประกัน 

และตราสารหนีอ้ืน่ใดทีก่องทุนสามารถลงทนุได้โดยไม่ขดักับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส�านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมไีว้ซึง่ตราสารแห่งหนีท่ี้มอีนัดับความน่าเชือ่ถอืต�า่กว่าทีส่ามารถลงทุนได้ (Non-Investment 

Grade) เฉพาะกรณท่ีีตราสารแห่งหนีน้ัน้ได้รบัการจดัอนัดับความน่าเชือ่ถอืในอนัดับทีส่ามารถลงทุนได้ (Investment Grade) 

ขณะท่ีกองทุนลงทนุเท่านัน้

  อนึ่ง อาจมีบางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนท่ีก�าหนดไว้ในโครงการด้วยเหตุต่างๆ 

เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างมีนัยส�าคัญ หรือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจท่ีมีนัยส�าคัญต่อการลงทุนใน

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และหรอืตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (mai) เป็นต้น โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยรายงาน 

การลงทุนในตราสารแห่งทนุให้ผูล้งทนุทราบผ่านช่องทางทีเ่หมาะสม 

 3.10 การลงทนุในต่างประเทศ : ไม่มกีารลงทุนในต่างประเทศ 

 3.11 รายละเอยีดการลงทนุในต่างประเทศ : ไม่มี

 3.12 ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวิธอีืน่ทีจ่ะลงทนุ : 

  3.12.1 ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวิธอีืน่ทีจ่ะลงทนุในประเทศ : 

    บรษิทัจดัการจะลงทนุหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิอีืน่

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

ดังต่อไปนี ้ เว้นแต่ในกรณทีีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแก้ไข

หรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ 

    3.12.1.1 ตราสารแห่งทนุในประเทศ ได้แก่ ตราสาร หรอืสัญญา ทีเ่สนอขายในประเทศ หรอืมผีูอ้อก

หรอืคู่สญัญาเป็นนติบิคุคลทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี้ 

     (1) หุน้ 

     (2) หน่วยลงทุนหรอืใบส�าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน 

หรอืของกองทนุรวมอืน่ทีม่นีโยบายการลงทนุในตราสารแห่งทุน เช่น กองทนุรวมผสม เป็นต้น 
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     (3) ใบส�าคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซือ้หุน้ หรอืใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุท่ีโอนสทิธไิด้  โดย

ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

          (ก) การลงทุนในตราสารดังกล่าวต้องเป็นการเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารการลงทนุ 

(Efficient Portfolio Management) 

      (ข) บรษิทัจดัการต้องด�าเนนิการให้มกีารกนัหรอืแยกทรพัย์สินของกองทนุท่ีมคีณุภาพ

ซึง่มสีภาพคล่องในจ�านวนทีเ่พยีงพอต่อมลูค่าการใช้สิทธติามตราสารดังกล่าว (Fully Covered) ไว้ตลอดเวลาทีไ่ด้ลงทุนหรอืมไีว้

ซึง่ตราสารนัน้ ท้ังนี ้ตามหลกัเกณฑ์ทีส่�านกังานก�าหนด 

     (4) ใบแสดงสิทธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัย์อ้างองิไทย ทีม่หีลกัทรพัย์อ้างองิเป็นหุน้

หรอืใบส�าคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

     (5) ธรุกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์โดยหลกัทรพัย์ทีใ่ห้ยมืเป็นหลกัทรพัย์ตาม (1) (2) (3) หรอื 

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

    3.12.1.2 ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศ ได้แก่ 

     (1) ตราสารแห่งหนีท่ี้มลีกัษณะคล้ายเงนิฝาก ได้แก่ 

          (1.1)  ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะส้ัน ท่ีธนาคารท่ีมี

กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ หรอืบรษิทัเงนิทนุ เป็นผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้ประกัน 

      (1.2)  ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีบริษัทหลักทรัพย์ท่ีประกอบธุรกิจประเภท 

การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก ซึ่งก�าหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋ว เมื่อ

ทวงถามหรอืเมือ่ได้เหน็ 

      (1.3)  ตัว๋แลกเงนิ หรอืตัว๋สญัญาใช้เงนิอายไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่มอีนัดับ

ความน่าเชือ่ถอืดังต่อไปนี้ 

               (ก) อนัดับความน่าเชือ่ถอืของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดับแรก 

ทัง้นี ้ในกรณทีีเ่ป็นอนัดับความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสาร ต้องเป็นอนัดับความน่าเชือ่ถอืทีไ่ด้มาจากการจดัอนัดับความน่าเชือ่ถอื

ระยะส้ัน (Short-Term Rating) ด้วย หรอื 

               (ข) อนัดับความน่าเชือ่ถอืของผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้ประกัน 

อยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได้ (Investment Grade) ท้ังนี ้โดยการจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอืของสถาบนัจัดอนัดับความน่าเชือ่

ถอืภายใต้ชือ่ Standard & Poor’s หรอื Moody’s หรอื Fitch หรอืสถาบนัอืน่ท่ีส�านกังานก�าหนดเพิม่เตมิ 
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     (2) ตราสารแห่งหนีท่ั้วไป ได้แก่ 

          (2.1)  ตราสารภาครฐัไทย อนัได้แก่ 

               (ก) ตัว๋เงนิคลงั 

               (ข) พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 

               (ค) พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบส�าคัญแสดงสิทธิ 

ทีจ่ะซือ้หุน้กู้ ท่ีกระทรวงการคลงัหรอืกองทนุเพือ่การฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงนิเป็นผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั  

หรอืผูค้�า้ประกัน 

          (2.2)  ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที่มีรูปแบบท�านองเดียวกับ

ตราสารภาครฐัไทยท่ีรฐับาลต่างประเทศ องค์การหรอืหน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ รฐัวสิาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ 

หรอืองค์การระหว่างประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้�า้ประกัน ทัง้นี ้ตราสารดังกล่าวต้องมลีกัษณะตามเงือ่นไขท้ายข้อ 3.12.1.2 ด้วย 

          (2.3)  ตราสารท่ีเปลีย่นมอืได้ ซึง่หมายถงึ พนัธบตัร ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ  หรอื

หุน้กู้ท่ีไม่รวมถงึหุน้กู้แปลงสภาพและหุน้กู้อนพุนัธ์ ทีส่�านกังานอนญุาตให้เสนอขายในลกัษณะท่ัวไปหรอืในลกัษณะจ�ากดั หรอื

ทีอ่อกภายใต้ข้อผกูพนัทีก่�าหนดและอนญุาตโดยกระทรวงการคลงั หรอืท่ีนติบิคุคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผูอ้อก หรอื

ทีเ่ป็นหลกัทรพัย์ทีอ่อกใหม่ซึง่ผูอ้อกหลกัทรพัย์ได้เสนอขายหลกัทรพัย์ทีอ่อกใหม่นัน้ทัง้หมดต่อผูถ้อืหุน้ โดยได้รบัช�าระราคา

เตม็มลูค่าทีเ่สนอขายจากผูถ้อืหุน้ ทัง้นี ้ตราสารทีเ่ปลีย่นมอืได้ต้องมลีกัษณะตามเงือ่นไขท้ายข้อ 3.12.1.2 ด้วย 

          (2.4)  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กิดจากหลกัทรพัย์อ้างองิไทยทีม่หีลกัทรพัย์อ้างองิ

เป็นพนัธบตัร หรอืหุน้กูท่ี้ไม่ใช่หุน้กู้อนพุนัธ์ 

          (2.5)  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ หุน้กู ้หรอืใบส�าคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้กู้ท่ีเสนอขาย

ในต่างประเทศโดยมผีูอ้อกเป็นนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี ้หุน้กู้ดังกล่าวไม่รวมถงึหุน้กู้แปลงสภาพ และหุน้กู้

อนพุนัธ์ 

          (2.6)  หน่วยลงทนุหรอืใบส�าคัญแสดงสทิธท่ีิจะซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสาร

แห่งหนี ้หรอืของกองทุนรวมอืน่ทีม่นีโยบายการลงทนุเฉพาะเงนิฝาก ตราสารแห่งหนี ้หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีส่�านกังาน

ก�าหนดหรอืให้ความเหน็ชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงนิ เป็นต้น 

          (2.7)  ธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคืน ท้ังนี ้บรษิทัจดัการต้องปฏบิตัใิห้เป็นไปตาม

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

          (2.8)  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี้ ตาม 

(1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6) ท้ังนี้ บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด 
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     ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี้ตามข้อ 3.12.1.2 เป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีการจ่าย 

ผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้ต้องอยูใ่นรปูอตัราดอกเบีย้คงท่ีหรอือตัราดอกเบีย้ลอยตวัเท่านัน้ 

     การรบัรอง รบัอาวลั สลกัหลงั หรอืค�า้ประกันของบคุคลท่ีก�าหนดไว้ในข้อ 3.12.1.2 ต้องเป็น 

การรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจ�านวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ยโดยไม่มีข้อก�าหนดลบล้างหรือจ�ากัดความรับผิด 

ของผูส้ลกัหลงั หรอืค�า้ประกันต้นเงนิและดอกเบีย้เตม็จ�านวนแบบไม่มเีงือ่นไข 

     เงือ่นไข : ตราสารภาครฐัต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารท่ีเปลีย่นมอืได้ตามข้อ (2.3) 

ต้องมลีกัษณะดังต่อไปนี้ 

     (1) เป็นตราสารขึน้ทะเบยีนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

     (2) มรีาคาทีเ่หมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยก�าหนด หรอืมผีูแ้สดงตนต่อบคุคล

ทัว่ไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซือ้และรบัซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดังกล่าว (Bid Price แบบ Firm Quote) ตามจ�านวนและวธิกีาร 

ทีส่มาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยก�าหนดอยูเ่สมอ โดยได้ส่งส�าเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้ 

และ 

     (3) เป็นตราสารท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

          (ก) ในกรณีที่เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารท่ีมี

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เว้นแต่ผู้ออก

ตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนั้นต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับ 

ทีส่ามารถลงทนุได้ (Investment Grade) เท่านัน้ 

          (ข) ในกรณีท่ีผู ้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั้นต้องมีอันดับ 

ความน่าเชือ่ถอืของตราสารอยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได้ (Investment Grade) 

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

ครั้งแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 

(Investment Grade) ตราสารนัน้ต้องมบีรษิทัจดัการไม่ต�า่กว่าสามรายเป็นผูซ้ือ้ตราสารดังกล่าวเพือ่เป็นทรพัย์สินของกองทุน

ภายใต้การจดัการ 

    3.12.1.3 ตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทนุ ได้แก่ 

     (1) หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในประเทศซึ่งต้องมีลักษณะตามเงื่อนไขในท้ายข้อ 

3.12.1.2 (1) และ (2) ทัง้นี ้ ในกรณทีีก่องทนุลงทนุในหุน้กู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครัง้แรก หุน้กู้แปลงสภาพนัน้ 

ต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือเป็นหุ้นกู ้

แปลงสภาพท่ีมบีรษิทัจดัการไม่ต�า่กว่าสามรายเป็นผูซ้ือ้ตราสารดังกล่าวเพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ 
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      ในกรณท่ีีหุน้กู้แปลงสภาพตามวรรคหนึง่มกีารค�า้ประกัน การค�า้ประกันดังกล่าวต้องเป็น 

การค�า้ประกันต้นเงนิและดอกเบีย้เตม็จ�านวนแบบไม่มเีงือ่นไข 

     (2) หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตาม

กฎหมายไทย 

    3.12.1.4 เงนิฝากในสถาบนัการเงนิตามกฎหมายไทย 

    3.12.1.5  หน่วยลงทนุของกองทุนรวมอสังหารมิทรพัย์ 

    3.12.1.6  ใบส�าคัญแสดงสิทธอินพุนัธ์ ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 3.12.1.1 (3) 

    3.12.1.7  ทรัพย์สินอื่นท่ีมีลักษณะท�านองเดียวกับ 3.12.1.1 - 3.12.1.6 โดยได้รับความเห็นชอบ 

จากส�านกังาน 

  3.12.2 ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในต่างประเทศ : 

    ไม่มกีารลงทนุในต่างประเทศ 

 3.13 อตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอืน่ เพ่ือเป็นทรพัย์สินของกองทนุรวม : 

  3.13.1 อตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอืน่ในประเทศ : 

    บรษิทัจดัการจะลงทนุหรอืมไีว้ซึง่หลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สินอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิอีืน่เพือ่เป็นทรพัย์สนิ

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

ในกรณทีีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลีย่นแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุน ให้เป็นไปตาม

ประกาศทีแ่ก้ไขด้วย 

    3.13.1.1 บรษิทัจดัการอาจลงทนุในหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สนิดังต่อไปนี ้ เพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทนุรวมได้ 

โดยไม่จ�ากัดอตัราส่วน 

     (1) ตราสารภาครฐัไทย 

     (2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตามข้อ 3.12.1.2 (2.2) ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน 

สองอนัดับแรก 

     ในกรณขีองกองทุนรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครฐัต่างประเทศตามข้อ (2) เมือ่รวมกันแล้ว

ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั้นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ตามค�าสัง่ล่วงหน้าซึง่ระบเุวลาแน่นอน (Auto Redemption) 

    3.13.1.2 บรษิทัจดัการอาจลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ตราสารภาครฐัต่างประเทศทีน่อกเหนอืจากข้อ 3.13.1.1 (2) 
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เพือ่เป็นทรพัย์สินของกองทนุได้ โดยมมีลูค่ารวมกนัท้ังสิน้เมือ่ค�านวณเฉพาะผูอ้อกหรอืผูเ้ป็นคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 35 

ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทนุ 

     ในกรณขีองกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครฐัต่างประเทศตามวรรคหนึง่ ต้องไม่เกิน

ร้อยละ 20 ของมลูค่าตราสารนัน้ในแต่ละรุน่ เว้นแต่เป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมกีารขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค�าสัง่ล่วงหน้า

ซึง่ระบเุวลาแน่นอน (Auto Redemption) 

     การค�านวณอตัราส่วนตามวรรคหนึง่ ให้นบัตราสารตามวรรคหนึง่และทรพัย์สนิทุกประเภท 

ทีผู่อ้อกหรอืผูเ้ป็นคูสั่ญญารายดังกล่าวเป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทุน

หรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สินเหล่านัน้ รวมในอตัราส่วนการลงทนุดังกล่าวด้วย 

    3.13.1.3 บรษิทัจัดการอาจลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สินท่ีมอีนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับท่ีสามารถ

ลงทุนได้ดังต่อไปนี ้ซึง่ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย์ หรอืบรษิทัเงนิทนุ เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง 

ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สญัญา เพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทนุได้ โดยมมีลูค่ารวมกันทัง้สิน้เมือ่ค�านวณเฉพาะ

ธนาคาร หรอืบรษิทัเงนิทุนรายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 

     (1) ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศ ตามข้อ 3.12.1.2 

     (2) ตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทนุ ตามข้อ 3.12.1.3 

     (3) เงนิฝากในสถาบนัการเงนิตามกฎหมายไทย ตามข้อ 3.12.1.4 

     การค�านวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ใน

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

ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สญัญา รวมในอตัราส่วนดังกล่าว 

     ในกรณท่ีีกองทนุมเีงนิฝากในนติบิคุคลตามวรรคหนึง่ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่การด�าเนนิงาน

ของกองทนุ มใิห้นบัมลูค่าของเงนิฝากดังกล่าวรวมในอตัราส่วนตามวรรคหนึง่ 

    3.13.1.4 บรษิทัจดัการอาจลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สินดังต่อไปนี ้ท่ีบคุคลใดเป็นผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย ผูร้บัรอง 

ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สญัญา เพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทนุได้ โดยมมีลูค่ารวมกันทัง้สิน้ เมือ่ค�านวณเฉพาะ 

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

ของกองทนุ 

     (1) ตราสารแห่งทุนในประเทศท่ีบรษิทัจดทะเบยีนเป็นผูอ้อกหรอืคู่สญัญา ทัง้นี ้ไม่รวมถงึ

ตราสารแห่งทนุของบรษิทัจดทะเบยีนทีอ่ยูร่ะหว่างด�าเนนิการให้เหตแุห่งการเพกิถอนหมดไป 
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     (2) หุน้ท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์สัง่รบัเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการด�าเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรบัหุน้สามญัหรอืหุน้บรุมิสทิธเิป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน 

     (3) ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศ ตามข้อ 3.12.1.2 ท้ังนี ้เฉพาะทีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่น

อนัดับทีส่ามารถลงทุนได้ (Investment Grade) 

     (4) ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ตามข้อ 3.12.1.3 ท้ังนี้ เฉพาะท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน

อนัดับทีส่ามารถลงทุนได้ (Investment Grade) 

     (5) หน่วยลงทนุของกองทุนรวมอสังหารมิทรพัย์ ตามข้อ 3.12.1.5 

     (6) ใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตามข้อ 3.12.1.6 ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก

ตราสารอยูใ่นอนัดับท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment Grade) 

     ตราสารแห่งทุนตาม (1) และตราสารแห่งหนี้ตาม (3) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุน

ของกองทนุรวมท่ีถกูจดัให้เป็นตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.12.1.1 (2) หรอืตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.12.1.2 (2.6) 

     การค�านวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และทรัพย์สินตามข้อ 

3.13.1.5 (1) ทีบ่คุคลดังกล่าวเป็นผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทุน

หรอืมไีว้รวมในอตัราส่วนตามวรรคหนึง่ด้วย 

    3.13.1.5 บรษิทัจดัการอาจลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สินอืน่นอกเหนอืจากกรณทีีก่�าหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 

ข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 เพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวมตามอตัราส่วนดังต่อไปนี้ 

     (1) การลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สินดังกล่าวซึง่บคุคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั 

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

ผูค้�า้ประกัน หรอืคูสั่ญญารายนัน้ ไม่เกนิร้อยละ 5 ของมลูค่าทรพัย์สินสทุธขิองกองทนุ 

     (2) การลงทนุในหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สินตาม (1) เมือ่ค�านวณรวมทุกบคุคลท่ีเป็นผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย 

ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคู่สญัญาแล้ว ต้องมมีลูค่ารวมกันท้ังส้ินไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธิ

ของกองทนุ 

    3.13.1.6 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง 

ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกัน หรอืคูส่ญัญา เพือ่เป็นทรพัย์สินของกองทุนได้ โดยมมีลูค่ารวมกันทัง้ส้ินของกลุม่กิจการนัน้ 

ไม่เกินอตัราอย่างใดอย่างหนึง่ดังต่อไปนี ้แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 
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     (1) ร้อยละสามสบิของมลูค่าทรพัย์สนิของกองทนุ 

     (2) อัตราที่ค�านวณได้จากน�้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี้วัด (Benchmark) 

ของกองทุนนัน้รวมกับร้อยละสบิของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดังกล่าวต้องเป็นดัชนหีรอืองค์ประกอบ

ของดัชนท่ีีมกีารเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทนุนัน้ 

    3.13.1.7 การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีบริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย หรือคู่สัญญา 

เพือ่เป็นทรพัย์สินของกองทุน หากทรพัย์สนิดังกล่าวเป็นองค์ประกอบทีใ่ช้ในการค�านวณตวัชีว้ดั (Benchmark) ของกองทนุนัน้ 

บรษิทัจดัการจะลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สนินัน้โดยมมีลูค่ารวมกันท้ังส้ินเมือ่ค�านวณเฉพาะผูอ้อก ผูส่ั้งจ่าย หรอืคู่สัญญารายนัน้ 

ไม่เกินผลรวมของน�า้หนกัของทรพัย์สนิดังกล่าวในตวัชีว้ดัและร้อยละ 10 ของมลูค่าทรพัย์สินสุทธขิองกองทนุ ท้ังนี ้แทนอตัราส่วน 

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

    3.13.1.8 ในกรณขีองกองทุนรวม บรษิทัจดัการกองทนุรวมอาจลงทุนหรอืมไีว้ซึง่เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก 

ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ท่ีบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย หรือคู่สัญญา เป็นจ�านวนท่ีมีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ย 

ไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัช ีหรอืในรอบอายกุองทนุรวมส�าหรบักองทุนรวม 

ทีม่อีายนุ้อยกว่าหนึง่ปี 

     (1) ธนาคารท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

     (2) ธนาคารพาณชิย์ 

     (3) บรษิทัเงนิทนุ 

     (4) บรษิทัเครดิตฟองซเิอร์ 

     (5) บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย 

     (6) สถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

     (7) ธนาคารต่างประเทศ 

     การค�านวณอตัราส่วนการลงทุนตามวรรคหนึง่ มใิห้นบัมลูค่าของทรพัย์สินดังต่อไปนี ้รวมใน

อตัราส่วนดังกล่าว 

     (1) เงนิฝากในบญัชเีงนิฝากเพือ่การด�าเนนิงานของกองทนุรวม 

     (2) ทรพัย์สนิทีคู่่สัญญาในธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนืโอนกรรมสิทธิใ์ห้แก่กองทนุรวม

ตามประกาศส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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     อตัราส่วนตามวรรคหนึง่มใิห้น�ามาใช้บงัคับในช่วงระยะเวลาหกเดือนก่อนวนัครบก�าหนดอายุ

โครงการของกองทุนรวมทีม่อีายโุครงการตัง้แต่หนึง่ปีขึน้ไป 

     ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแห่งหนี้ท่ีมีลักษณะคล้ายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนในหรือ       

มไีว้เกินอตัราส่วนทีก่�าหนดตามวรรคหนึง่ ให้บรษิทัจดัการกองทนุรวมลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สินดังกล่าวให้มมีลูค่ารวม โดย

เฉลีย่ไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรพัย์สินสทุธขิองกองทุนรวมภายในสามสบิวนั นบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชนีัน้ ท้ังนี ้ให้ค�านวณ

อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยตั้งแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นจนถึงวันท่ีทรัพย์สินนั้น 

มมีลูค่าเป็นไปตามอตัราส่วนดังกล่าว 

     เมือ่บรษิทัจดัการกองทนุรวมได้ปฏบิตัติามวรรคสามแล้ว ให้บรษิทัจดัการรายงานให้ผูด้แูล 

ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในวนัท�าการถดัจากวนัทีท่รพัย์สนินัน้มมีลูค่ารวมโดยเฉลีย่ไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ท้ังนี้ บริษัทจัดการ 

ต้องด�าเนนิการให้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจ้งให้ส�านกังานทราบภายในห้าวนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัรายงานจากบรษิทัจดัการ

ด้วย หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถปฏบิตัติามวรรคสามได้ส�านกังานอาจสัง่ให้บรษิทัจดัการเลกิกองทนุรวมนัน้ 

    3.13.1.9 ในกรณทีีม่เีหตจุ�าเป็นและสมควร เพือ่คุ้มครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนอนัเนือ่งมาจาก

ปัญหาความผนัผวน (Fluctuation) ของตลาดเงนิและตลาดทุนในวงกว้างในรอบระยะเวลาบญัชใีด บรษิทัจดัการกองทนุรวมอาจ

ขอผ่อนผนัต่อส�านกังานเพือ่ไม่ต้องน�าการลงทนุในหรอืมไีว้ซึง่เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิ หรอืตัว๋สัญญาใช้เงนิ ในช่วง

เวลาท่ีเกิดความผนัผวนดังกล่าวมารวมค�านวณอตัราส่วนการลงทนุตาม ข้อ 3.13.1.8 ได้ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชนีัน้ 

    3.13.1.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็น

ทรพัย์สนิของกองทนุได้ โดยมมีลูค่ารวมกันท้ังสิน้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทุน 

    3.13.1.11 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

หน่วยลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี้ ท้ังนี้ การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุน

ของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์ 

     (1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของแต่ละ

กองทนุรวมทีบ่รษิทัจดัการอืน่เป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนนิการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรพัย์สินสุทธขิองแต่ละกองทุนรวมท่ี

บรษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนนิการ 

     (2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของทุก

กองทนุรวมทีบ่รษิทัจดัการอืน่เป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนนิการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรพัย์สินสุทธขิองแต่ละกองทุนรวมท่ี

บรษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนนิการ 



43

BSIRICG

    3.13.1.12 บรษิทัจดัการอาจท�าธรุกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์ในนามของกองทุนได้ โดยมมีลูค่าธรุกรรม

รวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 25 ของมลูค่าทรพัย์สินสทุธขิองกองทนุ ท้ังนี ้การค�านวณมลูค่าธรุกรรมดังกล่าวให้บรษิทัจดัการ

ค�านวณโดยใช้มลูค่าหลกัทรพัย์ท่ีให้ยมื รวมผลประโยชน์ทีพ่งึได้รบัจนถงึวนัท่ีค�านวณมลูค่าธรุกรรมดังกล่าว 

     ในกรณีที่ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะท่ีกองทุนเข้าท�าธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกิน

อตัราส่วนท่ีก�าหนดในวรรคหนึง่ หากต่อมาธรุกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์นัน้มมีลูค่าเกินอตัราส่วนดังกล่าวโดยมไิด้เกิดจากการ

ท�าธรุกรรมเพิม่เตมิ บรษิทัจดัการจะยงัคงมไีว้ซึง่ธรุกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้ 

     ให้บรษิทัจดัการจดัท�ารายงานโดยระบวุนัท่ีทรพัย์สินนัน้มมีลูค่าเกนิอตัราส่วนการลงทุนทีก่�าหนด

พร้อมสาเหต ุและส่งรายงานดังกล่าวให้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายในสามวนัท�าการนบัแต่วนัท่ีธรุกรรมการให้ยมื

หลกัทรพัย์นัน้มมีลูค่าเกินอตัราส่วนทีก่�าหนด พร้อมทัง้จดัท�าส�าเนารายงานดังกล่าวไว้ท่ีบรษิทัจดัการเพือ่ให้ส�านกังานสามารถ

ตรวจสอบได้ 

    3.13.1.13 ให้บริษัทจัดการค�านวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิด

จากหลกัทรพัย์อ้างองิไทย ใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ ใบแสดงสิทธิในการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด้ ใบส�าคัญแสดงสทิธิ

อนพุนัธ์ หรอืธรุกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์ ตามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี ้

     (1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่า

ของหลกัทรพัย์อ้างองิของใบแสดงสทิธดัิงกล่าว รวมในอตัราส่วนส�าหรบัหลกัทรพัย์อ้างองิดังกล่าวทีก่�าหนดในโครงการนี ้โดย

ถอืเสมอืนหนึง่ว่ากองทุนได้ลงทุนหรอืมไีว้ซึง่หลกัทรพัย์อ้างองินัน้โดยตรง ท้ังนี ้บรษิทัจดัการอาจไม่นบัมลูค่าของใบแสดงสทิธิ

ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนท่ีค�านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาท่ีก�าหนดตามข้อ 

3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5 ก็ได้ 

      มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงท่ีน�ามาค�านวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้มีมูลค่า

เท่ากับมลูค่าใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ท่ีเกดิจากหลกัทรพัย์อ้างองิไทยท่ีกองทุนได้ลงทนุหรอืมไีว้ 

     (2) ในกรณขีองใบส�าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ หรอืใบแสดงสิทธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อน

สทิธไิด้ บรษิทัจดัการจะค�านวณอตัราส่วนการลงทุน ดังต่อไปนี้ 

          (ก) นบัมลูค่าท่ีผูอ้อกตราสารดังกล่าวมหีน้าทีต้่องช�าระตามตราสารนัน้รวมในอตัราส่วน

ทีผู่อ้อกตราสารดังกล่าว 

      (ข) นบัมลูค่าของหุน้ทีร่องรบัรวมในอตัราส่วนทีผู่อ้อกหลกัทรพัย์อ้างองิ โดยถอืเสมอืน

หนึง่ว่ากองทุนลงทนุในหุน้ท่ีรองรบันัน้โดยตรง ทัง้นี ้มลูค่าของหุน้ทีร่องรบั ให้ใช้มลูค่าตามราคาตลาดของหุน้นัน้ ซึง่คณูกับ 

ค่าเดลต้าของใบส�าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแสดงสทิธดัิงกล่าว แล้วแต่กรณ ี
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     (3) ในกรณีของใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ บริษัทจัดการจะค�านวณอัตราส่วนการลงทุน 

ดังต่อไปนี้ 

          (ก) นบัมลูค่าท่ีผูอ้อกตราสารดังกล่าวมหีน้าทีต้่องช�าระตามตราสารนัน้รวมในอตัราส่วน

ทีผู่อ้อกตราสารดังกล่าว 

      (ข) นบัมลูค่าของหลกัทรพัย์อ้างองิรวมในอตัราส่วนท่ีผูอ้อกหลกัทรพัย์อ้างองิ โดยถอื

เสมอืนหนึง่ว่ากองทุนลงทนุในหลกัทรพัย์อ้างองินัน้โดยตรง ท้ังนี ้มลูค่าของหลกัทรพัย์อ้างองิดังกล่าว ให้ใช้มลูค่าตามราคาตลาด

ของหลกัทรพัย์อ้างองินัน้ซึง่คณูกับค่าเดลต้าของใบส�าคัญ แสดงสทิธอินพุนัธ์หรอืใบส�าคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซือ้หุน้กู้แล้วแต่กรณี 

     (4) ในกรณขีองธรุกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์ บรษิทัจดัการจะค�านวณอตัราส่วนการลงทนุ

ในหรือมีไว้ซึ่งการให้ยืมหลักทรัพย์โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สินท่ีให้ยืมรวมในอัตราส่วนส�าหรับหลักทรัพย์ที่ก�าหนดไว้ในข้อ 

3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5 โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนยังคงมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์นั้นอยู่ ทั้งนี ้

บรษิทัจดัการอาจไม่นบัรวมในอตัราส่วนทีค่�านวณตามคู่สญัญาท่ีก�าหนดตามข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 

3.13.1.5 ก็ได้ 

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

ให้บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี ้รวมทัง้เงือ่นไขตามข้อ 3.13.1.15 ด้วย 

     (1) ในกรณทีีท่รพัย์สนิดังกล่าวมผีูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้ประกัน บรษิทัจดัการ

จะค�านวณอตัราส่วนทีผู่อ้อกทรพัย์สนิหรอืผูท้ีเ่ป็นคู่สญัญาดังกล่าว หรอืค�านวณอตัราส่วนผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอื 

ผูค้�า้ประกัน แล้วแต่กรณก็ีได้ 

     (2) ในกรณีที่ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ 

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

    3.13.1.15 การค�านวณอัตราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้าประกันตามข้อ 3.13.1.14 

จะท�าได้ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวได้ท�าการรับรองตลอดไป รับอาวัลท้ังจ�านวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ยโดยไม่มี 

ข้อก�าหนดลบล้างหรอืจ�ากัดความรบัผดิของผูส้ลกัหลงั หรอืค�า้ประกันต้นเงนิและดอกเบีย้เตม็จ�านวนแบบไม่มเีงือ่นไข 

    3.13.1.16 ในกรณีท่ีกองทุนมีสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทใดตามสัดส่วนจ�านวนหุ้นที่กองทุน 

ถอือยู ่(Right Issue) หากการใช้สทิธนิัน้จะเป็นเหตใุห้กองทนุลงทุนหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สินของบรษิทัดังกล่าวมมีลูค่าเกินอตัราส่วน 

ทีก่�าหนดในข้างต้นนี ้บรษิทัจดัการอาจซือ้หุน้เพิม่ทนุนัน้โดยได้รบัยกเว้นไม่ต้องปฏบิตัใิห้เป็นไปตามอตัราส่วนทีเ่ก่ียวกับเรือ่ง

ดังกล่าว ท้ังนี ้เฉพาะภายในช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัแรกท่ีผูถ้อืหุน้หมดสทิธจิองซือ้หุน้เพิม่ทุนนัน้ 
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    3.13.1.17 ในกรณทีีต่ราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ้หรอืตราสารกึง่หนีก้ึง่ทุน ในขณะทีล่งทนุหรอืใน

ขณะทีไ่ด้มาเป็นทรพัย์สนิของกองทุน มมีลูค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ีก�าหนดในข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนีห้รอืตราสารก่ึงหนี้

ก่ึงทุนนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าว เนื่องจากถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ ให้บริษัทด�าเนินการแก้ไขอัตราส่วน 

ให้เป็นไปตามท่ีก�าหนดภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีมกีารประกาศให้ทราบถงึเหตดัุงกล่าว เว้นแต่ในกรณทีีม่เีหตจุ�าเป็นและสมควร

โดยได้รบัผ่อนผนัจากส�านกังาน 

     (1) ตราสารแห่งทุนนัน้ในเวลาต่อมาเป็นตราสารแห่งทุนของบรษิทัจดทะเบยีนทีอ่ยูร่ะหว่าง

แก้ไขการด�าเนนิการให้เหตแุห่งการเพกิถอนหมดไป หรอืถกูเพกิถอนจากการเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน 

     (2) ตราสารแห่งหนีห้รอืตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทุนถกูปรบัลดอนัดับความน่าเชือ่ถอื 

    3.13.1.18 ในกรณทีีท่รพัย์สนิในขณะท่ีลงทนุหรอืในขณะทีไ่ด้มาเป็นทรพัย์สินของกองทนุมมีลูค่าไม่เกิน

อตัราส่วนท่ีก�าหนดในข้างต้น หากต่อมามมีลูค่าเกินอตัราส่วนดังกล่าวจากการรบัช�าระหนีด้้วยทรพัย์สินอืน่ บรษิทัจดัการจะยงัคง

มไีว้ซึง่ทรพัย์สนิดังกล่าวต่อไปก็ได้ 

     ให้บรษิทัจดัการจดัท�ารายงานโดยระบชุือ่ จ�านวน อตัราส่วนการลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สนิ

ตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่ก�าหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแล 

ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวนัท�าการนบัแต่วนัทีท่รพัย์สนินัน้มมีลูค่าเกนิอตัราส่วนท่ีก�าหนด พร้อมทัง้จดัท�า

ส�าเนารายงานดังกล่าวไว้ทีบ่รษิทัจัดการเพือ่ให้ส�านกังานสามารถตรวจสอบได้ 

    3.13.1.19 ในกรณีที่การรับช�าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นท่ีบริษัทใด 

เป็นผูอ้อก เพือ่เป็นทรพัย์สินของกองทุนรวมเมือ่รวมกันทกุกองทนุรวมทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนนิการเกนิกว่าร้อยละ 

25 ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น บริษัทจัดการจะด�าเนินการตามประกาศส�านักงาน ก.ล.ต. เรื่อง 

การลงทุนและการมไีว้เพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทุน ดังนีคื้อ 

     (1) ปฏบิตัใิห้เป็นไปตามประกาศทีก่�าหนดให้บรษิทัจดัการสามารถรบัช�าระหนีด้้วยทรพัย์สนิ

อืน่ได้ 

     (2) งดเว้นการใช้สทิธอิอกเสยีงในหุน้จ�านวนท่ีเกินอตัราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณี

ทีม่เีหตจุ�าเป็นและสมควรโดยได้รบัการผ่อนผนัจากส�านกังาน และ 

     (3) กรณทีีเ่ป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการได้มาซึง่หุน้ของบรษิทัดังกล่าวเป็นผลให้

กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดท่ีต้องท�าค�าเสนอซื้อ บริษัทจัดการต้องด�าเนินการเพื่อให้ได้รับ 

การยกเว้นการท�าค�าเสนอซือ้โดยการลดสดัส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอี�านาจควบคมุ หรอืยืน่ค�าขอผ่อนผนัการท�าค�าเสนอซือ้ 

ตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีาร ในการเข้าถอืหลกัทรพัย์



46

BSIRICG

เพือ่ครอบง�ากิจการ ท้ังนี ้การลดสัดส่วนการถอืหุน้ดังกล่าว ให้บรษิทัจดัการลดสัดส่วนตามสดัส่วน ของหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน 

ทีแ่ต่ละกองทุนได้มาจากการรบัช�าระหนีด้้วยทรพัย์สนิอืน่ 

    3.13.1.20 ในกรณทีีท่รพัย์สนิในขณะท่ีลงทนุหรอืในขณะทีไ่ด้มาเป็นทรพัย์สินของกองทนุมมีลูค่าไม่เกิน

อัตราส่วนท่ีก�าหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.13.1.8 ข้อ 3.13.1.12 

ข้อ 3.13.1.16 ข้อ 3.13.1.17 ข้อ 3.13.1.18 และข้อ 3.13.1.19 และการเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือ 

ได้ทรพัย์สนิมาเพิม่เตมิ บรษิทัจดัการจะยงัคงมไีว้ซึง่ทรพัย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้ 

     ให้บรษิทัจดัการจดัท�ารายงานโดยระบชุือ่ จ�านวน อตัราส่วนการลงทนุหรอืมไีว้ซึง่ทรพัย์สนิ

ตามวรรคหนึง่ และวนัท่ีทรพัย์สนินัน้มมีลูค่าเกนิอตัราส่วนทีก่�าหนดพร้อมสาเหต ุและส่งรายงานดังกล่าวให้ผูดู้แลผลประโยชน์

ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันท�าการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีก�าหนด พร้อมท้ังจัดท�าส�าเนา

รายงานดังกล่าวไว้ทีบ่รษิทัจดัการเพือ่ให้ส�านกังานสามารถตรวจสอบได้ 

    3.13.1.21 ข้อจ�ากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่น�ามาบังคับใช้ในกรณีท่ีปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิก

โครงการจัดการกองทุนรวม” และบริษัทจัดการต้องด�าเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การด�าเนินการของบริษัทจัดการ 

เมือ่เลกิกองทนุรวม” 

    สรปุอตัราส่วนการลงทนุ : 

    1. Total Non-Investment Grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 15.00 

    2. Non-Investment Grade Company Limit : ลงทนุไม่เกินร้อยละ 5.00 

    3. Investment Grade Company Limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 15.00 

    4. Financial Institution Company Limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20.00 

    5. Individual Fund Limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 10.00 

    6. Total Fund Limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20.00 

  3.13.2 อตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอืน่ในต่างประเทศ :

    ไม่มกีารลงทนุในต่างประเทศ 

4. การแบ่งชนดิหน่วยลงทนุ (Class of Unit) : 

 ไม่มี 



47

BSIRICG

5. การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก : 

 5.1 ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก : 

  - บรษิทัจดัการ

  - ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน

 5.2 รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก : 

  ผูส้นใจสามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุได้ทีบ่ริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืตามวนัเวลาเสนอขาย

ครัง้แรกท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน ในราคาหน่วยลงทนุท่ีเสนอขาย 

  เงือ่นไขทีเ่กีย่วข้องกบัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

  1. หากมีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนครบตามจ�านวนเงินทุนของโครงการก่อนส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก 

และหรอืเตม็ตามวงเงนิท่ีได้รบัจดัสรรจากส�านกังาน ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีม่อี�านาจ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิด

การเสนอขายครัง้แรกก่อนครบก�าหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบรษิทัจดัการจะด�าเนนิการปิดประกาศแจ้งให้ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุ

ทราบทีส่�านกังานของบรษิทัจดัการและหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน 

  2. บรษิทัจดัการอาจยกเลกิการจดัตัง้กองทนุรวมทีอ่ยูร่ะหว่างการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก โดยบรษิทัจดัการ

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

  3. บรษิทัจดัการอาจปฏเิสธการสัง่ซือ้/จองซือ้ หรอืยตุกิารเสนอขาย และหรอืยตุกิารจดัตัง้กองทุน หากบรษิทัจดัการ

พจิารณาแล้วเหน็ว่าการสัง่ซือ้/จองซือ้นัน้ มผีลกระทบต่อชือ่เสยีงหรอืต่อความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ หรอื

บรษิทัจดัการไม่สามารถน�าเงนิไปลงทุนให้กองทุนได้ดีทีส่ดุ หรอืมผีลกระทบอืน่ใดต่อการลงทนุ ทัง้นี ้ เพือ่รกัษาผลประโยชน์

ของกองทนุและหรอืผูล้งทุนเป็นส�าคัญ

  วิธกีารขอรบัหนงัสือช้ีชวน และเอกสารการส่ังซือ้หน่วยลงทนุ

  ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน เอกสารการเปิดบัญชีกองทุน ค�าส่ังซื้อ และเอกสารอื่นใดตามที่

กฎหมายก�าหนด (ถ้าม)ี ได้ทีบ่รษิทัจัดการและหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื ส�าหรบัผูล้งทุนท่ียงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทนุ 

จะต้องเปิดบญัชกีองทุนโดยกรอกรายละเอยีดและข้อความต่างๆ ในใบค�าขอเปิดบญัชกีองทุนพร้อมแนบเอกสารหลกัฐานในการ

ขอเปิดบญัชกีองทุน 

  เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบัญชี 

  (1) กรณบีคุคลธรรมดา 

       ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน 
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  (2) กรณนีติบิคุคล 

       ก)  หนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณชิย์ 

       ข)  ส�าเนาหนงัสอืมอบอ�านาจ และตวัอย่างลายมอืชือ่ของผูม้อี�านาจลงนามแทนนติบิคุคล 

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

       ง)  เอกสารท่ีเก่ียวข้องอืน่ใด (ถ้าม)ี 

  ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนส่ังซื้อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผู้ถือ

หน่วยลงทุนเหล่านัน้ เป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุร่วมกันในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและในสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนหรอื

เอกสารแสดงสทิธอิืน่ใด และจะถอืเอาบคุคลท่ีมชีือ่ในใบค�าขอเปิดบญัชกีองทนุคนใดคนหนึง่หรอืมากกว่าตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

แจ้งความประสงค์ไวเ้ปน็ผูใ้ช้สทิธใินฐานะผูถ้อืหนว่ยลงทนุ และผูร้ับเงินทีไ่ด้จากการขายคนืหนว่ยลงทนุ หรือรับเงนิจากการ

ช�าระบญัชกีรณเีลกิกองทนุ 

  วิธส่ัีงซือ้หน่วยลงทนุ 

  ผ่านบรษัิทจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

  ผูส้ัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ต�า่กว่ามลูค่าขัน้ต�า่ของการส่ังซือ้ โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในใบค�าขอเปิด

บญัชกีองทุน ใบค�าส่ังซือ้หน่วยลงทนุ และเอกสารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายก�าหนด (ถ้าม)ี ให้ครบถ้วนชดัเจน และช�าระเงนิค่าซือ้

หน่วยลงทุนเต็มจ�านวน พร้อมเอกสารหลักฐานซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องไปยื่นท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย 

หรอืรบัซือ้คืน 

  การรบัช�าระเงนิ และการเกบ็รกัษาเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ 

  1. กรณ ีส่ังซือ้หน่วยลงทนุผ่านผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ : 

   (ก) ผู้สั่งซื้อสามารถช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกเป็นเงินสด ค�าสั่ง 

หกับญัชีธนาคาร เชค็ ดราฟท์ ตัว๋แลกเงนิ ทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิได้ในเขตหกับญัชเีดียวกับส�านกังานทีร่บัค�าส่ังซือ้เท่านัน้ โดย

จะต้องลงวนัทีท่ีส่ัง่ซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามชือ่บญัชจีองซือ้หน่วยลงทนุทีร่ะบใุนหนงัสือชีช้วนส่วนสรปุข้อมลูส�าคัญ      

ซึง่เป็นบญัชเีงนิฝากของธนาคารกรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน) หรอืธนาคารอืน่ใดท่ีอาจเพิม่เตมิ ประเภทกระแสรายวนั หรอืบญัชซีือ้

อื่นใดท่ีอาจเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ หากมีผลประโยชน์ใดเกิดขึ้นเนื่องจากบัญชีจองซื้อดังกล่าว บริษัทจัดการจะด�าเนินการ 

ให้เป็นประโยชน์ของกองทุน 

   (ข) ผูส้ัง่ซือ้สามารถช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนด้วยบตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใดของธนาคาร

กรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน) หรอืของสถาบนัการเงนิอืน่ใดทีบ่รษิทัจดัการก�าหนดอนญุาต โดยการตดัเงนิจากบตัรเครดิต หรอืบตัร

เดบติ หรอืบตัรอืน่ใด ในวนัท่ีทีส่ัง่ซือ้ ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะรบัช�าระค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิต หรอืบตัร
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เดบติ หรอืบตัรอืน่ใด ณ สถานที ่หรอืช่วงระยะเวลาหรอืภายใต้เงือ่นไขอืน่ใด ตามทีบ่รษิทัจดัการจะก�าหนด โดยบรษิทัจดัการ

จะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรอืช่องทางอืน่ท่ีเหมาะสม 

   อนึง่ การช�าระเงนิด้วยบตัรดังกล่าวข้างต้น ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการมไิด้รบัเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนจากการ

ช�าระด้วยบตัรดังกล่าว หรอืจากธนาคารทีผู่ส้ัง่ซือ้ใช้บญัชบีตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด ภายในวนัท�าการถดัจาก 

วนัทีท่ีส่ัง่ซือ้หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าว 

   อย่างไรกต็าม ก่อนเปิดให้บรกิารรบัช�าระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด 

(ถ้าม)ี บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืช่องทางอืน่ท่ีเหมาะสม การช�าระด้วยบตัร

ดังกล่าวจะไม่มกีารสะสมคะแนน เว้นแต่ธนาคารจะก�าหนดอนญุาตเป็นอย่างอืน่ ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข

เพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วนัเวลา ในการรบัช�าระด้วยบตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด โดยไม่ถอืเป็นการ

แก้ไขเพิม่เตมิโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใด 

ตามความเหมาะสม 

   ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืจะต้องน�าเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้รบัจากผูส้ัง่ซือ้เข้าบญัชจีองซือ้หน่วยลงทนุ

ภายในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก 

  2. กรณ ีส่ังซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรษัิทจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่ : 

   ผู้สั่งซื้อสามารถช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก เป็นเงินสด ค�าส่ังหักบัญชี

ธนาคาร เชค็ ดราฟท์ ตัว๋แลกเงนิ ท่ีสามารถเรยีกเก็บเงนิได้ในเขตหกับญัชเีดียวกับส�านกังานทีร่บัค�าส่ังซือ้เท่านัน้ โดยจะต้องลง

วันท่ีท่ีสั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.บัวหลวง” ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากของ

ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) หรอืธนาคารอืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิ ประเภทกระแสรายวนั หรอืบญัชซีือ้อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิ 

ในอนาคต ท้ังนี ้หากมผีลประโยชน์ใดเกิดขึน้เนือ่งจากบญัชจีองซือ้ดังกล่าว บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการให้เป็นประโยชน์ของ 

กองทุน 

   อนึ่ง ผู้สั่งซื้อที่ได้ช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อ 

หน่วยลงทนุไม่ได้ 

   บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่น จะต้องน�าเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้สั่งซื้อ      

เข้าบญัชจีองซือ้หน่วยลงทนุข้างต้นภายในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก 

   บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะปรบัปรงุเปลีย่นแปลงข้อมลูเกีย่วกับบญัชรีบัช�าระค่าซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าว 

  การจดัสรรหน่วยลงทนุ

  กรณทีีม่ผีูสั้ง่ซือ้ในการเสนอขายครัง้แรกไม่เกินเงนิทนุโครงการ ผูส่ั้งซือ้ทุกคนจะได้รบัการจดัสรรหน่วยลงทนุตาม
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จ�านวนทีจ่องซือ้และในกรณทีีม่ผีูจ้องซือ้เกินจ�านวนท่ีเสนอขาย บรษิทัจดัการอาจด�าเนนิการจดัสรรหน่วยลงทุน โดยใช้หลกัการ 

“จองซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามวนัท่ีได้รบัใบส่ังซือ้พร้อมเงนิค่าสัง่ซือ้เตม็จ�านวน  

  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วน ในกรณีใด 

กรณหีนึง่ ดังนี้ 

  (1) กรณท่ีีเอกสารหรอืข้อมลูท่ีบรษิทัจดัการได้รบัจากผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนไม่ถกูต้องตามความเป็นจรงิ หรอืไม่ 

ครบถ้วน 

  (2) กรณีท่ีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็น 

การฟอกเงนิ เป็นต้น 

  (3) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธท่ีิจะปฏเิสธการจองซือ้หน่วยลงทนุในบางกรณตีามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร เช่น 

ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าการจองซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบรหิารกองทนุหรอืก่อให้เกิดผลเสียหาย

แก่กองทนุ เป็นต้น 

  ทัง้นี ้ เพือ่เป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และชือ่เสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมาย

ของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

  การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ

  บรษิทัจดัการจะคืนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผูส่ั้งซือ้หน่วยลงทุน ในกรณต่ีอไปนี้ 

  1. บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตั้งท่ีอยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้

ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีย่ตุกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และจะคนืเงนิค่าซือ้

หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ (ถ้าม)ี ให้แก่ผูส้ัง่ซือ้ ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดการจดัตัง้กองทนุ 

  2. บรษิทัจดัการยตุกิารจดัตัง้กองทุนหากหลงัจากส้ินสดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกแล้ว ปรากฏว่าบรษิทัจดัการ

ไม่สามารถจ�าหน่ายหน่วยลงทนุให้แก่ประชาชนได้ถงึ 35 ราย โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก และจะคืนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ 

(ถ้าม)ี ให้แก่ผูส่ั้งซือ้ ภายใน 1 เดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก 

  3. ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้รบัการจดัสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนในกรณอีืน่นอกเหนอืจากกรณี

ข้างต้น บริษัทจัดการจะด�าเนินการคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึ้น (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ส่ังซื้อ 

ภายใน 1 เดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก 

  อนึ่ง หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจากเงินท่ีได้รับจาก 
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การจ�าหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ภายในก�าหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นได้ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง 

บริษัทจัดการจะช�าระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปีนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีครบก�าหนดระยะเวลาที่ก�าหนด 

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

  เงือ่นไขอืน่ใด 

  การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับเงินค่าสั่งซื้อ 

หน่วยลงทุนและได้ท�ารายการขายหน่วยลงทุนแล้วเพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั่งซื้อจะไม่สามารถยกเลิก 

ค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่ได้รบัอนญุาตจากบรษิทัจัดการเป็นกรณพีเิศษ 

  ในการช�าระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน หากมใิช่กรณทีีผู่ส่ั้งซือ้ท�ารายการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอืน่ทีจ่ดัตัง้

โดยบริษัทจัดการเพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องช�าระค่าส่ังซื้อด้วยเงินเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี้กับ 

บรษิทัจดัการไม่ได้ 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

 6.1 ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

  - บรษิทัจดัการ

  - ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน 

  - ระบบเอทีเอม็ (ATM)

  - ระบบโทรศัพท์ (Tele-Bank)

  - ไปรษณย์ี

  - ระบบอนิเตอร์เนต็ (Internet)

  - หกับญัชี

 6.2 รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

  วิธกีารขอรบัหนังสือช้ีชวนและใบค�าส่ังซือ้หน่วยลงทนุ และใบค�าขอเปิดบัญชีกองทนุ

  ผู้สนใจที่จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน สามารถขอรับหนังสือชี้ชวน ค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบค�าขอเปิดบัญชี

กองทนุ และเอกสารอืน่ใดตามท่ีกฎหมายก�าหนด (ถ้าม)ี ได้ท่ีบรษิทัจดัการ และหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื ส�าหรบั 

ผูส้นใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ียงัไม่เคยมบีญัชกีองทนุจะต้องเปิดบญัชกีองทุนโดยกรอกรายละเอยีดและข้อความต่างๆ ในใบค�าขอ

เปิดบญัชกีองทุนพร้อมแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชกีองทนุ 
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  เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบัญช ี 

  (1) กรณ ีบคุคลธรรมดา 

       ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน 

  (2) กรณ ีนติบิคุคล 

       ก) หนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณชิย์ 

       ข) ส�าเนาหนงัสอืมอบอ�านาจ และตวัอย่างลายมอืชือ่ของผูม้อี�านาจลงนามแทนนติบิคุคล 

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

       ง) เอกสารท่ีเก่ียวข้องอืน่ใด (ถ้าม)ี 

  ในกรณผีูส่ั้งซือ้ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกิน 4 คนสัง่ซือ้หน่วยลงทุนร่วมกัน บรษิทัจดัการจะจดแจ้งชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ

เหล่านัน้เป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ และในเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทนุ และจะถอืเอาบคุคล 

ที่มีชื่อในค�าขอเปิดบัญชีกองทุนคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่าตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้เป็นผู้ใช้สิทธิ ในฐานะ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และผูร้บัเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทนุ หรอืรบัเงนิจากการช�าระบญัชกีรณเีลกิกองทนุ 

  วิธกีารส่ังซือ้หน่วยลงทนุ 

  ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื หรอืช่องทางอืน่ใด 

ทีบ่รษิทัจดัการจดัให้ม ีหรอืประกาศแจ้งเพิม่เตมิในอนาคต ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก�าหนด โดยบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธ ิ

ทีจ่ะแก้ไขเพิม่ช่องทางการสัง่ซือ้ หรอืแก้ไขวธิกีารสัง่ซือ้ หรอืแก้ไขเรือ่งอืน่ใดทีเ่กีย่วข้องกับการส่ังซือ้ ทัง้นี ้ เพือ่ประโยชน์ของ 

ผูล้งทนุ โดยจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบผ่านทาง www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

  1. บรษัิทจดัการ : 

   ผูส้นใจสามารถขอรบัหนงัสือชีช้วน ค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ใบค�าขอเปิดบญัชกีองทุนและเอกสารอืน่ใดตามที่

กฎหมายก�าหนด (ถ้าม)ี ได้ทีบ่รษิทัจัดการ ได้ทกุวนัท�าการของธนาคารพาณชิย์ และผูส้ัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้ไม่ต�า่กว่ามลูค่าขัน้ต�า่

ของการสั่งซื้อ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ใบค�าขอเปิดบัญชีกองทุน (ส�าหรับการสั่งซื้อครั้งแรก) และค�าส่ังซื้อหน่วยลงทุน 

ให้ครบถ้วนชดัเจน และน�าค�าขอเปิดบญัชกีองทุน (ถ้าม)ี และค�าส่ังซือ้หน่วยลงทุนพร้อมท้ังเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุเตม็จ�านวน 

ไปยืน่ทีบ่รษิทัจดัการ 

  2. ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื :

   ผูส้นใจสามารถขอรบัหนงัสือชีช้วน ค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค�าขอเปิดบญัชกีองทนุได้ทีผู่ส้นบัสนนุการขาย 

หรือรับซื้อคืน และผู้สั่งซื้อจะต้องส่ังซื้อไม่ต�่ากว่ามูลค่าขั้นต�่าของการส่ังซื้อ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ใบค�าขอเปิดบัญชี
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กองทุน (ส�าหรบัการส่ังซือ้ครัง้แรก) และค�าส่ังซือ้หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชดัเจน และน�าค�าขอเปิดบญัชกีองทุน (ถ้าม)ี และค�าส่ัง

ซือ้หน่วยลงทนุพร้อมท้ังเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็จ�านวนไปยืน่ท่ีผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน 

  3. ระบบเอทเีอม็ (ATM) :

   อนึง่ การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบเอทีเอ็ม สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบั

ซือ้คืนทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เท่านัน้

   บริษัทจัดการอาจรับค�าสั่งซื้อผ่านเครื่อง ATM ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกส่ังซื้อหน่วยลงทุนด้วย 

บตัรบวัหลวง ATM หรอื บตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ท่ีธนาคารอนญุาตให้ใช้ซือ้ขายหน่วยลงทุนได้ โดย

ผ่านเครือ่ง ATM ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุได้ทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง ผูถ้อืหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะใช้

บริการนี้ สามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สาขาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยท�าบัตรบัวหลวง ATM 

หรอืบตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ทีธ่นาคารอนญุาตให้ใช้ซือ้ขายหน่วยลงทุนไว้ เพือ่ขอใช้บรกิาร โดยกรอก 

“ค�าขอใช้บริการกองทุนเปิดผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติและบริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องน�าบัตร 

บวัหลวง ATM หรอื บตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ทีธ่นาคารอนญุาตให้ใช้ซือ้ขายหน่วยลงทนุและสมดุบญัชี

แสดงสทิธิในหน่วยลงทนุมาด้วย) ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะสามารถส่ังซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครือ่ง ATM ในวนัท�าการซือ้ขายถดัไป 

หลงัจากกรอกค�าขอใช้บรกิารแล้วโดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ

   ในกรณผีูส้ัง่ซือ้ประสงค์สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครือ่ง ATM ให้ผูส้ัง่ซือ้ปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการซึง่มี

ระบบุนหน้าจอเครือ่ง ATM โดยผูส้ัง่ซือ้ต้องเลอืกรหสับรกิารซือ้หน่วยลงทนุกองทุนเปิด และปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้

หน่วยลงทนุตามทีร่ะบบุนจอ ATM

   การส่ังซือ้หน่วยลงทุน ด้วยเครือ่ง ATM ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนจะต้องสัง่ซือ้ครัง้ละไม่ต�า่กว่า

มูลค่าขั้นต�่าของการสั่งซื้อ และสามารถสั่งซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครั้งต่อวัน ผู้สนับสนุน 

การขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจ�านวนเงินท่ีสั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ให้ใช้บริการกับบัตร 

บวัหลวง ATM และหรอืบตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ท่ีธนาคารอนญุาตให้ใช้ซือ้ขายหน่วยลงทุนได้เท่านัน้ 

หากเงนิในบญัชไีม่เพยีงพอ ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนจะยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก

ของผูส้ัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ัง่ซือ้อาจท�าการส่ังซือ้หน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ 

   ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM ไม่ได้ หากการท�ารายการสัง่ซือ้

เสรจ็สมบรูณ์แล้วไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้

   การส่ังซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM หากเกิดข้อผดิพลาดจากระบบงาน ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน

หน่วยลงทุนจะด�าเนนิการตรวจสอบและแก้ไขข้อผดิพลาดให้เป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดให้แล้วเสรจ็
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ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีได้รบัแจ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุน

   เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครือ่ง ATM ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน เป็นเพยีง

เอกสารบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานในการท�ารายการอย่างสมบรูณ์ หากใบบนัทกึรายการของเครือ่ง ATM นัน้หมด 

ผูส้ัง่ซือ้จะเลอืกท�าการส่ังซือ้หน่วยลงทุนหรอืไม่ก็ได้

   บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานท่ีปรากฏอยูกั่บผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัฐานในการ

ท�ารายการทีส่มบรูณ์ และใช้อ้างองิได้

   ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าสัง่ซือ้

ผ่านระบบ ATM ให้สามารถท�าได้ และหากอนาคตสามารถใช้บรกิารนีโ้ดยผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน

อืน่ได้ บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัท่ี www.bblam.co.th หรอืแจ้งโดยวธิอีืน่ใดตามความ

เหมาะสม 

  4. ระบบโทรศพัท์ (Tele-bank) :

   อนึง่ การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบโทรศพัท์ สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบั

ซือ้คืนทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เท่านัน้ 

   บรษิทัจดัการอาจรบัค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสัง่ซือ้

หน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืได้ทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ทีป่ระสงค์จะใช้บรกิารนี ้สามารถตดิต่อผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน ณ สาขาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเคยท�าบตัรบวัหลวง ATM 

หรอืบตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ทีธ่นาคารอนญุาตให้ใช้ซือ้ขายหน่วยลงทุนไว้ เพือ่ขอใช้บรกิาร โดยกรอก 

“ค�าขอใช้บริการกองทุนเปิดผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติและบริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องน�าบัตร 

บวัหลวง ATM หรอืบตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ท่ีธนาคารอนญุาตให้ใช้ซือ้ขายหน่วยลงทนุและสมดุบญัชี

แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของ 

ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนในวนัท�าการซือ้ขายถดัไป หลงัจากกรอกค�าขอใช้บรกิารแล้ว โดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ

   ในกรณีผู้ส่ังซื้อประสงค์สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ให้ผู้สั่งซื้อปฏิบัติตามขั้นตอน 

การท�ารายการซึ่งมีระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผู้ส่ังซื้อต้องเลือกรหัสบริการซื้อหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด และปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการส่ังซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ 

   การสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ด้วยบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนจะต้องส่ังซือ้ครัง้ละ

ไม่ต�่ากว่ามูลค่าขั้นต�่าของการส่ังซื้อ และสามารถสั่งซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครั้งต่อวัน 
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ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนจะหกัเงนิตามจ�านวนเงนิท่ีสัง่ซือ้ทนัทจีากบญัชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซือ้ทีไ่ด้ระบไุว้ให้ใช้บรกิารกับ

บตัรบวัหลวง ATM และหรอืบตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ทีธ่นาคารอนญุาตให้ใช้ซือ้ขายหน่วยลงทนุได้

เท่านัน้ หากเงนิในบญัชไีม่เพยีงพอผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื จะยกเลกิค�าส่ังซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชี

เงนิฝากของผูส้ัง่ซือ้นัน้ซึง่ผูส่ั้งซือ้อาจท�าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ 

   ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ไม่ได้ หากการท�า

รายการสัง่ซือ้เสรจ็สมบรูณ์แล้วไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

   การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ หากเกิดข้อผดิพลาดจากระบบงานผูส้นบัสนนุการขาย

หรอืรบัซือ้คนืจะด�าเนนิการตรวจสอบและแก้ไขข้อผดิพลาดให้เป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดให้แล้วเสรจ็

ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีได้รบัแจ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

   เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้สั่งซื้อเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่

หลกัฐานในการท�ารายการอย่างสมบรูณ์ 

   บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยูกั่บผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการท�ารายการ 

ทีส่มบรูณ์ และใช้อ้างองิได้ 

   ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าสัง่ซือ้

ผ่านระบบโทรศัพท์ให้สามารถท�าได้ และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย 

หรอืรบัซือ้คนือืน่ได้ บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัท่ี www.bblam.co.th หรอืแจ้งโดยวธิอีืน่ใด

ตามความเหมาะสม 

  5. ไปรษณย์ี : 

   ทั้งนี้ ก่อนท่ีบริษัทจัดการจะเริ่มรับค�าส่ังซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจัดการจะแจ้งให้

ประชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัท่ี www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ท่ีเหมาะสม 

   บรษิทัจดัการอาจรบัค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านไปรษณย์ีลงทะเบยีนได้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะต้องปฏบิตัติาม

เงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการก�าหนด ค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนท่ีส่งมายังบริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนั้น จะสมบูรณ์ต่อเมื่อ

บรษิทัจดัการได้รบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุและบรษิทัจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้โดยผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะไม่สามารถ

ยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่ได้รบัอนญุาตจากบรษิทัจดัการเป็นกรณพีเิศษ ท้ังนี ้บรษิทัจดัการจะท�ารายการซือ้

หน่วยลงทุนตามค�าส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันท�าการถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการได้รับค�าสั่งซื้อ

หน่วยลงทนุและได้รบัเงนิค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเรยีบร้อยแล้ว 
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  6. ระบบอนิเตอร์เน็ต (Internet) : 

   อนึ่ง การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขาย 

หรอืรบัซือ้คืนท่ีเป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เท่านัน้

   (1) บรกิารบัวหลวงไอแบงก์กิง้ (Bualuang iBanking) :

     ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะ

ต้องระบเุลขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ และค�าขอใช้บรกิารบวัหลวง ไอแบงก์ก้ิง และบวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง (“ค�าขอใช้บรกิาร”) หรอื

ค�าขออืน่ในท�านองเดียวกัน และปฏบิตัติามเงือ่นไขท่ีระบไุว้ในการขอใช้บรกิารดังกล่าว และเมือ่ได้รบัรหัสผูใ้ช้ (User Name) 

และรหสัผ่าน (Password) ส�าหรบัใช้บรกิารดังกล่าวแล้ว สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเวบ็ไซต์ของธนาคาร หรอือืน่ๆ ได้ตลอด 

24 ชัว่โมง ที ่www.bangkokbank.com หรอืเวบ็ไซต์อืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต

     ในกรณผีูส่ั้งซือ้ประสงค์สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง ไอแบงก์ก้ิง 

ให้ผูส้ัง่ซือ้ปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการสัง่ซือ้ โดยผูส้ัง่ซือ้ต้องปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ

     การส่ังซือ้หน่วยลงทนุ ผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง ไอแบงก์กิง้ ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

จะต้องส่ังซื้อครั้งละไม่ต�่ากว่ามูลค่าขั้นต�่าของการส่ังซื้อ และสามารถส่ังซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่น 

ทีบ่รษิทัจดัการแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครัง้ต่อวนั

     เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนท�ารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง 

ไอแบงก์ก้ิง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจ�านวนท่ีส่ังซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซื้อท่ีได้ระบุไว้ใน 

ค�าขอใช้บรกิาร หากเงนิในบญัชไีม่เพยีงพอ ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนจะยกเลกิค�าส่ังซือ้หน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่หกัเงนิ 

จากบญัชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผูส่ั้งซือ้อาจท�าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

     อนึง่ ในการช�าระค่าหน่วยลงทนุ หากมใิช่กรณท่ีีผูซ้ือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนเปิด

อื่น เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้ซื้อหน่วยลงทุนต้องช�าระด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ 

ผูส้ัง่ซือ้ทีไ่ด้ช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแล้ว จะเพกิถอนค�าส่ังซือ้หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้ 

     ค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง จะสมบูรณ์ต่อเมื่อ 

ผู้สั่งซื้อได้ท�ารายการสั่งซื้อและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าส่ังซื้อหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน 

โดยผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลกิค�าส่ังซือ้หน่วยลงทุนนัน้ได้ เว้นแต่ได้รบัอนญุาตจากบรษิทัจดัการเป็นกรณพีเิศษ

     อย่างไรกต็าม หากมข้ีอขดัข้องของระบบเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็จนเป็นเหตใุห้บรษิทัจดัการไม่สามารถ

รบัเงนิค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวและไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ ให้ถอืว่ายงัไม่มกีารท�ารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน

ผ่านอนิเตอร์เนต็นัน้
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     บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่ก�าหนดไว้ในค�าขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไข 

เพิม่เตมิเปลีย่นแปลงต่อไปในภายหน้า ซึง่รวมถงึการยอมรบัความเส่ียงใดๆ ท่ีอาจเกดิขึน้อนัเนือ่งมาจากความขดัข้องของระบบ

    (2) บรกิารบัวหลวง เอม็แบงก์กิง้ (Bualuang mBanking) :

     ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ด้วยบริการบัวหลวง 

เอ็มแบงก์ก้ิง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเลขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุน และลงนามในค�าขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง 

และบัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง (“ค�าขอใช้บริการ”) หรือค�าขออื่นในท�านองเดียวกัน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการขอใช้

บรกิารดังกล่าว และเมือ่ได้รบัรหสัผูใ้ช้ (User Name) และรหสัผ่าน (Password) ส�าหรบัใช้บรกิารดังกล่าวแล้ว สามารถส่ังซือ้ 

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

ได้ตลอด 24 ชัว่โมง หรอืระบบปฏบิตักิารอืน่ท่ีอาจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต

     ในกรณผีูส่ั้งซือ้ประสงค์สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง 

ให้ผูส้ัง่ซือ้ปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการสัง่ซือ้ โดยผูส้ัง่ซือ้ต้องปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ

     การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง ผูถ้อืหน่วยลงทุน

จะต้องส่ังซื้อครั้งละไม่ต�่ากว่ามูลค่าขั้นต�่าของการส่ังซื้อ และสามารถส่ังซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่น 

ทีบ่รษิทัจดัการแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครัง้ต่อวนั 

     เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนท�ารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง 

เอ็มแบงก์ก้ิง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจ�านวนท่ีส่ังซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซื้อท่ีได้ระบุไว้ใน

ค�าขอใช้บรกิาร หากเงนิในบญัชไีม่เพยีงพอ ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนจะยกเลกิค�าส่ังซือ้หน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่หกัเงนิ

จากบญัชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผูส่ั้งซือ้อาจท�าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ 

     อนึง่ ในการช�าระค่าหน่วยลงทนุ หากมใิช่กรณท่ีีผูซ้ือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนเปิด

อื่น เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้ซื้อหน่วยลงทุนต้องช�าระด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ 

ผูส้ัง่ซือ้ทีไ่ด้ช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแล้ว จะเพกิถอนค�าส่ังซือ้หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้ 

     ค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง จะสมบรูณ์ต่อเมือ่ 

ผูส้ัง่ซือ้ได้ท�ารายการสัง่ซือ้และบรษิทัจดัการได้รบัเงนิค่าส่ังซือ้หน่วยลงทนุ และบรษิทัจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุ โดย 

ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลกิค�าส่ังซือ้หน่วยลงทุนนัน้ได้ เว้นแต่ได้รบัอนญุาตจากบรษิทัจดัการเป็นกรณพีเิศษ 

     อย่างไรกต็าม หากมข้ีอขดัข้องของระบบเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็จนเป็นเหตใุห้บรษิทัจดัการไม่สามารถ

รบัเงนิค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวและไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ ให้ถอืว่ายงัไม่มกีารท�ารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
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ผ่านอนิเตอร์เนต็นัน้ 

     บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ด้วยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง ยอมรบัและผกูพนัตามเงือ่นไขและวธิกีารท่ีก�าหนดไว้ในค�าขอใช้บรกิาร และหรอืทีจ่ะแก้ไข

เพิม่เตมิเปลีย่นแปลงต่อไปในภายหน้า ซึง่รวมถงึการยอมรบัความเสีย่งใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้อนัเนือ่งมาจากความขดัข้องของระบบ

   ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าสัง่ซือ้

ผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ และหากอนาคตสามารถใช้บรกิารนีโ้ดยผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนอืน่ได้ 

บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่www.bblam.co.th หรอืแจ้งโดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม

  7. หักบัญชีเงนิฝาก : 

   การส่ังซือ้หน่วยลงทุนเป็นประจ�าโดยหกับญัชเีงนิฝาก ม ี2 กรณ ีดังนี้

     (1)     กรณส่ัีงซือ้หน่วยลงทนุผ่านผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ :

          ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นประจ�า ตามวนัทีท่ี่ผูถ้อืหน่วยลงทนุก�าหนดไว้ ด้วยการ

ให้บรษิทัจดัการหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ด้ระบไุว้ ใน “ค�าขอให้ธนาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากเพือ่ซือ้

หน่วยลงทนุกองทนุเปิดแบบถวัเฉลีย่” หรอืค�าขออืน่ในท�านองเดียวกัน ด้วยจ�านวนเงนิทีเ่ท่ากันในแต่ละครัง้ ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ทีป่ระสงค์จะใช้บรกิารนี ้สามารถตดิต่อบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื เพือ่ขอใช้บรกิาร โดยกรอก “ค�าขอ

ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือค�าขออื่นในท�านองเดียวกัน (ผู้ถือ 

หน่วยลงทุนต้องน�าสมดุบญัชเีงนิฝากบญัชสีะสมทรพัย์และสมดุบญัชแีสดงสิทธใินหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึง่การให้บรษิทัจดัการ

หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับทันทีและให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุน 

จะเพิกถอนค�าสั่ง โดยกรอก “ค�าขอยกเลิกการใช้บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือ

ค�าขออืน่ในท�านองเดยีวกัน และแจ้งให้บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 

15 วนัก่อนวนัทีจ่ะมกีารหกับญัชี

                   ผูถ้อืหน่วยลงทนุต้องระบชุือ่กองทุน และจ�านวนเงนิท่ีต้องการสัง่ซือ้ ซึง่จะต้องไม่ต�า่กว่ามลูค่าขัน้ต�า่ของ

การสัง่ซือ้ บรษิทัจดัการจะหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูสั้ง่ซือ้และโอนเข้าบญัชจีองซือ้หน่วยลงทนุ เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนตาม

เงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ใน “ค�าขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือค�าขออื่น 

ในท�านองเดียวกนั ในราคาขายหน่วยลงทนุทีค่�านวณได้ ณ ส้ินวนัท�าการซือ้ขายซึง่จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุทีค่�านวณได้เมือ่ส้ิน

วนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทุนวนันัน้เป็นเกณฑ์ในการค�านวณ และราคาขายหน่วยลงทนุดังกล่าวเป็นราคาท่ีรบัรองโดยผูดู้แล 

ผลประโยชน์แล้ว
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           การหกับญัชเีงนิฝากดังกล่าวจะอยูภ่ายใต้เงือ่นไขดังนี้ 

      1. กรณวีนัทีก่�าหนดหกัเงนิบญัชเีงนิฝากตรงกับวนัหยดุท�าการหรอืวนัหยดุท�าการซือ้ขาย บรษิทัจดัการ

จะหักเงนิจากบญัชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท�าการหรอืวนัท�าการซือ้ขายถดัไป 

      2. กรณวีนัทีก่�าหนดหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก ไม่มใีนเดือนนัน้ เช่น วนัท่ี 31 แต่ในเดือนนัน้ม ี30 วนั 

บรษิทัจดัการจะหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท�าการหรอืวนัท�าการซือ้ขายสดุท้ายของเดือนนัน้ 

      3. กรณวีนัท่ีก�าหนดหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก เป็นวนัสุดท้ายของเดือนและตรงกับวนัหยดุ เช่น วนัที่ 

31 ธนัวาคม บรษิทัจดัการจะหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท�าการหรอืวนัท�าการซือ้ขายสุดท้ายของเดือนนัน้ 

      ทั้งนี้ รายการท่ีหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีเงินฝาก 

เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนน�าสมดุบญัชเีงนิฝากไปบนัทึกรายการให้เป็นปัจจบุนั 

      กรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุน�าค�าสัง่หักบญัชธีนาคาร เชค็ ดราฟท์ หรอืตัว๋แลกเงนิ เพือ่ฝากเข้าบญัชี

เงินฝากที่ยังไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่มีการหักบัญชี บริษัทจัดการจะไม่ด�าเนินการหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชี 

เงินฝากของผู้สั่งซื้อในงวดใดมีไม่เพียงพอท่ีบริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่หักเงินในบัญชี 

เงินฝากในงวดนั้นๆ และจะท�าการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในงวดถัดไป และจะไม่หักบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 

ส�าหรบังวดทีบ่ญัชเีงนิฝากมเีงนิไม่เพยีงพอท่ีจะหกัซือ้หน่วยลงทุน 

      ในกรณท่ีีผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์จะซือ้หน่วยลงทนุมากกว่า 1 กองทนุ และเงนิในบญัชเีงนิฝาก 

มไีม่เพยีงพอท่ีจะซือ้หน่วยลงทุนในล�าดับแรกให้ครบตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบไุว้ บรษิทัจดัการจะไม่หกับญัชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุน

ในล�าดับนัน้ และจะหกัเงนิในบญัชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนในล�าดับถดัไปจนครบตามท่ีผูถ้อืหน่วยลงทนุระบไุว้ แต่ไม่ต�า่กว่า

ข้อก�าหนดในการซือ้หน่วยลงทุนขัน้ต�า่ของแต่ละกองทุน 

      ในกรณีที่ผู ้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “ค�าขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อ 

หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือค�าขออื่นในท�านองเดียวกันให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกค�าขอยกเลิกการใช้บริการ 

และกรอก “ค�าขอให้ธนาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทุนเปิด” หรอืค�าขออืน่ในท�านองเดียวกัน ฉบบัใหม่ 

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีจ่ะมกีารหกับญัชี 

      บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

หน่วยลงทนุเป็นหลกัฐานในการท�ารายงานท่ีสมบรูณ์ และใช้อ้างองิได้ 

      ผูส้ัง่ซือ้จะไม่สามารถเพกิถอน หรอืขอคืนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจากรายการสัง่ซือ้ท่ีบรษิทัจดัการ

ได้ท�าการหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส่ั้งซือ้เรยีบร้อยแล้ว ไม่ว่าในกรณใีดๆ ท้ังส้ิน



60

BSIRICG

    (2) กรณส่ัีงซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่ :

      ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตดิต่อขอใช้บรกิารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นประจ�าโดยหกับญัชเีงนิฝากได้ที่

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนรายนั้น

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

ผ่านช่องทางอืน่ทีเ่หมาะสม

    บรษิทัจัดการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอือืน่ใดเก่ียวกบัวธิกีารหกับญัชี

เงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุได้ และหากอนาคตสามารถใช้บรกิารนีโ้ดยผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน

อืน่ได้ บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่www.bblam.co.th หรอืแจ้งโดยวธิอีืน่ใดตามความ

เหมาะสม 

  การรบัช�าระ และการเกบ็รกัษาเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ

  1. กรณ ีส่ังซือ้หน่วยลงทนุผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ : 

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

หรือวิธีอื่นใดที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับส�านักงานท่ีรับค�าส่ังซื้อเท่านั้น โดยจะต้องลงวันท่ีท่ีส่ังซื้อและ 

ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามชือ่บญัชจีองซือ้หน่วยลงทุนทีร่ะบใุนหนงัสือชีช้วน ซึง่เป็นบญัชเีงนิฝากของ บมจ.ธนาคารกรงุเทพ 

หรือบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่นใด (ถ้ามี) หรือบัญชีจองซื้ออื่นใดที่อาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ท้ังนี้ หากมี 

ผลประโยชน์ใดเกดิขึน้เนือ่งจากบญัชจีองซือ้ดังกล่าว บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการให้เป็นประโยชน์ของกองทุน

     ในกรณีท่ีผู้สั่งซื้อช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟท์ หรือตั๋วแลกเงินภายหลังก�าหนดเวลา 

รับฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของแต่ละส�านักงานสาขาที่ส่ังซื้อ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ส่ังซื้อท�าการส่ังซื้อ

หน่วยลงทนุในวันท�าการซื้อขายถัดไปในราคาขายหนว่ยลงทนุทีค่�านวณได้ ณ สิ้นวันท�าการซื้อขายถัดไปนั้น ส�าหรับกรณีที่ 

เชค็ ดราฟท์ หรอืตัว๋แลกเงนิดังกล่าวไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิได้ในวนัทีส่ัง่ซือ้ไม่ว่าด้วยเหตใุด บรษิทัจดัการอาจยกเลกิค�าส่ังซือ้ 

ดังกล่าว

   (ข) ผู ้สั่งซื้อสามารถช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดของ 

บมจ.ธนาคารกรงุเทพ หรอืของสถาบนัการเงนิอืน่ใดทีบ่รษิทัจดัการก�าหนดอนญุาต โดยการตดัเงนิจากบตัรเครดิต หรอืบตัร

เดบติ หรอืบตัรอืน่ใด (ถ้าม)ี ในวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้ ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะรบัช�าระค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิต หรอื 

บตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด ณ สถานท่ี หรอืช่วงระยะเวลาหรอืภายใต้เงือ่นไขอืน่ใด ตามทีบ่รษิทัจดัการจะก�าหนด โดยบรษิทัจดัการ

จะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรอืช่องทางอืน่ท่ีเหมาะสม

     อนึ่ง การช�าระเงินด้วยบัตรดังกล่าวข้างต้น ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 
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จากการช�าระด้วยบตัรดังกล่าว หรอืจากธนาคารทีผู่ส้ัง่ซือ้ใช้บญัชบีตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด ภายในวนัท�าการ 

ถดัจากวนัทีท่ี่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าว

     อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดให้บรกิารรบัช�าระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนด้วยบตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัร

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

เครดิตหรอืบตัรเดบติหรอืบตัรอืน่ใด (ถ้าม)ี จะไม่มกีารสะสมคะแนน เว้นแต่ธนาคารจะก�าหนดอนญุาตเป็นอย่างอืน่ 

     ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วนัเวลา ในการรบัช�าระ

ด้วยบตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด (ถ้าม)ี ดังกล่าวข้างต้น โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ 

www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม

   อย่างไรก็ตาม การรบัช�าระเงนิกรณสีัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคาร

กรุงเทพ นั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให ้

ผูล้งทนุทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

  2. กรณ ีส่ังซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรษัิทจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่ :

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

หรือวิธีอื่นใดที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับส�านักงานท่ีรับค�าส่ังซื้อเท่านั้น โดยจะต้องลงวันท่ีท่ีส่ังซื้อและ 

ขดีคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนาม “บญัชจีองซือ้หน่วยลงทนุของ บลจ.บวัหลวง” ซึง่เป็นบญัชเีงนิฝากของ บมจ.ธนาคารกรงุเทพ 

หรอืบญัชเีงนิฝากของธนาคารอืน่ใด (ถ้าม)ี หรอืบญัชจีองซือ้อืน่ใดท่ีอาจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงได้ในอนาคตทีบ่รษิทัจดัการ

และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้เปิดบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน เพื่อรับช�าระค่าซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากมี 

ผลประโยชน์ใดเกดิขึน้เนือ่งจากบญัชจีองซือ้ดังกล่าว บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการให้เป็นประโยชน์ของกองทุน

     กรณทีีผู่ส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนเป็นผูเ้ปิดบญัชจีองซือ้หน่วยลงทนุเพือ่รบัช�าระค่าซือ้หน่วยลงทนุ 

ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนจะน�าเงนิค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวเข้าบญัชจีองซือ้หน่วยลงทนุทีบ่รษิทัจดัการก�าหนด

     บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเก่ียวกับบัญชีรับช�าระค่าซื้อหน่วยลงทุน 

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

จากผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว ทัง้นี ้บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใด

ตามความเหมาะสม

     ในกรณีท่ีผู้สั่งซื้อช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟท์ หรือตั๋วแลกเงินภายหลังก�าหนดเวลา 

รับฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของแต่ละส�านักงานสาขาที่ส่ังซื้อ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ส่ังซื้อท�าการส่ังซื้อ

หน่วยลงทุนในวันท�าการซื้อขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีค�านวณได้ ณ สิ้นวันท�าการซื้อขายถัดไปนั้น หรือส�าหรับ 
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ในกรณทีีเ่ชค็ ดราฟท์ หรอืตัว๋แลกเงนิดังกล่าวไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิได้ในวนัทีส่ัง่ซือ้ไม่ว่าด้วยเหตใุด บรษิทัจดัการจะยกเลกิ

ค�าสัง่ซือ้ดังกล่าว

   (ข) ผู ้ส่ังซื้อสามารถช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดของ  

บมจ.ธนาคารกรงุเทพ หรอืของสถาบนัการเงนิอืน่ใดท่ีบรษิทัจดัการก�าหนดอนญุาต โดยการตดัเงนิจากบตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ 

หรอืบตัรอืน่ใด (ถ้าม)ี ในวนัทีท่ี่สัง่ซือ้ ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะรบัช�าระค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิต หรอืบตัร

เดบติ หรอืบตัรอืน่ใด ณ สถานที ่หรอืช่วงระยะเวลาหรอืภายใต้เงือ่นไขอืน่ใด ตามทีบ่รษิทัจดัการจะก�าหนด โดยบรษิทัจดัการ

จะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรอืช่องทางอืน่ท่ีเหมาะสม

     อนึง่ การช�าระเงนิด้วยบตัรดังกล่าวข้างต้น ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการมไิด้รบัเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุน

จากการช�าระด้วยบตัรดังกล่าว หรอืจากธนาคารทีผู่ส้ัง่ซือ้ใช้บญัชบีตัรเครดิตหรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด ภายในวนัท�าการ 

ถดัจากวนัทีท่ี่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าว 

     อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดให้บรกิารรบัช�าระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนด้วยบตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอื

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

บตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด (ถ้าม)ี จะไม่มกีารสะสมคะแนน เว้นแต่ธนาคารจะก�าหนดอนญุาตเป็นอย่างอืน่ 

     ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วนัเวลา ในการรบั

ช�าระด้วยบตัรเครดิต หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด (ถ้าม)ี ดังกล่าวข้างต้น โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่านทาง

เวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม

   อย่างไรก็ตาม การรบัช�าระเงนิกรณสีัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน

อืน่นัน้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลงได้ โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่านทาง

เวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

  3. กรณ ีส่ังซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบเอทเีอม็ (ATM) : 

   จะรับช�าระเงินค่าสั่งซื้อ โดยจะหักเงินตามจ�านวนเงินที่ส่ังซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้       

ให้ใช้บรกิารกับบตัรบวัหลวง ATM และหรอืบตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ทีธ่นาคารอนญุาตให้ใช้ซือ้ขาย

หน่วยลงทุนได้เท่านัน้ หากเงนิในบญัชไีม่เพยีงพอจะยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไม่หกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซือ้

นัน้ ซึง่ผูส่ั้งซือ้อาจท�าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ 

  4. กรณ ีส่ังซือ้ผ่านระบบโทรศพัท์ (Tele-bank) : 

   จะรับช�าระเงินค่าสั่งซื้อ โดยจะหักเงินตามจ�านวนเงินที่ส่ังซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว ้

ให้ใช้บรกิารกับบตัรบวัหลวง ATM และหรอืบตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ทีธ่นาคารอนญุาตให้ใช้ซือ้ขาย
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หน่วยลงทุนได้เท่านั้น หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอจะยกเลิกค�าส่ังซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของ 

ผูส้ัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผูส่ั้งซือ้อาจท�าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ 

  5. กรณ ีส่ังซือ้ผ่านไปรษณย์ี : 

   ผูส้ัง่ซือ้ต้องช�าระค่าซือ้หน่วยลงทนุเตม็จ�านวนทีร่ะบไุว้ในค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยช�าระเป็นเชค็ ดราฟท์ หรอื

ตัว๋แลกเงนิ หรอืค�าสัง่จ่ายเงนิหรอืวธิอีืน่ใดทีบ่รษิทัจัดการยอมรบั 

  6. กรณ ีส่ังซือ้ผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต (Internet) : 

   ผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน จะถกูหกัเงนิตามจ�านวนท่ีส่ังซือ้ทันทจีากบญัชเีงนิฝากของผูส่ั้งซือ้ท่ีได้ระบไุว้ใน

ค�าขอใช้บรกิาร

  7. กรณ ีส่ังซือ้โดยวิธหีกับัญชีเงนิฝาก : 

   ผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ จะถกูหกัเงนิในบญัชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรงุเทพ ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ด้

เปิดไว้ท่ีผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนด้วยจ�านวนเงนิท่ีเท่ากันในแต่ละครัง้ 

  การจดัสรรหน่วยลงทนุ

  ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะได้รบัจดัสรรหน่วยลงทนุตามทีส่ั่งซือ้หลงัจากทีไ่ด้ช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็จ�านวน

  ทัง้นี ้หากการจดัสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว จะท�าให้บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถอืหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึง่

ในสามของจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้ทั้งหมดตามค�าสั่ง 

จองซือ้ แต่จะจดัสรรให้เท่าทีไ่ม่เกนิสดัส่วนหนึง่ในสามของจ�านวนหน่วยลงทุนทีจ่�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด เว้นแต่เป็นกรณยีกเว้น

ตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับ 

ข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ

  อย่างไรก็ตาม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการได้พจิารณาแล้ว เหน็ว่า 

การจดัสรรในกรณดัีงกล่าวมผีลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืต่อชือ่เสียง หรอืต่อความรบัผดิชอบ

ทางกฎหมายของบรษิทัจดัการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า  

  การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ

  ในกรณทีีผู่ส้ัง่ซือ้ไม่ได้รบัการจดัสรรหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการคืนเงนิส่วนทีไ่ม่ได้รบัการจดัสรร พร้อม

ดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ส่ังซื้อ โดยการช�าระเป็นการโอนเงินเข้าบัญชี หรือเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามของผู้ส่ังซื้อ

หน่วยลงทนุตามท่ีอยูท่ี่ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทุนระบไุว้ในค�าขอเปิดบญัช ีภายใน 15 วนันบัจากวนัทีบ่รษิทัไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุน 
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  เงือ่นไขการขายหน่วยลงทนุ 

  บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรอืบางส่วน ในกรณใีดกรณหีนึง่ 

ดงันี้ 

  (1) กรณทีีเ่อกสารหรอืข้อมลูทีบ่รษิทัจดัการได้รบัจากผูส่ั้งซือ้หน่วยลงทุน ไม่ถกูต้องตามความเป็นจรงิ หรอืไม่

ครบถ้วน 

  (2) กรณทีีบ่รษิทัจดัการเกดิข้อสงสยัว่าการซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการ 

ฟอกเงนิ เป็นต้น 

  (3) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธท่ีิจะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในบางกรณตีามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร เช่น 

ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าการส่ังซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบรหิารกองทนุหรอืก่อให้เกิดผลเสยีหาย

แก่กองทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบ 

ทางกฎหมายของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

  (4) ในบางกรณี บริษัทจัดการอาจปฏิเสธการส่ังซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากค�าส่ังซื้อดังกล่าวมีผลท�าให ้

ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายนัน้ ถอืหน่วยลงทนุมากกว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุ 

  บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธท่ีิจะปิดรบัค�าส่ังซือ้หน่วยลงทนุชัว่คราวตามท่ีบรษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี ้บรษิทัจดัการ

จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบก่อนการใช้สิทธิท่ีจะปิดรับค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยจะปิดประกาศ ณ ส�านักงานของบริษัทจัดการ

ส�านกังานใหญ่ และส�านกังานสาขาของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื 

  ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนท่ีได้ช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการส่ังซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อ

หน่วยลงทนุไม่ได้ 

  การเพิม่หน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วจะท�าในวนัท�าการถดัจากวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทุนจ�านวนนัน้ 

  วันและเวลาท�าการขายหน่วยลงทนุ

  ผู้สนใจลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตั้งแต่เวลาเริ่ม

ท�าการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันท�าการซื้อขาย หรือเวลาอื่นใดท่ีบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

จะก�าหนดเวลาโดยจะแจ้งให้ผูล้งทุนทราบ ทัง้นี ้วนัท�าการซือ้ขายเป็นไปตามท่ีระบใุนหนงัสอืชีช้วน

  ส�าหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบเอทีเอ็ม ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ 

ระบบอนิเตอร์เนต็ หรอืระบบอเิลก็ทรอนกิส์อืน่ใดท่ีอาจเพิม่เตมิในอนาคต สามารถส่งค�าสัง่ซือ้ได้ทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง
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 � การส่ังซือ้หน่วยลงทุน ก่อนเวลา 16.00 น. ในวนัท�าการซือ้ขายให้ถอืว่าเป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท�าการ

ซื้อขายนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีค�านวณได้ ณ สิ้นวันท�าการซื้อขายซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีค�านวณได้ เมื่อส้ินวัน

ท�าการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการค�านวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแล 

ผลประโยชน์แล้ว

 � การสั่งซื้อหน่วยลงทุน หลังเวลา 16.00 น. ในวันท�าการซื้อขายหรือการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันหยุดท�าการ 

ซือ้ขายให้ถอืเป็นการส่ังซือ้หน่วยลงทุนในวนัท�าการซือ้ขายถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทนุท่ีค�านวณได้ ณ ส้ินวนัท�าการซือ้ขาย

ถดัไปซึง่จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุทีค่�านวณได้เมือ่สิน้วนัท�าการซือ้ขายถดัไปเป็นเกณฑ์ในการค�านวณและราคาขายหน่วยลงทุน

ดังกล่าวเป็นราคาทีร่บัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว

  อนึง่ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วนัและเวลาท�าการขายหน่วยลงทนุไดั้ 

โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัท่ี www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ทีเ่หมาะสม 

7. การรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ : 

 7.1 ช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ : 

  - บรษิทัจดัการ

  - ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน

  - ระบบเอทีเอม็ (ATM) 

  - ระบบโทรศัพท์ (Tele-Bank)

  - ระบบอนิเตอร์เนต็ (Internet)

 7.2 รายละเอยีดช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ : 

  ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนท่ีบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน หรอืช่องทาง

อืน่ใดทีบ่รษิทัจดัการจดัให้มหีรอืประกาศแจ้งเพิม่เตมิในอนาคต ตามวธีิการท่ีบรษิทัจดัการก�าหนด โดยบรษิทัจดัการขอสงวน

สทิธทิีจ่ะแก้ไขเพิม่ช่องทางการสัง่ขาย หรอืแก้ไขวธิกีารสัง่ขาย หรอืแก้ไขอืน่ใดท่ีเก่ียวข้องกับการสัง่ขาย ท้ังนี ้ เพือ่ประโยชน์

ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยจะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบผ่านทาง www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

  1. บรษัิทจดัการ :

   ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบรษิทัจดัการ ในทุกวนัท�าการซือ้ขาย โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุ

จะต้องกรอกรายละเอียดในค�าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืนหรือจ�านวนเงินท่ี 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องการได้รบัจากการขายคนืหน่วยลงทนุ และบรษิทัจดัการจะส่งมอบหลกัฐานการรบัค�าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  

ให้แก่ผูส่้งขายคืนหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 
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  2. ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื : 

   ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในทุกวันท�าการซื้อขาย 

โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอยีดในค�าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบจุ�านวนหน่วยลงทนุท่ีจะขายคืน

หรือจ�านวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบ

หลกัฐานการรบัค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผูส่้งขายคืนหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 

  3. ระบบเอทเีอม็ (ATM) :

   อนึง่ การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบเอทเีอม็ สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้นบัสนนุการขายหรอื

รบัซือ้คืนทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เท่านัน้ 

   บริษัทจัดการอาจรับค�าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องเอทีเอ็มได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขาย

หน่วยลงทุนด้วยบตัรบวัหลวง ATM หรอื บตัรบวัหลวง Premier ผ่านเครือ่ง ATM ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนได้ทกุวนั

ตลอด 24 ชัว่โมง ผูถ้อืหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะใช้บรกิารนี ้สามารถตดิต่อผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ สาขา

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

เปิดผ่านเครือ่งฝากถอนเงนิระบบอตัโนมตัแิละบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์” (ผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องน�าบตัรบวัหลวง ATM หรอื

บตัรบวัหลวง Premier และสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาด้วย) ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะสามารถส่ังขายหน่วยลงทุนผ่าน

เครือ่ง ATM ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุในวนัท�าการซือ้ขายถดัไป หลงัจากกรอกค�าขอใช้บรกิารแล้วโดย

ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ 

   ในกรณผีูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์สัง่ขายหน่วยลงทนุผ่านเครือ่ง ATM ให้ปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการ ซึง่

มรีะบบุนหน้าจอเครือ่ง ATM โดยผูส้ัง่ขายต้องเลอืกรหสับรกิารขายหน่วยลงทนุกองทนุเปิด และปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการส่ังขาย

หน่วยลงทนุตามทีร่ะบบุนจอ ATM 

   การส่ังขายหน่วยลงทุน ด้วยเครือ่ง ATM สามารถด�าเนนิการได้ครัง้ละไม่เกนิ 10,000,000 บาท หรอืในกรณทีี่

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

   ผูส้ัง่ขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสัง่ขายหน่วยลงทนุผ่านเครือ่ง ATM ไม่ได้ หากการท�ารายการสัง่ขาย

เสรจ็สมบรูณ์แล้วไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

   การส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM หากเกิดข้อผดิพลาดจากระบบงาน ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน

จะด�าเนนิการตรวจสอบและแก้ไขข้อผดิพลาดให้เป็นไปตามแนวทางท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 วนั

นบัจากวนัทีไ่ด้รบัแจ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 
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   เอกสารใบบนัทึกรายการท่ีออกจากเครือ่ง ATM ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นเพยีง

เอกสารบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐานในการท�ารายการอย่างสมบรูณ์ หากใบบนัทกึรายการของเครือ่ง ATM นัน้หมด 

ผูส้ัง่ขายจะเลอืกท�าการส่ังขายหน่วยลงทุนหรอืไม่ก็ได้ 

   บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยูกั่บผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการท�ารายการ 

ทีส่มบรูณ์ และใช้อ้างองิได้ 

   บรษิทัจดัการจะช�าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามวธีิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนได้ระบไุว้ใน

ค�าขอเปิดบญัชกีองทนุเปิด 

    ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าส่ังขายคนื

ผ่านระบบ ATM ให้สามารถท�าได้ ท้ังนี ้การเปลีย่นแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน และหากอนาคต

สามารถใช้บรกิารนีโ้ดยผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนอืน่ได้ บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชนทราบ 

ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่www.bblam.co.th หรอืแจ้งโดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม 

  4. ระบบโทรศพัท์ (Tele-bank) :

   อนึง่ การสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุผ่านระบบโทรศพัท์ สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้นบัสนนุการขาย

หรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เท่านัน้ 

   บรษิทัจดัการอาจรบัค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจ

เลอืกส่ังขายหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุได้ทกุวนัตลอด 24 

ชั่วโมง ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สาขาท่ี 

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

เปิดผ่านเครือ่งฝากถอนเงนิระบบอตัโนมตัแิละบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์” (ผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องน�าบตัรบวัหลวง ATM หรอื 

บตัรบวัหลวง Premier และสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาด้วย) ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะสามารถส่ังขายหน่วยลงทุนผ่าน

บรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนในวนัท�าการซือ้ขายถดัไป หลงัจากกรอกค�าขอใช้

บรกิารแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ 

   ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการซึง่มรีะบอุยูใ่นเอกสารวธิกีารใช้บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องเลอืก

รหสับรกิารขายหน่วยลงทนุกองทนุเปิด และปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการสัง่ขายหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ 

   การส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์สามารถด�าเนนิการได้ครัง้ละไม่เกิน 10,000,000 บาท 

หรอืในกรณทีีส่ั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบเุป็นจ�านวนหน่วยครัง้ละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครัง้ต่อวนั 
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   ผูส้ัง่ขายหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสัง่ขายหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ไม่ได้ หากการ

ท�ารายการสัง่ขายเสรจ็สมบรูณ์แล้วไม่ว่ากรณใีดๆ ท้ังสิน้ 

   การสัง่ขายหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ หากเกดิข้อผดิพลาดจากระบบงานผูส้นบัสนนุการขาย

หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะด�าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

ก�าหนดให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ด้รบัแจ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

   เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครือ่งโทรสารของผูส่ั้งขายเป็นเพยีงเอกสารบนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่

หลกัฐานในการท�ารายการอย่างสมบรูณ์ 

   บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานท่ีปรากฏอยูกั่บผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัฐานในการ

ท�ารายการทีส่มบรูณ์ และใช้อ้างองิได้ 

   บรษิทัจดัการจะช�าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนได้ระบไุว้ใน

ค�าขอเปิดบญัชกีองทนุเปิด 

   ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าส่ังขายคนื

ผ่านระบบโทรศัพท์ให้สามารถท�าได้ ท้ังนี ้การเปลีย่นแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุ และหากอนาคต

สามารถใช้บรกิารนีโ้ดยผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนอืน่ได้ บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชนทราบ

ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่www.bblam.co.th หรอืแจ้งโดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม 

  5. ระบบอนิเตอร์เน็ต (Internet) :

   อนึง่ การส่ังขายคนืหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้นบัสนนุการขาย

หรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เท่านัน้

    (1) บรกิารบัวหลวง ไอแบงก์กิง้ (Bualuang iBanking) :

     ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสัง่ขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง ไอแบงก์ก้ิง 

ได้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะต้องปฏบิตัติามเงือ่นไขทีร่ะบไุว้ในค�าขอใช้บรกิารบวัหลวง ไอแบงก์ก้ิง และบวัหลวง เอม็แบงก์กิง้ 

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

24 ชัว่โมง ที ่www.bangkokbank.com หรอืเวบ็ไซต์อืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต

     ในกรณผีูส้ัง่ขายประสงค์สัง่ขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง ไอแบงก์ก้ิง 

ให้ผูส่ั้งขายปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการขายจนครบขัน้ตอนการสัง่ขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว้

     การส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวงไอแบงก์ก้ิง สามารถด�าเนนิการได้
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ครัง้ละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรอืมลูค่าอืน่ท่ีบรษิทัจดัการแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจัดการ 

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

ในอนาคต ซึง่จะประกาศให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจัดการ โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครัง้ต่อวนั

     สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบยีนได้บนัทึกข้อมลู

การซือ้หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้

     ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจ�านวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจ�านวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ต้องการได้รบัจากการขายคนืหน่วยลงทุนในค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทนุหรอืมลูค่าหน่วยลงทนุหกัด้วย

ค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฎในรายการทีบ่นัทึกโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการ

จะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฎอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้

     ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการ 

บวัหลวง ไอแบงก์กิง้ ไม่ได้ หากการท�ารายการสัง่ขายเสรจ็สมบรูณ์แล้วไม่ว่ากรณใีดๆ ท้ังส้ิน

     อย่างไรกต็าม หากมข้ีอขดัข้องของระบบเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็จนเป็นเหตใุห้บรษิทัจดัการไม่สามารถ

ค�าสัง่ขายหน่วยลงทนุได้ ให้ถอืว่ายงัไม่มกีารท�ารายการการส่ังขายคืนหน่วยลงทนุผ่านอนิเตอร์เนต็นัน้

     บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ด้วยบรกิารบวัหลวง ไอแบงก์ก้ิง ยอมรบัและผกูพนัตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่�าหนดไว้ในค�าขอใช้บรกิารบวัหลวง ไอแบงก์ก้ิง

และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก

ความขดัข้องของระบบ

    (2) บรกิารบัวหลวง เอม็แบงก์กิง้ (Bualuang mBanking) :

     ผู ้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง 

เอม็แบงก์ก้ิง โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะต้องระบเุลขท่ีผูถ้อืหน่วยลงทนุ และลงนามในค�าขอใช้บรกิารบวัหลวง ไอแบงก์ก้ิง และบวัหลวง 

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

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

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

24 ชัว่โมง หรอืระบบปฏบิตักิารอืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต 

     ในกรณผีูส้ัง่ขายประสงค์ส่ังขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง 

ให้ผูส้ัง่ขายปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการขายจนครบขัน้ตอนการสัง่ขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว้ 

     การสัง่ขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ด้วยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์กิง้ สามารถด�าเนนิการ
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ได้ครัง้ละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรอืมลูค่าอืน่ทีบ่รษิทัจัดการแจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

หรอืในกรณทีีส่ัง่ขายหน่วยลงทนุ โดยระบเุป็นจ�านวนหน่วย ได้ครัง้ละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย หรอืมลูค่าอืน่ท่ีบรษิทัจดัการ 

แจ้งในอนาคต ซึง่จะประกาศให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจัดการ โดยไม่จ�ากดัจ�านวนครัง้ต่อวนั 

     สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบยีนได้บนัทึกข้อมลู

การซือ้หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ 

     ในกรณผีูถ้อืหน่วยลงทนุระบจุ�านวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคืนหรอืจ�านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุต้องการ

ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วย 

ค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฎในรายการทีบ่นัทึกโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการ

จะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฎอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

     ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการ 

บวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง ไม่ได้ หากการท�ารายการส่ังขายเสรจ็สมบรูณ์แล้วไม่ว่ากรณใีดๆ ท้ังส้ิน 

     อย่างไรกต็าม หากมข้ีอขดัข้องของระบบเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็จนเป็นเหตใุห้บรษิทัจดัการไม่สามารถ

ค�าสัง่ขายหน่วยลงทนุได้ ให้ถอืว่ายงัไม่มกีารท�ารายการการส่ังขายคืนหน่วยลงทนุผ่านอนิเตอร์เนต็นัน้

     บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ด้วยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์ก้ิง ยอมรบัและผกูพนัตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่�าหนดไว้ในค�าขอใช้บรกิาร และหรอื ท่ีจะแก้ไข

เพิม่เตมิเปลีย่นแปลงต่อไปในภายหน้า ซึง่รวมถงึการยอมรบัความเส่ียงใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้อนัเนือ่งมาจากความขดัข้องของระบบ 

    ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าสัง่

ขายคืนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และหากอนาคต

สามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ 

ผ่านทางเวบ็ไซต์ www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

 7.3 วิธกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ : 

  รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ

 7.4 รายละเอยีดวิธกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ : 

  ตามท่ีระบขุ้างต้น

 7.5 ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื : 

  ทุกวนัท�าการ 
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 7.6 รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื : 

  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตั้งแต่

เวลาเริม่ท�าการถงึเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท�าการซือ้ขาย หรอืเวลาอืน่ใดทีบ่รษิทัจดัการและหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน

จะก�าหนดเวลาโดยจะแจ้งให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบ 

  ส�าหรบัการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ ได้แก่ ระบบเอทเีอม็ หรอืระบบบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ 

ระบบอนิเตอร์เนต็ หรอืระบบอเิลก็ทรอนกิส์อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต สามารถส่งค�าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ทกุวนัตลอด 

24 ชัว่โมง 

 � การสั่งขายหน่วยลงทุน ก่อนเวลา 16.00 น. ในวันท�าการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งขายหน่วยลงทุนในวัน

ท�าการซื้อขายนั้น ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีค�านวณได้ ณ ส้ินวันท�าการซื้อขายซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค�านวณได ้

เมือ่สิน้วนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทุนวนันัน้เป็นเกณฑ์ในการค�านวณ และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาท่ีรบัรอง

โดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว

 � การสัง่ขายหน่วยลงทนุ หลงัเวลา 16.00 น. ในวนัท�าการซือ้ขายหรอืการส่ังขายหน่วยลงทุนในวนัหยดุท�าการ

ซือ้ขายให้ถอืเป็นการส่ังขายหน่วยลงทนุในวนัท�าการซือ้ขายถดัไป ในราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนทีค่�านวณได้ ณ สิน้วนัท�าการ

ซือ้ขายถดัไปซึง่จะใช้มลูค่าหน่วยลงทุนทีค่�านวณได้เมือ่สิน้วนัท�าการซือ้ขายถดัไปเป็นเกณฑ์ในการค�านวณและราคารบัซือ้คืน

หน่วยลงทนุดังกล่าวเป็นราคาท่ีรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

  อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลง วิธีการและหรือก�าหนดวันเวลารับ 

ค�าส่ังขายคืน ทัง้นี ้การเปลีย่นแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชน

ทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัท่ี  www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ท่ีเหมาะสม

 7.7 การขายคนืหน่วยลงทนุ : ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

 7.8 รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทนุ : ตามทีร่ะบขุ้างต้น

 7.9 รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

  การช�าระเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

  บรษิทัจดัการจะช�าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุได้ระบไุว้ในค�าขอ

เปิดบญัชกีองทนุเปิดให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วนัท�าการนบัแต่วนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงนิเข้าบญัชี

เงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ปิดไว้กับธนาคารกรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน) หรอืธนาคารอืน่ซึง่อาจเปิดให้บรกิารต่อไป โดยไม่ถอื

เป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ หรอืจ่ายเป็นเชค็ธนาคารกรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน) หรอืธนาคารอืน่ท่ีอาจเพิม่เตมิในอนาคต โดย

ไม่ถอืเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผูถ้อืหน่วยลงทุนและจดัส่งทางไปรษณย์ีลงทะเบยีน 
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  เงือ่นไขการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

  ในกรณท่ีีผูถ้อืหน่วยลงทนุระบจุ�านวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคืน หรอืจ�านวนเงนิท่ีผูถ้อืหน่วยลงทนุต้องการได้รบัจาก

การขายคืนหน่วยลงทุนในค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียม

การรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทนุท่ีปรากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะถอืว่า

ผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

  อนึง่ กรณผีูถ้อืหน่วยลงทนุท�าค�าส่ังขายคนืเป็นจ�านวนเงนิ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจได้รบัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน 

ไม่เท่ากับจ�านวนเงนิทีร่ะบใุนค�าส่ังขายคืนก็ได้ 

  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนได้บนัทกึข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุ

ของผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ 

  ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุได้ยืน่ค�าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนต่อบรษิทัจดัการ และบรษิทัจดัการยงัไม่สามารถรบัซือ้คนื

หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนได้โดยอยูใ่นระหว่างการด�าเนนิการของบรษิทัจดัการตามหวัข้อการเลือ่นก�าหนดการช�าระเงนิ

ค่าขายคืนหน่วยลงทนุ หวัข้อการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค�าสัง่ซือ้หรอืค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ 

และหวัข้อการหยดุขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจขอยกเลกิค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุได้

ในระหว่างวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใดท่ีผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนได้ยืน่ค�าสัง่ขายคนื

หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้การยกเลกิค�าสัง่ขายคนืจะสมบรูณ์ก็ต่อเมือ่ได้รบัการอนมุตัจิากบรษิทัจดัการก่อน 

  ผูส่ั้งขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการส่ังขายหน่วยลงทุนไม่ได้ หากการท�ารายการสัง่ขายเสรจ็สมบรูณ์แล้ว ไม่ว่า

กรณใีดๆ ทัง้ส้ิน 

  การลดจ�านวนหน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คืนจะท�าในวนัท�าการถดัจากวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทุนจ�านวนนัน้ 

8. การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ : 

 8.1 ช่องทางการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ : 

  - บรษิทัจดัการ

  - ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน

  - ระบบโทรศัพท์ (Tele-Bank)

  - ระบบอนิเตอร์เนต็ (Internet)

 8.2 รายละเอยีดการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ : 

  ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนระหว่างกองทนุเปิด ซึง่จดัตัง้และจดัการโดยบรษิทัจดัการเท่านัน้ 



73

BSIRICG

  การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อ

หน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ที่ผู ้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่เพียงกองทุนเดียวต่อหนึ่งค�าขอ 

สับเปลี่ยนกองทุน ตามเงือ่นไขท่ีระบไุว้ในรายละเอยีดโครงการกองทนุรวม โดยบรษิทัจดัการจะด�าเนนิการหกักลบลบหนีต้ามที ่

ผูถ้อืหน่วยลงทนุได้ใช้สทิธใินการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน 

  ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดดังกล่าว จะไม่รวมถึงกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวม 

หุน้ระยะยาว 

  วิธกีารสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุ

  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถท�าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดย

ตดิต่อบรษิทัจดัการและหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน หรอืท�าค�าสัง่สบัเปลีย่นผ่านบรกิารทางโทรศัพท์ หรอืผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต หรือวิธีอื่นๆ ท่ีบริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีเป็นการให้บริการ 

โดยบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้จากบรษิทัจดัการภายหลงัได้ตามหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข 

และวธิกีารท่ีบรษิทัจดัการก�าหนดไว้แล้ว โดยไม่ถอืเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ และถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนรบัทราบแล้ว 

  (1) วิธกีารสับเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านบรษัิทจดัการหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื 

       (ก) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะใช้บรกิารสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ สามารถตดิต่อบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุ

การขายหรอืรบัซือ้คนื 

       (ข) ให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต้่องการท�ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ให้กรอกรายละเอยีดในค�าขอสับเปลีย่น

กองทนุให้ครบถ้วน โดยระบเุป็นจ�านวนหน่วยทีจ่ะออกจากกองทนุต้นทาง และระบชุือ่กองทุนปลายทางทีต้่องการสบัเปลีย่น

หน่วยลงทุน และน�าไปยืน่กับบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน ซึง่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอื 

รบัซือ้คืนจะส่งมอบหลกัฐานการรบัค�าขอสบัเปลีย่นกองทุนให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไว้เป็นหลกัฐาน 

         อนึง่ ในระยะแรกการท�ารายการค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ สามารถท�าได้โดยให้ระบเุป็นจ�านวนหน่วย

เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไว้หากอนาคตจะเปิดให้บริการรับค�าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจ�านวนเงินให้

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

เหมาะสม 

       (ค) ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีท่�ารายการค�าขอสบัเปลีย่นกองทนุเรยีบร้อยแล้ว จะเพกิถอนค�าขอสบัเปลีย่นกองทนุ

ไม่ได้ ไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

       (ง) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืน

หน่วยลงทนุของกองทุนต้นทาง และการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้นี ้บรษิทัจดัการ
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จะถอืหลกัฐานทีป่รากฎอยูก่บับรษิทัจดัการและหรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการท�ารายการท่ีสมบรูณ์

และใช้อ้างองิได้ 

       (จ) ในกรณีท่ีจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบค�าขอสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนนั้นมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ใน

รายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงค์จะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทัง้หมด

เท่าท่ีปรากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทึกโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

       อย่างไรก็ตาม กรณ ีหากจ�านวนเงนิทีค่�านวณได้ของกองทุนต้นทาง มไีม่เพยีงพอทีจ่ะน�าไปซือ้หน่วยลงทุน 

ขัน้ต�า่ตามข้อก�าหนดของกองทนุปลายทาง บรษิทัจดัการจะไม่น�าเงนิไปซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว้ โดยจะช�าระเป็นเงนิค่าขายคืน

หน่วยลงทนุให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามวธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุได้ระบไุว้ในค�าขอเปิดบญัชกีองทุน ภายใน 4 วนัท�าการนบัตัง้แต่

วันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเปิดไว้กับธนาคาร กรุงเทพ จ�ากัด 

(มหาชน) หรอืธนาคารอืน่ซึง่อาจเปิดให้บรกิารต่อไป โดยไม่ถอืเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ หรอืเป็นเชค็ธนาคารกรงุเทพ 

จ�ากัด (มหาชน) หรอืธนาคารอืน่ท่ีอาจเพิม่เตมิในอนาคต โดยไม่ถอืเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ และขดีคร่อมเฉพาะส่ังจ่าย

ในนามของผูถ้อืหน่วยลงทุนและจดัส่งทางไปรษณย์ีลงทะเบยีน 

  (2) วิธกีารสับเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (Tele-Bank) 

       (ก) ผูถ้อืหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะใช้บรกิารสับเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ให้ผูถ้อื

หน่วยลงทนุเลอืกรหสับรกิารสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนกองทุน และปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุ

ตามรายการซึง่มรีะบอุยูใ่นวธิกีารใช้บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ ทัง้นี ้การท�ารายการผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์จะท�า

รายการได้ครัง้ละไม่ต�า่กว่า 100 หน่วย และไม่เกิน 1,000,000 หน่วย โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครัง้ต่อวนั 

         อนึง่ ในระยะแรกการท�ารายการค�าส่ังสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ สามารถท�าได้โดยให้ระบเุป็นจ�านวนหน่วย

เท่านัน้ ท้ังนี ้บรษิทัขอสงวนสทิธไิว้หากอนาคตจะเปิดให้บรกิารรบัค�าส่ังสับเปลีย่นหน่วยลงทนุโดยระบเุป็นจ�านวนเงนิให้สามารถ

ท�าได้ โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูล้งทนุทราบโดยผ่านเวบ็ไซต์บรษิทัท่ี www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ท่ีเหมาะสม 

       (ข) ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต้่องการท�ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ต้องท�ารายการให้ครบถ้วนตามทีก่�าหนด 

และเอกสารใบบนัทกึรายการท่ีออกจากเครือ่งโทรสารของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารบนัทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐาน

ในการท�ากรายการอย่างสมบรูณ์ 

       (ค) ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีท่�ารายการค�าขอสบัเปลีย่นกองทนุเรยีบร้อยแล้ว จะเพกิถอนค�าขอสบัเปลีย่นกองทนุ

ไม่ได้ ไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 
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       (ง) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืน

หน่วยลงทนุของกองทุนต้นทาง และการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแล้วเท่านัน้ 

       (จ) ในกรณีท่ีจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบค�าขอสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนนั้นมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ใน

รายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงค์จะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทัง้หมด

เท่าท่ีปรากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทึกโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ 

       อย่างไรก็ตาม กรณ ีหากจ�านวนเงนิทีค่�านวณได้ของกองทุนต้นทาง มไีม่เพยีงพอทีจ่ะน�าไปซือ้หน่วยลงทุน 

ขัน้ต�า่ตามข้อก�าหนดของกองทนุปลายทาง บรษิทัจดัการจะไม่น�าเงนิไปซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว้ โดยจะช�าระเป็นเงนิค่าขายคืน

หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในค�าขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 4 วันท�าการ 

นับตั้งแต่วันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเปิดไว้กับธนาคารกรุงเทพ 

จ�ากัด (มหาชน) หรือธนาคารอื่นซึ่งอาจเปิดให้บริการต่อไป โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือเป็นเช็คธนาคาร

กรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน) หรอืธนาคารอืน่ท่ีอาจเพิม่เตมิในอนาคต โดยไม่ถอืเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ และขดีคร่อมเฉพาะ

สัง่จ่ายในนามของผูถ้อืหน่วยลงทนุและจดัส่งทางไปรษณย์ีลงทะเบยีน 

  (3) วิธกีารสับเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ (Internet) 

   อนึง่ การส่ังสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้นบัสนนุการขาย

หรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เท่านัน้ และหากอนาคตสามารถใช้บรกิารนีโ้ดยผ่านผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื 

อืน่ได้ บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านช่องทางอืน่ทีเ่หมาะสม 

และแจ้งให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

      (ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะใช้บริการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ด้วยบรกิารบวัหลวง ไอแบงก์ก้ิง ที ่www.bangkokbank.com หรอืเวบ็ไซต์อืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต 

ทั้งนี้ การท�ารายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จะท�ารายการได้ครั้งละไม่ต�่ากว่า 100 หน่วย และไม่เกิน 1,000,000 หน่วย 

โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครัง้ต่อวนั 

         อนึง่ ในระยะแรกการท�ารายการค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ สามารถท�าได้โดยให้ระบเุป็นจ�านวนหน่วย

เท่านั้น ท้ังนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไว้หากอนาคตจะเปิดให้บริการรับค�าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจ�านวนเงิน 

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

ทีเ่หมาะสม 
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       (ข) ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต้่องการท�ารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ต้องปฏบิตัจินครบขัน้ตอนตามทีก่�าหนด 

และเอกสารใบบนัทกึรายการท่ีออกจากเครือ่งพมิพ์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นเพยีงเอกสารบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลกัฐาน

ในการท�ากรายการอย่างสมบรูณ์ 

       (ค) ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีท่�ารายการค�าขอสบัเปลีย่นกองทนุเรยีบร้อยแล้ว จะเพกิถอนค�าขอสบัเปลีย่นกองทนุ

ไม่ได้ ไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

       (ง) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืน

หน่วยลงทนุของกองทุนต้นทาง และการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแล้วเท่านัน้ 

       (จ) ในกรณีท่ีจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบค�าขอสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนนั้นมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ใน

รายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงค์จะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทัง้หมด

เท่าท่ีปรากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทึกโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้

       อย่างไรก็ตาม กรณ ีหากจ�านวนเงนิทีค่�านวณได้ของกองทุนต้นทาง มไีม่เพยีงพอทีจ่ะน�าไปซือ้หน่วยลงทุน 

ขัน้ต�า่ตามข้อก�าหนดของกองทนุปลายทาง บรษิทัจดัการจะไม่น�าเงนิไปซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว้ โดยจะช�าระเป็นเงนิค่าขายคืน

หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในค�าขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 4 วันท�าการ 

นับตั้งแต่วันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเปิดไว้กับธนาคารกรุงเทพ 

จ�ากัด (มหาชน) หรือธนาคารอื่นซึ่งอาจเปิดให้บริการต่อไป โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือเป็นเช็คธนาคาร

กรงุเทพ จ�ากัด (มหาชน) หรอืธนาคารอืน่ท่ีอาจเพิม่เตมิในอนาคต โดยไม่ถอืเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ และขดีคร่อมเฉพาะ

สัง่จ่ายในนามของผูถ้อืหน่วยลงทนุและจดัส่งทางไปรษณย์ีลงทะเบยีน 

  การก�าหนดเวลา และราคาขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ กรณ ีการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

  (1) การก�าหนดเวลาในการรบัค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

       (ก) กรณี ท�าค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

สามารถท�ารายการได้ทกุวนัท�าการซือ้ขาย ตัง้แต่เวลาเริม่เปิดท�าการ ถงึเวลา 15.30 น. 

       (ข) กรณ ีท�าค�าส่ังสับเปลีย่นผ่านบรกิารทางโทรศพัท์ และระบบอนิเตอร์เนต็ และผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์

อืน่ใด (ถ้าม)ี สามารถท�ารายการได้ทุกวนัตลอด 24 ชม. 

         ทัง้นี ้การท�ารายการขอสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุ โดยบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ หรอืผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด (ถ้ามี) ก่อนเวลา 16.00 น. ในวันท�าการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสับเปลี่ยน 

การถือหน่วยลงทุนในวันท�าการซื้อขายนั้น ในราคารับซื้อคืนและราคาขายหน่วยลงทุนที่ค�านวณได้ ณ ส้ินวันท�าการซื้อขาย 
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ส่วนกรณที�ารายการสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนดังกล่าว หลงัเวลา 16.00 น. ในวนัท�าการซือ้ขายหรอืในวนัหยดุท�าการซือ้ขาย 

ให้ถือเป็นการท�ารายการขอสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนในวันท�าการซื้อขายถัดไป โดยใช้ราคารับซื้อคืนและราคาขาย 

หน่วยลงทนุท่ีค�านวณได้ ณ สิน้วนัท�าการซือ้ขายถดัไป ทัง้นี ้ราคารบัซือ้คืนและราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาทีร่บัรอง

โดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

  (2) การก�าหนดราคาขาย และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ กรณ ีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

       (ก) กรณ ีกองทุนต้นทาง ใช้ราคารบัซือ้คืน ณ สิน้วนัท�าการซือ้ขาย

   (ข) กรณ ีกองทุนปลายทาง ใช้ราคาขาย ณ สิน้วนัท�าการซือ้ขาย

  อนึง่ การเปลีย่นแปลงก�าหนดเวลาและราคาขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน กรณ ีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ

ขอสงวนสทิธท่ีิเปลีย่นแปลงเงือ่นไขตามท่ีระบไุว้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ ทัง้นี ้บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูถ้อื

หน่วยลงทุนและผูล้งทุนทัว่ไปทราบถงึการเปลีย่นแปลงดังกล่าวล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั www.bblam.co.th 

  เงือ่นไขการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปิดรบัค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไม่ว่าค�าสัง่ดังกล่าวจะส่งผ่านช่องทางใดช่องทาง

หนึง่ หรือหลายช่องทางรวมกัน เป็นการชั่วคราวหรือถาวร รวมถึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธค�าส่ังสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ 

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมี

ประสทิธภิาพ หรอืต่อการลงทุนของกองทุนหรอืต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืต่อชือ่เสยีงหรอืต่อความรบัผดิชอบทางกฎหมายของ

บรษิทัจดัการ 

  ในบางกรณ ีบรษิทัจดัการอาจปฏเิสธค�าขอสับเปลีย่นหน่วยลงทุน หากค�าขอดังกล่าวจะมผีลให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุนัน้ 

ถอืหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรพัย์สินสทุธขิองกองทนุ 

  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง หลกัเกณฑ์ วธิกีาร เงือ่นไข และหรอืก�าหนดเวลา

รบัค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุให้สามารถท�าได้ รวมถงึการแก้ไขเพิม่เตมิในอนาคตท่ีบรษิทัจดัการและหรอืผูส้นบัสนนุการขาย

หรอืรบัซือ้คืนท่ีมกีารแต่งตัง้เพิม่เตมิ จะเปิดรบัค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ ให้สามารถท�าได้ โดยการ

แก้ไขเพิม่เตมิดังกล่าวข้างต้นจะไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ ทัง้นี ้บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุและผูล้งทนุ

ทราบล่วงหน้า ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั www.bblam.co.th หรอืแจ้งโดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม 

9. การช�าระค่ารบัซือ้คนื สับเปลีย่นหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สินอืน่แทนเงนิ : 

 กรณบีรษิทัจดัการไม่สามารถช�าระค่าขายคนืหน่วยลงทนุเป็นเงนิ และจะช�าระค่าขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัย์หรอื

ทรพัย์สนิอืน่แทน บรษิทัจดัการจะก�าหนดขัน้ตอนการด�าเนนิการต่อไป โดยต้องได้รบัความเหน็ชอบจากส�านกังานก่อน และ 
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ไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั้นตอนที่ก�าหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ของกองทนุรวมทุกราย และบรษิทัจัดการจะต้องแจ้งให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั 

10. การเลือ่นก�าหนดการช�าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ : 

 10.1 บริษัทจัดการอาจเลื่อนก�าหนดการช�าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีค�าสั่งขายคืน 

หน่วยลงทนุของกองทุนเปิดได้ในกรณดัีงต่อไปนี้ 

  (1) บรษิทัจดัการกองทนุรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณทีีเ่ข้าเหตดัุงต่อไปนี้ 

โดยได้รบัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

       (ก) มเีหตจุ�าเป็นท�าให้ไม่สามารถจ�าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตสุมผล หรอื 

       (ข) มเีหตทุีท่�าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช�าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินทีล่งทุนไว้ตามก�าหนดเวลาปกติ 

ซึง่เหตดัุงกล่าวอยูน่อกเหนอืการควบคมุของบรษิทัจัดการกองทนุรวม 

  (2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคี�าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการกองทนุรวมพบว่าราคา

รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุดังกล่าวไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรา

ตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทีถ่กูต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคา

ย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

 10.2 ในการเลือ่นก�าหนดการช�าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ตามข้อ 10.1 (1) หรอื 10.1 (2) บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการ

ดังต่อไปนี้ 

  (1) เลือ่นก�าหนดช�าระค่าขายคนืได้ไม่เกนิ 10 วนัท�าการนบัแต่วนัท่ีผูถ้อืหน่วยลงทนุมคี�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ 

เว้นแต่ได้รบัการผ่อนผนัจากส�านกังาน 

  (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีค�าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก�าหนดการช�าระค่าขายคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทุนทัว่ไปให้ทราบเรือ่งดังกล่าวด้วยวธิกีารใดๆ โดยพลนั เช่น 

การประกาศทางเวบ็ไซต์ เป็นต้น 

  (3) แจ้งการเลือ่นก�าหนดช�าระค่าขายคนื พร้อมทัง้จดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเลือ่น และหลกัฐานการได้รบั

ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ 10.1 (2) ต่อ

ส�านกังานโดยพลนั ท้ังนี ้บรษิทัจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผูดู้แลผลประโยชน์ด�าเนนิการแทนก็ได้ 

  (4) ในระหว่างการเลือ่นก�าหนดช�าระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว 
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ให้บรษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องช�าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามล�าดับวนัทีส่่งค�าส่ังขายคืน

ก่อนหลงั 

11. การไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื ไม่รบัสับเปลีย่นหน่วยลงทนุตามค�าส่ัง : 

 1. บรษิทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค�าส่ังซือ้ ค�าสัง่ขายคนืหรอืค�าสัง่สบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับค�าสั่งซื้อ ค�าสั่งขายคืน หรือค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุ 

ดังต่อไปนี้ 

  (1) ตลาดหลกัทรพัย์ หรอืศนูย์ซือ้ขายหลกัทรพัย์ ไม่สามารถเปิดท�าการซือ้ขายได้ตามปกติ 

  (2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดย 

ได้รบัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

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

สมเหตสุมผล 

       (ข) ไม่สามารถค�านวณมลูค่าทรพัย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื 

       (ค) มเีหตจุ�าเป็นอืน่ใดเพือ่คุ้มครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

   ทัง้นี ้การไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามค�าส่ังท่ีรบัไว้แล้ว หรอืการหยดุรบัค�าส่ังซือ้ 

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

การผ่อนผนัจากส�านกังาน 

  (3) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับค�าส่ังซื้อหน่วยลงทุน 

แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนือ่งจากปรากฏข้อเทจ็จรงิดังต่อไปนี ้

       (ก) บรษิทัจดัการกองทนุรวมมเีหตอุนัควรสงสัยว่าผูล้งทนุรายนัน้ๆ มส่ีวนเก่ียวข้องกบัการกระท�าดังต่อไปนี้ 

            1. การกระท�าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ 

            2. การให้การสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย หรอื 

            3. การกระท�าท่ีเป็นการปฏิบัติตามค�าส่ังเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอ�านาจ

ตามกฎหมาย 

       (ข) บรษิทัจดัการกองทนุรวมไม่สามารถด�าเนนิการรูจ้กัลกูค้า และตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิเก่ียวกบั      

ลกูค้าได้ในสาระส�าคัญ 
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 2. เมือ่ปรากฏเหตตุามข้อ 1 และบรษิทัจดัการกองทนุรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ

ตามค�าสัง่ซือ้ ค�าส่ังขายคนืหรอืค�าส่ังสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนท่ีได้รบัมาแล้ว บรษิทัจะปฏบิตัดัิงต่อไปนี้ 

  (1) แจ้งผูถ้อืหน่วยลงทุนท่ีมคี�าสัง่ซือ้ ค�าสัง่ขายคนื หรอืค�าส่ังสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถงึการไม่ขาย 

ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1 (1) (2) หรอื (3) ให้เปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุ

รายอื่นและผู้ลงทุนท่ัวไปให้ทราบถึงการหยุดรับค�าสั่งซื้อ ค�าสั่งขายคืน หรือค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ 

โดยพลนัด้วย เช่น การประกาศทางเวบ็ไซต์ เป็นต้น 

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

ค�าส่ังสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุพร้อมท้ังแสดงเหตผุล และรายงานแผนการด�าเนนิการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้ส�านกังานทราบ

โดยพลนั 

  (3) ในกรณท่ีีบรษิทัจดัการกองทนุรวมไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรอืไม่รบัสับเปลีย่นหน่วยลงทนุหรอืหยดุรบัค�าสัง่ซือ้ 

ค�าสัง่ขายคนืหรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตามข้อ 1 (1) (2) หรอื (3) เกินหนึง่วนัท�าการ ให้บรษิทัจดัการกองทนุรวมด�าเนนิการ

ดังต่อไปนี ้ก่อนการเปิดรบัค�าสัง่ซือ้ ค�าส่ังขายคืน หรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

       (ก) รายงานการเปิดรบัค�าส่ังซือ้ ค�าสัง่ขายคืน หรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทนุ

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

ขายคืน หรอืค�าส่ังสับเปลีย่นหน่วยลงทุน 

       (ข) แจ้งให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี�าส่ังซือ้ ค�าส่ังขายคนื หรอืค�าส่ังสับเปลีย่นหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถงึ

การเปิดขาย รบัซือ้คืน หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทนุท่ัวไป ให้ทราบถงึ

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

เป็นต้น 

 3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหนว่ยลงทนุตามค�าสัง่ซือ้หรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุทีไ่ด้รบัมาแลว้หรือหยดุรบั 

ค�าสั่งซื้อหรือค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล 

ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุน 

ทีไ่ม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทนุทีถ่กูต้องตัง้แต่หนึง่สตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขาย

หน่วยลงทุนท่ีถกูต้อง ทัง้นี ้บรษิทัจดัการจะแจ้งผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี�าส่ังซือ้หน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถงึการหยดุขายหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรบัค�าส่ังซือ้หน่วยลงทุนด้วยวธิกีารใดๆ โดยพลนั 

เช่น การประกาศทางเวบ็ไซต์ เป็นต้น 
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12. การหยุดขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ : 

 เพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืในกรณทีีม่คีวามจ�าเป็นเพือ่รกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิ

ของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการ 

หยดุรบัค�าส่ังซือ้ ค�าส่ังขายคืนหรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาทีเ่หน็สมควร 

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

หยดุรบัค�าสัง่ซือ้ ค�าส่ังขายคนื หรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกไปได้ 

13. เงือ่นไขและข้อจ�ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทนุ : 

 13.1 การจดัสรรหน่วยลงทนุ

   ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะได้รบัจดัสรรหน่วยลงทนุตามทีส่ั่งซือ้หลงัจากทีไ่ด้ช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุเตม็จ�านวน 

   ทัง้นี ้หากการจดัสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว จะท�าให้บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถอืหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึง่ 

ในสามของจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้ทั้งหมดตามค�าสั่ง 

จองซือ้ แต่จะจดัสรรให้เท่าทีไ่ม่เกนิสดัส่วนหนึง่ในสามของจ�านวนหน่วยลงทุนทีจ่�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด เว้นแต่เป็นกรณยีกเว้น

ตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับ 

ข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ

 13.2 การโอนหน่วยลงทุน

   เป็นไปตามส่วนข้อผกูพนั หวัข้อ “13.3 สทิธใินการโอนหน่วยลงทุน” 

14. การจ่ายเงนิปันผล : 

 14.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล :  จ่าย 

 14.2 หลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิปันผล : 

  โครงการมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในการจ่ายเงินปันผล 

แต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไม่ต�า่กว่าร้อยละ 50 จากก�าไรสะสมและหรอืก�าไรสทุธิ

จากการด�าเนนิงานในงวดทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลนัน้

  อนึง่ การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าว จะต้องไม่ท�าให้กองทนุมผีลขาดทนุสะสมเพิม่ขึน้ในงวดบญัชทีีม่กีารจ่ายเงนิปันผลนัน้ 

 14.3 ก�าหนดเวลา วิธกีาร และข้อจ�ากดัในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ : 

  1.  บริษัทจัดการจะประกาศปิดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนในวันท�าการที่ 5 นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 

ทีจ่่ายเงนิปันผลแต่ละงวด
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  2.  บรษิทัจดัการจะถอืจ�านวนหน่วยลงทุน ณ วนัท�าการก่อนหน้าวนัปิดทะเบยีนพกัการโอนหน่วยลงทนุ เป็นเกณฑ์

ในการค�านวณอตัราเงนิปันผล

  3.  บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุท่ีมชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยเชค็ขดีคร่อม

ระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

แจ้งความจ�านงไว้แก่บรษิทัจดัการ ภายใน 10 วนัท�าการนบัแต่วนัปิดทะเบยีนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพือ่จ่ายเงนิปันผล

  ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลของกองทุน บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล  

วนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่การจ่ายเงนิปันผล และอตัราเงนิปันผลโดยไม่ชกัช้า

  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไขขัน้ตอนการจ่ายเงนิปันผลได้ เพือ่ประโยชน์ของผูล้งทนุ โดยบรษิทัจดัการ

จะประกาศให้ผูล้งทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ หรอืผ่านช่องทางอืน่ตามความเหมาะสม

 ข้อจ�ากดัในการจ่ายเงนิปันผล

 (1) บรษิทัจดัการกองทนุรวมจะไม่จ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุในส่วนท่ีเกินข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทนุ เว้นแต่

เป็นกรณท่ีีได้รบัยกเว้น ท้ังนี ้ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทุน

ในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบรษิทัจดัการ

 (2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดท�าบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของ 

กองทนุรวม และไม่น�าเงนิดังกล่าวมารวมค�านวณเป็นมลูค่าทรพัย์สินของกองทนุรวม และจะส่งเงนิดังกล่าวให้เป็นรายได้ของ

แผ่นดิน

15. ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุรวมและผูส่ั้งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ : 

 15.1 ค่าธรรมเนยีมรวม (เพดานค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายทีป่ระมาณการได้ทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุรวมทัง้หมด) :  

  ค่าธรรมเนยีมการจดัการ ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ

โฆษณา (แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.6 ข้อ 2 (2)) เมือ่รวมกบัค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ท่ีสามารถประมาณการได้ เช่น ค่าธรรมเนยีม 

และค่าใช้จ่ายในการสอบบญัช ีค่าจัดท�าเอกสารต่างๆ ของกองทนุ เช่น หนงัสอืชีช้วน หนงัสอืบอกกล่าวต่อผูถ้อืหน่วย ประกาศ 

รวมถงึค่าจดัส่งเอกสารดังกล่าว เมือ่รวมกันแล้วประมาณค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุน ไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปีของมลูค่า

ทรพัย์สนิสทุธ ิอย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการประมาณการ อาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมขึน้อยูกั่บปัจจยัต่างๆ 

เช่น ขนาดของกองทุน จ�านวนผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นต้น แต่ทัง้นีจ้ะไม่เกินกว่าอตัราขัน้สงูของยอดรวมค่าธรรมเนยีมเงนิตอบแทน 

และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีไ่ด้ระบไุว้อย่างชดัแจ้งในโครงการ 
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 15.2 ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุรวม : 

  15.2.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี : 

    ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.75 ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สินทัง้หมดหกัมลูค่าหนีส้นิทัง้หมด เว้นแต่ ค่าธรรมเนยีม

การจดัการ ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 

  15.2.2 ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี : 

    ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.04 ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สินทัง้หมดหกัมลูค่าหนีส้นิทัง้หมด เว้นแต่ ค่าธรรมเนยีม

การจดัการ ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 

  15.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี : 

    ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สินทัง้หมดหกัมลูค่าหนีส้นิทัง้หมด เว้นแต่ ค่าธรรมเนยีม

การจดัการ ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 

  15.2.4 ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทนุ : 

    ไม่มี 

  15.2.5 ค่าธรรมเนียมการจดัจ�าหน่าย : 

    ไม่มี 

  15.2.6 ค่าธรรมเนยีมอืน่ๆ :

    1. ค่าธรรมเนยีมท่ีเก่ียวกับการซือ้หลกัทรพัย์ ซึง่จะรวมอยูใ่นต้นทุนของค่าซือ้หลกัทรพัย์เมือ่มกีารซือ้

หลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก ่

ค่าธรรมเนยีมหรอืค่านายหน้าการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 

    2. ค่าใช้จ่ายเพือ่วตัถปุระสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกท่ีเรยีกเก็บจากกองทุน ตามจ�านวน

ทีจ่่ายจรงิ โดยในทางบญัชจีะตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากันทกุวนัเป็นระยะเวลา 5 ปี ได้แก่ 

     (1) ค่าใช้จ่ายหรอืค่าธรรมเนยีมทีเ่ก่ียวข้องในการจดัท�าโครงการกองทุนและการยืน่จดัตัง้กองทนุ 

ค่าธรรมเนยีมจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทนุรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่กิดขึน้จากการปฏบิตัติามประกาศคณะกรรมการ 

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

     (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดท�าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม 

เผยแพร่ความรู ้ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิการขาย ตลอดจนสมัมนาแนะน�ากองทุน และอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง

การส่งเสรมิการขาย (ถ้าม)ี ทัง้นี ้จะไม่เกนิอตัราร้อยละ 1.00 ของมลูค่าเงนิทนุท่ีจดทะเบยีน 
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     (3) ค่าออกแบบหรือค่าจัดท�าหรือจัดพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบค�าขอเปิดบัญชีกองทุน ใบค�าสั่งซื้อ

หรอืใบจองซือ้หน่วยลงทุน สมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ และเอกสารท่ีใช้ประกอบการเสนอขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 

    3. ค่าใช้จ่ายเพือ่การด�าเนนิงานของกองทุนทีเ่รยีกเก็บตามจ�านวนทีจ่่ายจรงิ บรษิทัจะพจิารณาตดัจ่าย

ทัง้จ�านวนหรอืทยอยตดัจ่ายในทางบญัชขีองกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่ายนัน้ 

     (1) ค่าธรรมเนยีมจดทะเบยีนเพิม่เงนิทนุกองทนุ

     (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดท�าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม 

เผยแพร่ความรู ้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิการขาย ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนสมัมนาแนะน�ากองทุน และอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง

การส่งเสรมิการขาย (ถ้าม)ี ทัง้นี ้จะไม่เกนิร้อยละ 0.50 ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุ 

     (3) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการ

ปฏบิตัติามค�าส่ัง หรอืตามกฎหมาย หรอืประกาศของสมาคมบรษิทัจดัการลงทนุ ตามทีจ่่ายจรงิ 

     (4) ค่าจัดท�ารายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศใน

หนังสือพิมพ์รายวัน และค่าใช้จ่ายในการจัดท�าและจัดพิมพ์ ใบค�าขอเปิดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

ใบค�าส่ังซือ้หน่วยลงทุน ใบค�าส่ังขายคนืหน่วยลงทุน แบบฟอร์มอืน่ใด เอกสารทีเ่ก่ียวข้องอืน่ๆ ตามทีบ่รษิทัจดัการจดัท�าขึน้ 

     (5) ค่าจดัท�า ค่าจดัพมิพ์ และจดัส่งเอกสารท่ีเก่ียวกบัการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุน 

หรอืเอกสารอืน่ใดทีเ่ก่ียวกับกองทนุ 

     (6) ค่าจดัท�า ค่าจดัพมิพ์ และจดัส่งหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ รายงานรอบระยะเวลา 

หกเดือน รายงานประจ�าปี ข่าวสารกองทนุ และหรอืเอกสารอืน่ๆ ถงึผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

     (7) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการด�าเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติ

ตามหน้าท่ี หรอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสียหายจากบรษิทัจดัการ เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืเมือ่ได้รบัค�าสัง่

จากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพือ่รกัษาสิทธขิองกองทุน ค่าใช้จ่ายในการตดิตามหนีข้องกองทนุ 

     (8) ค่าใช้จ่ายในการรบัช�าระหนีเ้ป็นทรพัย์สนิอืน่ แทนการช�าระหนีด้้วยเงนิสดตามตราสารแห่งหนี้ 

ค่าธรรมเนยีมศาล ค่าธรรมเนยีมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนติกิรรม ค่าประเมนิราคา ค่าจดจ�านอง ค่าปลดจ�านอง ค่าจดัพมิพ์

เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรอืค่าธรรมเนยีมอืน่ใดท่ีเก่ียวข้องกับทางราชการค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการได้มาซึง่หลกัประกันของสิทธเิรยีกร้อง 

อนัเกิดจากการรบัช�าระหนีด้้วยทรพัย์สนิอืน่ 

     (9) ค่าใช้จ่ายในการรบัช�าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายในการช�าระเงนิค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

     (10) ค่าธรรมเนยีมธนาคารต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนยีมในการโอนเงนิให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนเพือ่น�าเงนิ

เข้าบญัชสี�าหรบัการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการออกเชค็ ค่าไปรษณยีากร และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
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     (11) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 

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

     (13) ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดจากการตดิตามทวงถาม หรอืการด�าเนนิคดีเพือ่การรบัช�าระหนีใ้ดๆ 

  ภาษมีลูค่าเพิม่อนัเนือ่งมาจากค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายของกองทุนทัง้หมด จะเป็นภาระของกองทนุ  

 15.3 ค่าธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส่ั้งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ : 

  15.3.1 ค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : มี 

    ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้ค�านวณราคาขายหน่วยลงทนุ

    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน โดยอาจเรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อ

หน่วยลงทนุแต่ละรายในอตัราท่ีไม่เท่ากันขึน้อยูก่บัประเภทผูล้งทนุ และหรอืจ�านวนเงนิสัง่ซือ้ หรอือืน่ใด ทัง้นี ้บรษิทัจดัการ

จะแจ้งรายละเอยีดการเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมดังกล่าวให้ผูล้งทนุทราบ โดยปิดประกาศท่ีส�านกังานของบรษิทัจดัการและหรอื 

ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

  15.3.2 ค่าธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : มี 

    ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมลูค่าหน่วยลงทนุทีใ่ช้ในการค�านวณราคารบัซือ้คนื (โดยมค่ีาธรรมเนยีม

ขัน้ต�า่ 50 บาท) โดยบรษิทัจดัการจะหกัค่าธรรมเนยีมดังกล่าวออกจากมลูค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทีบ่รษิทัจดัการจะต้องจ่าย 

ให้กับผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

  15.3.3 ค่าธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ (Switching Fee) : ไม่มี 

  15.3.4 ค่าธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทนุ : มี 

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

จากผูโ้อนในวนัทีย่ืน่ค�าขอโอนหน่วยลงทนุ 

  15.3.5 ค่าธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทนุ : ไม่มี 

  15.3.6 ค่าปรบักรณขีายคนืหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่�าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี 

  15.3.7 ค่าธรรมเนยีมอืน่ๆ : 

    อตัราค่าธรรมเนยีมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษมีลูค่าเพิม่แล้ว 

 15.4 วิธกีารค�านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนยีม : 

  1. ค่าธรรมเนยีมทีเ่ก่ียวกับการซือ้หลกัทรพัย์ ซึง่จะรวมอยูใ่นต้นทนุของค่าซือ้หลกัทรพัย์เมือ่มกีารซือ้หลกัทรพัย์ 

และค่าธรรมเนยีมทีเ่ก่ียวกับการขายหลกัทรพัย์ จะถกูหกัจากค่าขายหลกัทรพัย์เมือ่มกีารขายหลกัทรพัย์  
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  2. ค่าใช้จ่ายเพือ่วตัถปุระสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนตามจ�านวนทีจ่่ายจรงิ 

โดยในทางบญัชจีะตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากันทกุวนัเป็นระยะเวลา 5 ปี 

  3. ค่าใช้จ่ายเพือ่การด�าเนนิงานของกองทนุทีเ่รยีกเก็บตามจ�านวนท่ีจ่ายจรงิ บรษิทัจะพจิารณาตดัจ่ายท้ังจ�านวน

หรอืทยอยตดัจ่ายในทางบญัชขีองกองทนุตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่ายนัน้

  ทั้งนี้ การคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชี 

รบัอนญุาตแห่งประเทศไทย 

 15.5 การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่าย : 

  บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนยีมหรอืค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถอืว่าเป็นการ

แก้ไขเพิม่เตมิโครงการ โดยบรษิทัจะด�าเนนิการดังต่อไปนี้ 

  (1) กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจาก

กองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศท่ีส�านักงานของ 

บรษิทัจดัการและส�านกังานใหญ่และส�านกังานสาขาของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน และลงประกาศในหนงัสอืพมิพ์รายวนั 

อย่างน้อย 1 ฉบบัเป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนั ทัง้นี ้การเพิม่อตัราค่าธรรมเนยีม หรอือตัราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 

5 ของอตัราค่าธรรมเนยีมหรอือตัราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

  (2) กรณทีีบ่รษิทัจดัการจะลดอตัราค่าธรรมเนยีม หรอือตัราค่าใช้จ่ายบรษิทัจดัการจะปิดประกาศไว้ท่ีส�านกังาน

ของบรษิทัจดัการ และส�านกังานใหญ่และส�านกังานสาขาของผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื 

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

15 วนันบัแต่วนัเปลีย่นแปลง 

 15.6 หมายเหตุ : 

  ส�าหรบัค่าใช้จ่ายทีเ่ก่ียวข้องกับการจดัการกองทุนทีม่ไิด้ระบไุว้ (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการจะเป็นผูร้บัผดิชอบหรอืบรษิทัจดัการ

จะทดรองจ่ายให้กองทุนก่อน และบรษิทัจดัการจะเรยีกเก็บเงนิทดรองจ่ายจากกองทนุเดือนละครัง้ ทัง้นี ้การคดิค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

จะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีก่�าหนดโดยสมาคมนกับญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตแห่งประเทศไทย 

  บรษิทัจดัการจะค�านวณค่าธรรมเนยีมการจดัการ ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน

ทุกวนัท่ีมกีารค�านวณมลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิโดยใช้มลูค่าทรพัย์สนิท้ังหมดหกัมลูค่าหนีสิ้นทัง้หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนยีมการจดัการ 

ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนในวนันัน้ๆ ของกองทนุเป็นฐานในการค�านวณค่าธรรมเนยีม 

และเรยีกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน 
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16. วิธกีารค�านวณ ก�าหนดเวลาในการค�านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทนุ และราคา

หน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธกีารด�าเนนิการในกรณทีีมู่ลค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง : 

16.1 วิธกีารค�านวณ ก�าหนดเวลาในการค�านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สินสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทนุ และ

ราคาหน่วยลงทนุ : ในประเทศ 

  1. บรษิทัจดัการจะค�านวณมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวธิกีารทีส่�านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด 

  2. บรษิทัจดัการจะค�านวณและประกาศมลูค่าทรพัย์สินสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคา

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

ก.ล.ต. ให้แก้ไขเปลีย่นแปลงเป็นอย่างอืน่ 

   (2.1) ค�านวณมลูค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทนุทุกส้ินวนัท�าการ และค�านวณราคาขายหน่วยลงทุน

และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุส้ินวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ในการค�านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนื

หน่วยลงทนุ ให้บรษิทัจดัการกองทนุรวมใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการค�านวณ

ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

   (2.2) ประกาศมลูค่าทรพัย์สินสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุนของวนัดังต่อไปนี้ 

         (ก) วนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุล่าสดุ โดยจะประกาศภายในวนัท�าการถดัไป 

         (ข) วนัปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพือ่การจ่ายเงนิปันผล โดยจะประกาศภายในวนัท�าการถดัไป 

   (2.3) ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุของวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุด 

โดยจะประกาศภายในวนัท�าการถดัไป 

     มลูค่าหน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูค่าทรพัย์สนิสุทธหิารด้วยจ�านวนหน่วยลงทนุท่ีจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 

เมือ่สิน้วนัท�าการท่ีค�านวณนัน้ 

     มลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ข้างต้น 

บรษิทัจดัการจะใช้ตวัเลขทศนยิมตามทีก่�าหนดไว้ในข้อ 3 และได้รบัการรบัรองจากผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว 

   (2.4) ในกรณปีระกาศตาม (2.2) และ (2.3) บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการด้วยวธิกีารใดๆ เพือ่ให้ผูล้งทนุทราบ

ข้อมลูดังกล่าวในช่องทางทีเ่หมาะสม เช่น การประกาศทางหนงัสอืพมิพ์ หรอืการประกาศทางเวบ็ไซต์ เป็นต้น และภายในเวลา 

ท่ีผูล้งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ และจะจดัให้มข้ีอมลูดังกล่าวไว้ ณ ทีท่�าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ 

และสถานท่ีทุกแห่งท่ีผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ เว้นแต่ในกรณขีองกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทนุสถาบนั บรษิทัจดัการ

อาจจะไม่จดัให้มข้ีอมลูดังกล่าว  
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   (2.5) ในกรณทีีม่ลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทนุ จ�านวนหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคา

รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิดไม่ถกูต้อง บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารท่ีส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ประกาศก�าหนด 

  3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

หรอืจ�านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการดังต่อไปนี้ 

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

ทศนยิมตามหลกัสากล 

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

หลกัสากล ส�าหรบัมลูค่าหน่วยลงทนุเพือ่ใช้ในการค�านวณราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนยิมต�าแหน่งที ่4 ขึน้ ส่วนมลูค่า

หน่วยลงทนุเพือ่ใช้ในการค�านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจะตดัทศนยิมต�าแหน่งท่ี 5 ทิง้ 

   (3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามท่ีค�านวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ต�าแหน่ง โดยตัด

ทศนยิมต�าแหน่งที ่5 ท้ิง และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามทีค่�านวณได้ใน (3.2) 

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

หลกัสากล แต่จะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมทีศนยิมเพยีง 4 ต�าแหน่งโดยตดัทศนยิมต�าแหน่งที ่5 ท้ิง 

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

เข้าเป็นทรพัย์สนิของกองทนุเปิด 

  4. ในกรณดัีงต่อไปนี ้บรษิทัจดัการได้รบัยกเว้นไม่ต้องปฏบิตัติาม ข้อ 2.

   (4.1) เมือ่บรษิทัจดัการไม่ขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรอืหยดุรบัค�าสัง่ซือ้หรอืค�าส่ังขายคืนหน่วยลงทนุ 

โดยให้ได้รบัยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

   (4.2) เมือ่มเีหตท่ีุบรษิทัจดัการต้องเลกิกองทนุรวม โดยให้ได้รบัยกเว้นตัง้แต่วนัท่ีปรากฏเหตดัุงกล่าว

 16.3 แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรพัย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ : 

• ประกาศปิดทีบ่รษิทัจัดการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืน 

• หนงัสอืพมิพ์กรงุเทพธรุกิจ หนงัสือพมิพ์ผูจ้ดัการ หรอืหนงัสอืพมิพ์รายวนั หรอือืน่ใด (ถ้าม)ี 

• ระบบโทรศัพท์ (บวัหลวงโฟน) ที ่โทร. 1333 

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

• ตรวจดูข้อมลูใน NAV Center ท่ี www.thaimutualfund.com
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 16.4 หลกัเกณฑ์และวิธกีารด�าเนินการในกรณทีีมู่ลค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง : 

  1. ในกรณท่ีีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้องน้อยกว่าหนึง่สตางค์ หรอืต่างจาก

ราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึง่สตางค์ขึน้ไป แต่ไม่ถงึร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูต้อง บรษิทัจดัการจะจดัท�า

และส่งรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 วนัท�าการนบัแต่วนัท่ีพบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 

และจดัให้มสี�าเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ท่ีท�าการของบรษิทัจัดการเพือ่ให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 

โดยรายงานดังกล่าวจะมรีายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

   (1) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูต้อง 

   (2)  ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูต้อง 

   (3)  สาเหตท่ีุท�าให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 

   (4)  มาตรการป้องกันเพือ่มใิห้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง ท้ังนี ้เว้นแต่ในกรณท่ีีราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง

มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทยหรอืศนูย์ซือ้ขายหลกัทรพัย์ไม่ถกูต้อง 

   ในกรณีท่ีเหตุของความผิดพลาดซึ่งท�าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการ

ค�านวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การก�าหนดอตัราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นต้น บรษิทัจดัการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้

ถกูต้องนบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องด้วย 

  2. ในกรณทีีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูต้องตัง้แต่หนึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็น

อตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บรษิทัจดัการจะค�านวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงันบัแต่วนัทีพ่บราคา

หน่วยลงทุนไม่ถกูต้องจนถงึวนัทีร่าคาหน่วยลงทุนถกูต้อง และด�าเนนิการดังต่อไปนีเ้ฉพาะวนัทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูต้อง 

ต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึง่สตางค์ขึน้ไป และคดิเป็นอตัราส่วนตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูต้อง 

   (1) จดัท�ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสรจ็สิน้ภายในวนัท�าการถดัจาก

วนัทีพ่บว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถกูต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผูดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัท�าการถดัจากวนัท่ีค�านวณ

ราคาหน่วยลงทนุเสรจ็สิน้ เพือ่ให้ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองข้อมลูในรายงานดังกล่าวภายในวนัท�าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการ

ส่งรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์ ท้ังนี ้รายงานดังกล่าวจะมรีายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

        (ก) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูต้อง 

        (ข) ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูต้อง 

        (ค) สาเหตท่ีุท�าให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 

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

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 

   (2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถุกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์

รบัรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

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

หนงัสอืพมิพ์รายวนัอย่างน้อยหนึง่ฉบบัภายใน 3 วนัท�าการนบัแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองข้อมลูในรายงานดังกล่าว 

   (4) ชดเชยราคาให้แล้วเสรจ็และแจ้งเป็นหนงัสอืให้ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคืนหน่วยลงทนุทีไ่ด้ซือ้หรอื 

ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้องทราบถงึการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคาภายใน 

5 วนัท�าการนบัแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองข้อมลูในรายงานดังกล่าว 

   (5) จดัท�ารายงานมาตรการป้องกันเพือ่มใิห้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมท้ัง

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

7 วนัท�าการนบัแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ 

ในกรณทีีร่าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมสีาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได้ บรษิทัจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการ

ป้องกันให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส�าเนาเอกสารทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่าการทีร่าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 

มสีาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้แทน 

  3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร ดังต่อไปนี้ 

   (1) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องต�่ากว่าราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง (Understate) บริษัทจัดการจะ

ปฏบิตัดิงันี้ 

        (ก) กรณทีีเ่ป็นการขายหน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการจะลดจ�านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเป็น

จ�านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูต้องกับราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูต้อง หากปรากฏว่าผูซ้ือ้หน่วยลงทนุ

ไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีจะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของ 

บริษัทจัดการเองเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจ�านวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่นั้น และจ่ายเงินของ 

บริษัทจัดการเองเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่

ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมสีาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้าย

ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหรอืศนูย์ซือ้ขายหลกัทรพัย์ไม่ถกูต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตดัุงกล่าว 

        (ข) กรณท่ีีเป็นการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จ�านวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ

เป็นจ�านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถกูต้องกับราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทนุเปิด
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เป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาให้แก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคืนหน่วยลงทนุไม่มี

หน่วยลงทนุเหลอือยู ่บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของกองทนุเปิดเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาให้แก่ผูข้ายคนื

หน่วยลงทนุ 

   (2) กรณรีาคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูต้อง (Overstate) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัิ

ดงันี้ 

        (ก) กรณทีีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จ�านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทุนเป็น

จ�านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิด

เป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาให้แก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุน 

        (ข) กรณทีีเ่ป็นการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการจะลดจ�านวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคืนหน่วยลงทุน

เป็นจ�านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูต้อง หากปรากฏว่าผูข้ายคนื

หน่วยลงทนุไม่มหีน่วยลงทนุเหลอือยู ่หรอืมหีน่วยลงทนุเหลอือยูน้่อยกว่าจ�านวนหน่วยลงทนุท่ีจะต้องลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิ

ของบริษัทจัดการเองเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ�านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของ

บริษัทจัดการเองเป็นจ�านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่ 

การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 

ครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่า 

มสีาเหตดัุงกล่าว 

   ในกรณท่ีีบรษิทัจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงนิให้แก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคืนหน่วยลงทนุรายใดมมีลูค่า

ไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจน�าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้า

บุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันท�าการนับแต่วันที่ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิด 

เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของ 

บรษิทัจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้ 

  4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่าย 

ในการประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อ 

หน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก 

ทีไ่ม่อาจควบคุมได้ 
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17. ช่ือผูเ้กีย่วข้อง : 

 17.1 ช่ือบรษัิทจดัการ : 

  ชือ่ : บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ�ากัด 

 17.2 ช่ือผูด้แูลผลประโยชน์ : 

  ชือ่ : ธนาคารกสกิรไทย จ�ากัด (มหาชน) 

 17.3 ช่ือผูป้ระกนั (กรณกีองทนุมีประกนั) : 

  ไม่มี

 17.4 ช่ือของผูร้บัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource) : 

  ไม่มี 

 17.5 ทีป่รกึษา : 

  17.5.1 ชือ่ทีป่รกึษาการลงทุน : ไม่มี

  17.5.2 ชือ่ทีป่รกึษากองทุน : ไม่มี

 17.6 ผูส้อบบัญชี : 

  ชือ่ : นางสาว จนิตนา มหาวนชิ 

  ชือ่ : นาง จนิตนา เตชะมนตรกุีล 

  หรอืบคุคลอืน่ทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเหน็ชอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจ้ง

ให้ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 17.7 การแต่งตัง้คณะตัวแทนผูถ้อืหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : 

  ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ�าปีของกองทนุรวม : 

 18.1 วันทีส้ิ่นสุดรอบบัญชี : วนัท่ี 31 ธนัวาคม

 18.2 วันทีส้ิ่นสุดรอบบัญชีครัง้แรก : วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555

19. การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ และวธิกีารแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรอืแก้ไขวิธกีารจดัการ : 

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

กฎหมายอืน่ใดทีเ่กีย่วข้อง จะก�าหนดไว้เป็นอย่างอืน่ ในการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุหรอืแก้ไขวธิกีารจดัการจะ
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ด�าเนนิการ ดังนี้

 (1) จะด�าเนนิการตามมตโิดยเสยีงข้างมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่คดิตามจ�านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึง่หนึง่ของ

จ�านวนหน่วยลงทุนทีข่ายได้แล้วท้ังหมดของโครงการจดัการกองทนุรวม หรอืจะด�าเนนิการตามความเหน็ชอบจากส�านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

 (2) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากไม่สามารถกระท�าตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือ 

หน่วยลงทนุซึง่คิดตามจ�านวนหน่วยลงทนุรวมกันเกินก่ึงหนึง่ของจ�านวนหน่วยลงทุนทีข่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ

กองทนุ อนัเนือ่งมาจากข้อจ�ากัดในการนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วย

หลกัเกณฑ์เกีย่วกับข้อจ�ากัดการถอืหน่วยลงทนุในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการอาจด�าเนนิการขอรบั

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

 (3) ในกรณกีารแก้ไขเพิม่เตมิโครงการในเรือ่งต่อไปนี ้ให้ถอืว่าได้รบัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว

      (ก) การแก้ไขเพิม่เตมิข้อมลูซึง่มผีลให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุท้ังหมดได้รบัประโยชน์เพิม่ขึน้

      (ข) การแก้ไขเพิม่เตมิให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ 

กฎ และค�าสัง่ทีอ่อกโดยอาศัยอ�านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

      (ค) การแก้ไขชือ่และรายละเอยีดอืน่ใดของบคุคลให้ถกูต้องเป็นปัจจบุนั 

 หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อก�าหนด 

ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ท้ังนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตาม 

ทีก่�าหนดไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 

20. ข้อก�าหนดอืน่ๆ : 

 1. การกู้ยมืเงนิหรอืก่อภาระผกูพนั 

  ในการจดัการกองทุนเปิด บรษิทัจดัการอาจกู้ยมืเงนิหรอืท�าธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืในนามกองทุนเปิดได้

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

  (1) กู้ยมืเงนิหรอืท�าธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คืนได้เฉพาะเพือ่บรหิารสภาพคล่องของกองทนุเปิด 

  (2) เงนิทีไ่ด้จากการกู้ยมืเงนิหรอืท�าธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คืน ต้องน�ามาช�าระให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็น

ค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 

  (3) จ�านวนเงินกู้ยืมเมื่อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ต้องไม่เกินร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทนุเปิด เว้นแต่ในกรณจี�าเป็นและสมควรเพือ่คุม้ครองประโยชน์ผูถ้อืหน่วยลงทนุอนัเนือ่งมาจากปัญหาความผนัผวน 
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(Fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง ส�านักงานอาจผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าของ

มลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนเปิด 

  (4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินหรือท�าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็น 

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดนัน้ ทัง้นี ้ ในกรณทีีคู่ส่ญัญาเป็นกองทนุรวม กองทุนรวมนัน้ต้องไม่อยูภ่ายใต้การจดัการของ 

บรษิทัจดัการเอง 

  (5) จัดท�ารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือท�าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และส่งให้ผู้ดูแล 

ผลประโยชน์ของกองทุนเปิดนัน้ภายในสามวนัท�าการนบัแต่วนัท�าสญัญากู้ยมืเงนิหรอืท�าธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื 

  การกูย้มืเงนิ บรษิทัจดัการอาจท�าค�าขอวงเงนิสนิเชือ่ไว้ล่วงหน้า (Credit Line) ก็ได้ แต่การกู้ยมืเงนิแต่ละครัง้ต้องมี

ระยะเวลาตามสญัญากู้ยมืเงนิแต่ละสญัญาไม่เกินเก้าสบิวนั 

 2. ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถด�ารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกีย่วกับการด�ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนและการท�าประกนัภยัความรบัผดิของบรษิทัจดัการ 

ให้บรษิทัจดัการด�าเนนิการดังนี ้รายงานต่อส�านกังานภายในวนัท�าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการรูห้รอือาจรูถ้งึการไม่สามารถ

ด�ารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าวและบริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน 

ด้วยวธิขีอรบัความเหน็ชอบจากส�านกังานหรอืขอมตโิดยเสยีงข้างมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่คดิตามจ�านวนหน่วยลงทุนรวมกนั

เกนิกึง่หนึง่ของจ�านวนหน่วยลงทนุทีจ่�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทนุรวมภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีบรษิทัจดัการรูห้รอือาจ

รูถ้งึการไม่สามารถด�ารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุดังกล่าว 

  ทั้งนี้ หากมีเหตุจ�าเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้ส�านักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการ 

คัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะค�านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส�าคัญ และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการ

เปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการรายเดิมต้องเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

  หากบรษิทัจดัการไม่สามารถด�าเนนิการภายในระยะเวลาทีก่�าหนด บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการเลกิกองทนุรวมต่อไป 

 3. การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนือ่งจากการท่ีกองทุนใช้บรกิารบคุคลอืน่ (Soft Commission) 

  บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพือ่กองทุนจากบคุคลท่ีเป็นผูใ้ห้บรกิาร อนัเนือ่งมาจากการใช้บรกิารของ

บคุคลดังกล่าวในการจดัการกองทุนได้ โดยมหีลกัเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

  (1) ผลประโยชน์ตอบแทนทีร่บัไว้นัน้ต้องเป็นทรพัย์สินท่ีมมีลูค่าในทางเศรษฐกจิและต้องเก่ียวกบับทบาทโดยตรง

ของความเป็นกองทนุตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และ 

  (2) ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจ�าเป็นเพื่อให้

กองทุนได้รบัประโยชน์จากบคุคลดังกล่าว (Churning) 
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  ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้อง

กระท�าด้วยความเป็นธรรมและค�านงึถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัย์ท่ีอาจไว้ได้ของกองทุนนัน้ด้วย 

 4. เกณฑ์วดัผลการด�าเนนิงานของกองทนุ (Benchmark) 

  กองทุนนีจ้ะใช้เกณฑ์มาตรฐานในการวดัผลการด�าเนนิงาน ได้แก่ ดัชน ีSET High Dividend 30 Index 

  ทัง้นี ้บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธท่ีิจะเปลีย่นแปลงเกณฑ์มาตรฐาน โดยเกณฑ์มาตรฐานอืน่ใดทีจ่ะใช้แทนดัชน ีSET 

High Dividend 30 Index จะมลีกัษณะทีเ่หมาะสมหรอืใกล้เคียงกับดัชน ีSET High Dividend 30 Index

 5. บรษิทัจดัการอาจจะด�าเนนิการเพิม่เงนิทุนโครงการของกองทุนโดยถอืว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว 

ทัง้นี ้ภายใต้หลกัเกณฑ์ทีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนด

 6. ข้อก�าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดียวกนั

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

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

สญัชาตอิเมรกัินนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกับบญัชขีองบคุคลทีอ่ยู่

ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลสัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวร 

ในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ ยังปรากฎด้วยว่าใน

ปัจจบุนัมรีฐับาลในหลายประเทศก�าลงัด�าเนนิการออกกฎหมายท่ีมข้ีอก�าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกบั FATCA 

(ซึง่ต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่ก่ียวข้อง”)

   กองทุนรวมและบรษิทัจดัการถอืว่าเป็น FFI ตามบทนยิามของ FATCA ซึง่ถกูก�าหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกับหน่วย

งานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยมหีน้าท่ีต้องรายงานข้อมลูและธรุกรรมทางการเงนิของบคุคลสญัชาตอิเมรกินัและ

บุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ท่ี FATCA ก�าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ

ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการก�าหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดท�าเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ 

FATCA เป็นต้น

   ภายใต้ข้อก�าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA 

(กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบ 

ทีส่�าคัญในสองกรณ ีคอื

  (1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินท่ีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์ หรือเงินจากการขาย

ทรพัย์สนิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึง่จะเริม่ต้นตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 
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และเงนิลงทุนทางอ้อมในทรพัย์สินทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกับ

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

ของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผูกพันตนตามข้อก�าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงิน 

ในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ ผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ) มหีน้าท่ีด�าเนนิการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายดังกล่าว

ก่อนช�าระให้กับกองทนุรวมท่ีเป็น NPFFI

  (2) ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมท้ังผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัย์สิน 

และผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ ทีเ่ข้าร่วมผกูพนัตามข้อก�าหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอืระงบัการท�า

ธรุกรรมทางการเงนิหรอืยตุคิวามสัมพนัธ์ทางธรุกิจกับกองทนุรวมหรอืบรษิทัจดัการ ซึง่อาจท�าให้กองทนุรวมไม่สามารถด�าเนนิ

การลงทุนต่อไปได้ และ/หรอืด�าเนนิการลงทุนได้อย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจท�าให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุไม่สามารถท�ารายการ

ผ่านทางผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อกีต่อไป 

    เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการด�าเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ 

ข้อก�าหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง และเพือ่ให้บรษิทัจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏบิตัติามภาระผกูพนัภายใต้

ข้อก�าหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้องกับ 

การปฎิบตังิานของกองทนุ เช่น ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ และผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน) จงึขอ

สงวนสทิธใินการด�าเนนิการดังนี้

  (1) ร้องขอให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ข้าข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา (หรอืเป็นบคุคลตามทีก่ฎหมาย

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

ผูเ้สยีภาษขีองสหรฐัอเมรกิา จ�านวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลอื จ�านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลทีไ่ด้รบั เป็นต้น) 

ทีม่อียูใ่นบญัชทีัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุนัน้กับบรษิทัจดัการ ให้กับหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามข้อก�าหนด 

ของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ก่ียวข้อง

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

ความเก่ียวข้องกับประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนงัสอืแสดงการเสียสิทธใินสัญชาตอิเมรกัินหรอืการให้ข้อมลูตามหวัข้อท่ีก�าหนดไว้ใน

แบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืการแจ้งปรบัปรงุข้อมลูเมือ่ข้อมลูทีเ่คยให้ไว้มกีารเปลีย่นแปลง 

เป็นต้น รวมถึงน�าส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้า

สถาบนัการเงนิ) ท้ังนี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก�าหนดของกฎหมายดังกล่าว

  (3) ด�าเนนิการอืน่ใดเพือ่ให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกีย่วข้อง
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  เพือ่เป็นการป้องกันและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อกองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม รวมท้ังเพือ่ให้กองทนุหรอื 

ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการด�าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น 

ในกรณท่ีีผูถ้อืหน่วยลงทนุปฏเิสธการด�าเนนิการ หรอืไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการก�าหนด บรษิทัจดัการ

ขอสงวนสทิธใินการด�าเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่หรอืหลายอย่างดังต่อไปนี ้ตามความจ�าเป็นและความเหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้อื

หน่วยลงทุนดังกล่าวรบัทราบการด�าเนนิการตามท่ีบรษิทัจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรอืได้ด�าเนนิการตามข้อตกลงทีไ่ด้ระบไุว้ใน

ค�าขอเปิดบญัช ี 

  (1) ไม่รบัค�าส่ังซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าว

  (2) ระงบัหรอืหยดุให้บรกิาร และด�าเนนิการคนืเงนิลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าว

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

ผูถ้อืหน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพือ่ให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก�าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ก่ียวข้อง ทัง้นี ้ ต้องไม่ขดักบั

กฎหมายของประเทศไทย

  (4) ด�าเนนิการอืน่ใดอนัเป็นการป้องกันหรอืลดผลกระทบ หรอืท�าให้กองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมได้รบั

ประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารด�าเนนิการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ก่ียวข้องข้างต้น

   การด�าเนนิการดังกล่าวถอืเป็นความจ�าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท�า

เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการด�าเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศ 

ท่ีเก่ียวข้องอนัจะท�าให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ท่ีจ่าย หรอืถกูปิดบญัชธีนาคารตามทีก่ล่าวแล้วข้างต้น ซึง่ในทางปฏบิตับิรษิทัจดัการ

จะเลือกด�าเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย 

ต่างประเทศทีเ่ก่ียวข้องก�าหนด) เท่านัน้ 

  ทัง้นี ้ในกรณทีีก่ฎหมายไทยมกีารแก้ไขเพิม่เตมิข้อก�าหนดเพือ่รองรบัการด�าเนนิการตามทีบ่รษิทัจดัการได้สงวนสทิธ ิ

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

ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืด�าเนนิการอืน่ใดท่ีราชการก�าหนด โดยไม่จ�าเป็นต้องร้องขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

21. ผลบังคบัของโครงการจดัการกองทนุรวม : 

 บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามโครงการจดัการกองทนุรวม ข้อผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรษิทัจดัการ

กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค�าสั่งท่ีออกโดยอาศัยอ�านาจ 

แห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีข้อก�าหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค�าส่ัง 

ดังกล่าว หากบรษิทัจดัการกองทนุรวมได้ด�าเนนิการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค�าส่ังนัน้ ให้ถอืว่าบรษิทัจดัการ

กองทุนรวมได้ปฏบิตัใิห้เป็นไปตามโครงการแล้ว
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 บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามทีร่ะบไุว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผูดู้แล

ผลประโยชน์มอี�านาจลงนามในข้อผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษิทัจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การลงนามในข้อผกูพนั

ของผูดู้แลผลประโยชน์ทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้โดยชอบ ให้ถอืว่าผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทนุท้ังปวง

 การท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ

กองทนุรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกล่าวยอมรบัทีจ่ะผกูพนัตามข้อก�าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวม

และข้อผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทนุรวม

 โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนมุตัจิากส�านกังาน หรอืผ่านการแก้ไขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญัติ

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่นบท้ายข้อผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษิทัจดัการกองทนุรวมถอืเป็น

ส่วนหนึง่ของข้อผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษิทัจดัการกองทนุรวม 


