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ส่วนที่ 2 ข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ และข้อผูกพัน

ช่ือบริษัทจัดการ :  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำากัด 

ท่ีอยู่บริษัทจัดการ :  เลขท่ี 175 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร์ ช้ัน 7 ช้ัน 21 และ ช้ัน 26  

 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

 กรุงเทพมหานคร 10120

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

1.   ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

 1.1 ช่ือโครงการจัดการ (ไทย) :   กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม

 1.2 ช่ือโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Bualuang Thanakom Open-end Fund   

 1.3 ช่ือย่อ :     BTK

 1.4 ประเภทโครงการ :    กองทุนเปิด 

  การระดมทุน :     ในประเทศ 

  ประเภทการขาย :    ขายหลายคร้ัง

 1.5 การกำาหนดอายุโครงการ :      ไม่กำาหนด 

  เง่ือนไขอ่ืนๆ :     ไม่มี

 1.6  ลักษณะโครงการ :    กองทุนเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไป

2.  จำานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จำานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย :

 2.1 จำานวนเงินทุนของโครงการ :  10,000 ล้านบาท 

  เง่ือนไข :  ไม่มี 

 2.2 มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย :  10 บาท 

 2.3 จำานวนหน่วยลงทุน :  1,000 ล้านหน่วย 

 2.4 ประเภทหน่วยลงทุน :  ระบุช่ือผู้ถือ 

 2.5 ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายคร้ังแรก :  10 บาท 

 2.6 มูลค่าข้ันต่ำาของการส่ังซ้ือคร้ังแรก :  500 บาท 
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 2.7 มูลค่าข้ันต่ำาของการส่ังซ้ือคร้ังถัดไป :  500 บาท 

 2.8 มูลค่าข้ันต่ำาของการส่ังขายคืน :  ไม่กำาหนด 

  จำานวนหน่วยลงทุนข้ันต่ำาของการส่ังขายคืน : ไม่กำาหนด 

 2.9 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำา :  ไม่กำาหนด 

  จำานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำา :  ไม่กำาหนด 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 

ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน

ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :

 3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

  โครงการจะระดมเงินทุนท้ังจากภายในและภายนอกประเทศไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุน 

ใน 3 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธนาคาร กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ และกลุ่มส่ือสาร เพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีสูงในระยะยาวแก่ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน

 3.2 ชนิดกองทุนรวม : ลงทุนโดยตรง

  ประเภทกองทุนรวม : กองทุนรวมท่ัวไป

  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

 3.3 นโยบายการลงทุน : ตราสารแห่งทุน  

   การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : ไม่ลงทุน

   การลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน

 3.4  ลักษณะพิเศษ : ไม่มี

  รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

  เน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนเฉพาะ 3 กลุ่มธุรกิจ คือ  

กลุ่มธนาคาร กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ และกลุ่มส่ือสาร โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืนเป็นไปตาม

ประกาศของสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำาหนด ท้ังน้ี การลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉล่ียใน

รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนท่ีเหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือหลัก

ทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำาหนดหรือให้ความเห็นชอบ
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  อน่ึง อาจมีบางขณะท่ีไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนท่ีกำาหนดไว้ในโครงการด้วยเหตุภาวะสงคราม 

วิกฤตทางเศรษฐกิจท่ีมีนัยสำาคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และราคาตลาดลดลงอย่างรุนแรงในรอบปีบัญชี 

บริษัทจัดการจะเปิดเผยรายงานการลงทุนในตราสารแห่งทุนให้ผู้ลงทุนทราบผ่านช่องทางท่ีเหมาะสม

  ท้ังน้ี กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขาย 

ล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

 3.5 การลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ 

 3.6 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :

  บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใด

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำาหนดดังต่อไปน้ี 

เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพ่ิมเติม

ประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน 

  3.6.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ :

   3.6.1.1 ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่ ตราสาร หรือสัญญา ท่ีเสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือ

คู่สัญญาเป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย ดังต่อไปน้ี 

    (1) หุ้น

    (2) หน่วยลงทุนหรือใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน 

หรือของกองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน เช่น กองทุนรวมผสม เป็นต้น

    (3) ใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได้ โดย

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี

     (ก) การลงทุนในตราสารดังกล่าวต้องเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

(Efficient Portfolio Management) 

     (ข) บริษัทจัดการต้องดำาเนินการให้มีการกันหรือแยกทรัพย์สินของกองทุนท่ีมี

คุณภาพซ่ึงมีสภาพคล่องในจำานวนท่ีเพียงพอต่อมูลค่าการใช้สิทธิตามตราสารดังกล่าว (Fully Covered) ไว้ตลอดเวลาท่ีได้ลงทุน

หรือมีไว้ซ่ึงตราสารน้ัน ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์ท่ีสำานักงานกำาหนด

    (4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ท่ีมีหลักทรัพย์อ้างอิง เป็นหุ้น 

 หรือใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น

    (5) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นหลักทรัพย์ตาม (1) (2) (3) หรือ 

(4) ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์ท่ีสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำาหนด
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   3.6.1.2 ตราสารแห่งหน้ีในประเทศ ได้แก่  

    (1) ตราสารแห่งหน้ีท่ีมีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่  

     (1.1)  ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะส้ัน ท่ีธนาคารท่ีมี

กฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำาประกัน

     (1.2)  ต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใช้เงินท่ีบริษัทหลักทรัพย์ท่ีประกอบธุรกิจประเภทการ

ให้สินเช่ือเพ่ือธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก ซ่ึงกำาหนดวันใช้เงินตามต๋ัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกต๋ัว และเป็นต๋ัวเม่ือทวงถาม

หรือเม่ือได้เห็น

     (1.3)  ต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซ่ึงมีอันดับ

ความน่าเช่ือถือดังต่อไปน้ี

       (ก) อันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีเป็นอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเช่ือถือท่ีได้มาจากการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ

ระยะส้ัน (Short-term Rating) ด้วย หรือ

       (ข) อันดับความน่าเช่ือถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำาประกัน 

อยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ท้ังน้ี โดยการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ

ภายใต้ช่ือ Standard & Poor’s หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอ่ืนท่ีสำานักงานกำาหนดเพ่ิมเติม

    (2) ตราสารแห่งหน้ีท่ัวไป ได้แก่

     (2.1)  ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่  

       (ก) ต๋ัวเงินคลัง

       (ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

       (ค) พันธบัตร ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสำาคัญแสดงสิทธิ 

ท่ีจะซ้ือหุ้นกู้ท่ีกระทรวงการคลังหรือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือ 

ผู้ค้ำาประกัน

     (2.2)  ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารท่ีมีรูปแบบทำานองเดียวกับ

ตราสารภาครัฐไทยท่ีรัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ 

หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำาประกัน ท้ังน้ี ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะตามเง่ือนไขท้ายข้อ 3.6.1.2 ด้วย

     (2.3)  ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ ซ่ึงหมายถึง พันธบัตร ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใช้เงิน หรือ

หุ้นกู้ท่ีไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพันธ์ ท่ีสำานักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะท่ัวไปหรือในลักษณะจำากัด หรือท่ี

ออกภายใต้ข้อผูกพันท่ีกำาหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือท่ีนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึนเป็นผู้ออก หรือท่ี
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เป็นหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ ซ่ึงผู้ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่น้ันท้ังหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับชำาระราคาเต็ม

มูลค่าท่ีเสนอขายจากผู้ถือหุ้น ท้ังน้ี ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ต้องมีลักษณะตามเง่ือนไขท้ายข้อ 3.6.1.2 ด้วย  

     (2.4)  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีมีหลักทรัพย์

อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ท่ีไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์  

     (2.5)  ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นกู้ท่ี      

เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย ท้ังน้ี หุ้นกู้ดังกล่าวไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ

และหุ้นกู้อนุพันธ์  

     (2.6)  หน่วยลงทุนหรือใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ตราสารแห่งหน้ี หรือของกองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหน้ี หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน        

ท่ีสำานักงานกำาหนด หรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น

     (2.7)  ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน ท้ังน้ี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ท่ีสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำาหนด

     (2.8)  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นตราสารแห่งหน้ี       

ตาม (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6) ท้ังน้ี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสำานักงานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำาหนด

    ในกรณีท่ีตราสารแห่งหน้ีตามข้อ 3.6.1.2 เป็นต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใช้เงินท่ีมีการจ่าย       

ผลตอบแทน ผลตอบแทนน้ันต้องอยู่ในรูปอัตราดอกเบ้ียคงท่ีหรืออัตราดอกเบ้ียลอยตัวเท่าน้ัน 

    การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค้ำาประกันของบุคคลท่ีกำาหนดไว้ในข้อ 3.6.1.2 ต้องเป็นการ

รับรองตลอดไป รับอาวัลท้ังจำานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบ้ียโดยไม่มีข้อกำาหนดลบล้างหรือจำากัดความรับผิดของผู้สลัก

หลัง หรือค้ำาประกันเงินต้นและดอกเบ้ียเต็มจำานวนแบบไม่มีเง่ือนไข  

    เง่ือนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ตามข้อ (2.3) 

ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปน้ี

    (1) เป็นตราสารข้ึนทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

    (2) มีราคาท่ีเหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยกำาหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคล

ท่ัวไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซ้ือและรับซ้ือตราสารน้ัน ในราคาดังกล่าว (Bid Price แบบ Firm Quote) ตามจำานวนและวิธีการท่ี

สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยกำาหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสำาเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยตลอดอายุของตราสารน้ัน และ

    (3)   เป็นตราสารท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี  

     (ก) ในกรณีท่ีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารท่ีมี

อันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เว้นแต่ผู้ออก
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ตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารน้ันต้องมีอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอันดับท่ี

สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เท่าน้ัน

     (ข) ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารน้ันต้องมีอันดับความน่า

เช่ือถือของตราสารอยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) 

     (ค) ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขาย

คร้ังแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มีอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 

(Investment Grade) ตราสารน้ันต้องมีบริษัทจัดการไม่ต่ำากว่าสามรายเป็นผู้ซ้ือตราสารดังกล่าวเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุน

ภายใต้การจัดการ

   3.6.1.3 ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ได้แก่  

    (1) หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในประเทศซ่ึงต้องมีลักษณะตามเง่ือนไขในท้ายข้อ 3.6.1.2 

(1) และ (2) ท้ังน้ีในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายคร้ังแรก หุ้นกู้แปลงสภาพน้ันต้องเป็นหุ้นกู้

แปลงสภาพท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีบริษัท

จัดการไม่ต่ำากว่าสามรายเป็นผู้ซ้ือตราสารดังกล่าวเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ 

     ในกรณีท่ีหุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหน่ึงมีการค้ำาประกัน การค้ำาประกันดังกล่าวต้อง

เป็นการค้ำาประกันต้นเงินและดอกเบ้ียเต็มจำานวนแบบไม่มีเง่ือนไข

    (2) หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตาม

กฎหมายไทย     

   3.6.1.4  เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย 

   3.6.1.5 ใบสำาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 3.6.1.1 (3)

   3.6.1.6  ทรัพย์สินอ่ืนท่ีมีลักษณะทำานองเดียวกับ 3.6.1.1 - 3.6.1.5 โดยได้รับความเห็นชอบจากสำานักงาน

  3.6.2 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ : 

   ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

 3.7 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :

  บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกอง

ทุนรวม ตามท่ีสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำาหนดดังต่อไปน้ี  ในกรณี

ท่ีสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศท่ี

แก้ไขด้วย 
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  3.7.1 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนในประเทศ :

   3.7.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินดังต่อไปน้ี เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม 

โดยไม่จำากัดอัตราส่วน

    (1) ตราสารภาครัฐไทย 

    (2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.6.1.2 (2.2) ท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในสอง

อันดับแรก หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว 

    ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เม่ือรวมกันแล้ว

ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารน้ันในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม  

คำาส่ังล่วงหน้าซ่ึงระบุเวลาแน่นอน (Auto Redemption)

   3.7.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.7.1.1 (2) 

หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันท้ังส้ินเม่ือคำานวณ

เฉพาะผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายน้ัน ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

    การคำานวณอัตราส่วนตามวรรคหน่ึง ให้นับตราสารตามวรรคหน่ึงและทรัพย์สินทุกประเภทท่ี 

ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำาประกัน หรือคู่สัญญา ซ่ึงกองทุนได้ลงทุนหรือ

มีไว้ซ่ึงทรัพย์สินเหล่าน้ัน รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย  

    ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหน่ึง ต้องไม่เกิน

ร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารน้ันในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำาส่ังล่วงหน้า

ซ่ึงระบุเวลาแน่นอน (Auto Redemption)

   3.7.1.3  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงตราสารดังต่อไปน้ี ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน 

ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำาประกัน หรือคู่สัญญาเพ่ือเป็น

ทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันท้ังส้ินเม่ือคำานวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำาประกัน

หรือคู่สัญญารายน้ัน ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

    (1) ตราสารแห่งหน้ีในประเทศ

    (2) ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน

    (3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

    การคำานวณอัตราส่วนตามวรรคหน่ึง ให้นับตราสารตามวรรคหน่ึงและทรัพย์สินตามข้อ 

3.7.1.4 (1) (2) หรือ (5) และข้อ 3.7.1.5 (1) ท่ีธนาคารหรือบริษัทเงินทุนดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง  

ผู้ค้ำาประกัน หรือคู่สัญญาซ่ึงกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์น้ัน เป็นสาขา
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ของธนาคารต่างประเทศ ให้นับทรัพย์สินท่ีธนาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง  

ผู้ค้ำาประกัน หรือคู่สัญญา ซ่ึงกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย ท้ังน้ี ไม่ว่าในกรณีใด มิให้คำานวณ

เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพ่ือการดำาเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว 

   3.7.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินดังต่อไปน้ี ท่ีบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย            

ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำาประกัน หรือคู่สัญญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันท้ังส้ินเม่ือคำานวณ

เฉพาะผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำาประกัน หรือคู่สัญญารายน้ัน ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุน  

    (1) ตราสารแห่งทุนในประเทศ ท่ีบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา ท้ังน้ี ไม่รวมถึง

ตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ระหว่างดำาเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป

    (2) หุ้นท่ีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ส่ังรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ซ่ึงผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำาเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์     

แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

    (3) ตราสารแห่งหน้ีในประเทศตามข้อ 3.6.1.2 ท้ังน้ี เฉพาะท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ใน

อันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade)   

    (4) ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนตามข้อ 3.6.1.3 ท้ังน้ี เฉพาะท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ี

สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)   

    (5) ใบสำาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ท่ีอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับ ท่ี 

สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)   

    ตราสารแห่งทุนตาม (1) และตราสารแห่งหน้ีตาม (3) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมท่ีถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งทุนตามข้อ 3.6.1.1 (2) หรือตราสารแห่งหน้ีตามข้อ 3.6.1.2 (2.6)

    การคำานวณอัตราส่วนตามวรรคหน่ึง ให้นับทรัพย์สินตามวรรคหน่ึงและทรัพย์สินตามข้อ 

3.7.1.5 (1) ท่ีบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำาประกัน หรือคู่สัญญา ซ่ึงกองทุนได้ลงทุนหรือ

มีไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย 

   3.7.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากกรณีท่ีกำาหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 

ข้อ 3.7.1.3 และข้อ 3.7.1.4  เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปน้ี

    (1) การลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินดังกล่าวซ่ึงบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล 

ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำาประกัน หรือคู่สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันท้ังส้ินเม่ือคำานวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง 

ผู้ค้ำาประกัน หรือคู่สัญญารายน้ัน ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
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    (2) การลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินตาม (1) เม่ือคำานวณรวมทุกบุคคลท่ีเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย 

ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำาประกัน หรือคู่สัญญาแล้ว ต้องมีมูลค่ารวมกันท้ังส้ินไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุน  

   3.7.1.6 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินท่ีกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล  

ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำาประกัน หรือคู่สัญญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันท้ังส้ินของกลุ่มกิจการน้ันไม่เกินอัตรา

อย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

    (1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน   

    (2) อัตราท่ีคำานวณได้จากน้ำาหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวช้ีวัด (Benchmark) ของกอง

ทุนน้ันรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนน้ัน ท้ังน้ี ตัวช้ีวัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีท่ีมี

การเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนน้ัน  

   3.7.1.7 การลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินท่ีบริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย หรือคู่สัญญา เพ่ือ

เป็นทรัพย์สินของกองทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการคำานวณตัวช้ีวัด (Benchmark) ของกองทุนน้ัน 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันท้ังส้ินเม่ือคำานวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส่ังจ่าย หรือคู่สัญญา

รายน้ันไม่เกินอัตราท่ีคำานวณได้จากน้ำาหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวช้ีวัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ท้ังน้ี เฉพาะในกรณีท่ีอัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนท่ีกำาหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 ข้อ 3.7.1.5 แล้วแต่กรณี 

   3.7.1.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงเงินฝาก บัตรเงินฝาก 

ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใช้เงิน ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย สถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน เป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจำานวนท่ีมีมูลค่ารวม

โดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุกองทุนรวมสำาหรับ

กองทุนรวมท่ีมีอายุน้อยกว่าหน่ึงปี แล้วแต่กรณี ท้ังน้ี ไม่ว่าในกรณีใด มิให้คำานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพ่ือการดำาเนินงาน

ของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว 

    อัตราส่วนตามวรรคหน่ึงมิให้นำามาใช้บังคับกับกองทุนรวมท่ีมีการกำาหนดอายุโครงการต้ังแต่

หน่ึงปีข้ึนไป ท้ังน้ีเฉพาะในระยะเวลาหกเดือนก่อนวันครบกำาหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 

    ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแห่งหน้ีท่ีมีลักษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้

เกินอัตราส่วนท่ีกำาหนดตามวรรคหน่ึง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉล่ียไม่

เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันส้ินรอบปีบัญชีน้ัน ท้ังน้ี ให้คำานวณอัตราส่วน

การลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉล่ียต้ังแต่วันแรกของรอบปีบัญชีน้ันจนถึงวันท่ีทรัพย์สินน้ันมีมูลค่า เป็นไปตาม

อัตราส่วนดังกล่าว
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    เม่ือบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ของกองทุนรวมทราบภายในวันทำาการถัดจากวันท่ีทรัพย์สินน้ันมีมูลค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุนรวมเพ่ือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ท้ังน้ี บริษัทต้องดำาเนินการให้ผู้ดูแลผล

ประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้งให้สำานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับรายงานจากบริษัทด้วย 

    หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สำานักงานอาจส่ังให้บริษัท

เลิกกองทุนรวมน้ัน

   3.7.1.9 ในกรณีท่ีมีเหตุจำาเป็นและสมควร เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเน่ืองมาจาก

ปัญหาความผันผวน (Fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอ ผ่อน

ผันต่อสำานักงานเพ่ือไม่ต้องนำาการลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงเงินฝาก บัตรเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาท่ีเกิด

ความผันผวนดังกล่าวมารวมคำานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.7.1.8 ได้สำาหรับรอบปีบัญชีน้ัน

   3.7.1.10 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหน่วยลงทุนและใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

หน่วยลงทุนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปน้ี ท้ังน้ี การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

    (1) ลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหน่วยลงทุนและใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของแต่ละ

กองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการอ่ืนเป็นผู้รับผิดชอบดำาเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนท่ีบริษัท

จัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำาเนินการ  

    (2) ลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหน่วยลงทุนและใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวม 

ท่ีบริษัทจัดการอ่ืนเป็นผู้รับผิดชอบดำาเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการ

เป็นผู้รับผิดชอบดำาเนินการ    

   3.7.1.11 บริษัทจัดการอาจทำาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกัน

ท้ังส้ินไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ี การคำานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการคำานวณโดย

ใช้มูลค่าหลักทรัพย์ท่ีให้ยืม รวมผลประโยชน์ท่ีพึงได้รับจนถึงวันท่ีคำานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว 

    ในกรณีท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะท่ีกองทุนเข้าทำาธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกิน

อัตราส่วนท่ีกำาหนดในวรรคหน่ึง หากต่อมาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์น้ันมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการ

ทำาธุรกรรมเพ่ิมเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซ่ึงธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้  

    ให้บริษัทจัดการจัดทำารายงานโดยระบุวันท่ีทรัพย์สินน้ันมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนท่ี 

กำาหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทำาการนับแต่วันท่ี       

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์น้ันมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีกำาหนด พร้อมท้ังจัดทำาสำาเนารายงานดังกล่าวไว้ท่ีบริษัทจัดการเพ่ือให้

สำานักงานสามารถตรวจสอบได้  
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   3.7.1.12 ให้บริษัทจัดการคำานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก

หลักทรัพย์อ้างอิงไทย ใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได้ ใบสำาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 

หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี

    (1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่า

ของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดงสิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนสำาหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวท่ีกำาหนดในโครงการน้ี 

โดยถือเสมือนหน่ึงว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์อ้างอิงน้ันโดยตรง ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิ 

ในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนท่ีคำานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาท่ีกำาหนดตามข้อ 

 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และ ข้อ 3.7.1.5 ก็ได้

     มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงท่ีนำามาคำานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหน่ึงให้มีมูลค่า

เท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

    (2) ในกรณีของใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอน

สิทธิได้ให้บริษัทจัดการคำานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปน้ี

     (ก) นับมูลค่าท่ีผู้ออกตราสารดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องชำาระตามตราสารน้ัน รวมในอัตราส่วน

ท่ีผู้ออกตราสารดังกล่าว

     (ข) นับมูลค่าของหุ้นท่ีรองรับรวมในอัตราส่วนท่ีผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง โดยถือ

เสมือนหน่ึงว่ากองทุนลงทุนในหุ้นท่ีรองรับน้ันโดยตรง ท้ังน้ี มูลค่าของหุ้นท่ีรองรับให้ใช้มูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นน้ันซ่ึง 

คูณกับค่าเดลต้าของใบสำาคัญแสดงสิทธิหรือใบแสดงสิทธิดังกล่าว แล้วแต่กรณี  

    (3) ในกรณีของใบสำาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้บริษัทจัดการคำานวณอัตราส่วนการลงทุน  

ดังต่อไปนี้

     (ก) นับมูลค่าท่ีผู้ออกตราสารดังกล่าวมีหน้าท่ีต้องชำาระตามตราสารน้ันรวมในอัตราส่วน 

ท่ีผู้ออกตราสารดังกล่าว

     (ข) นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงรวมในอัตราส่วนท่ีผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง โดยถือ

เสมือนหน่ึงว่ากองทุนลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงน้ันโดยตรง ท้ังน้ี มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวให้ใช้มูลค่าตามราคาตลาด

ของหลักทรัพย์อ้างอิงน้ันซ่ึงคูณกับค่าเดลต้าของใบสำาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ แล้วแต่กรณี  

    (4) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคำานวณอัตราส่วนการลงทุน

ในหรือมีไว้ซ่ึงการให้ยืมหลักทรัพย์โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สินท่ีให้ยืมรวมในอัตราส่วนสำาหรับหลักทรัพย์ท่ีกำาหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 

ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5 โดยถือเสมือนหน่ึงว่ากองทุนยังคงมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์น้ันอยู่ ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจไม่นับ

รวมในอัตราส่วนท่ีคำานวณตามคู่สัญญาท่ีกำาหนดตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และ ข้อ 3.7.1.5 ก็ได้
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   3.7.1.13 ในการคำานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5 (1) ให้ 

บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี รวมท้ังเง่ือนไขตามข้อ 3.7.1.14 ด้วย 

    (1) ในกรณีท่ีทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำาประกัน บริษัท

จัดการจะคำานวณอัตราส่วนท่ีผู้ออกทรัพย์สินหรือผู้ท่ีเป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคำานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง 

หรือผู้ค้ำาประกัน แล้วแต่กรณี ก็ได้ 

    (2) ในกรณีท่ีทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหน่ึงรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ  

ผู้ค้ำาประกัน บริษัทจัดการจะเลือกคำานวณอัตราส่วนท่ีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำาประกันรายใดรายหน่ึงก็ได้

   3.7.1.14 การคำานวณอัตราส่วนท่ีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำาประกันตามข้อ 3.7.1.13 

จะทำาได้ต่อเม่ือบุคคลดังกล่าวได้ทำาการรับรองตลอดไป รับอาวัลท้ังจำานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบ้ียโดยไม่มีข้อกำาหนด

ลบล้างหรือจำากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ำาประกันต้นเงินและดอกเบ้ียเต็มจำานวนแบบไม่มีเง่ือนไข 

   3.7.1.15  ในกรณีท่ีกองทุนมีสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทใดตามสัดส่วนจำานวนหุ้นท่ีกองทุนถืออยู่ 

(Right Issue) หากการใช้สิทธิน้ันจะเป็นเหตุให้กองทุนลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินของบริษัทดังกล่าวมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ี

กำาหนดในข้างต้นน้ี บริษัทจัดการอาจซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนน้ันโดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามอัตราส่วนท่ีเก่ียวกับเร่ือง 

ดังกล่าว ท้ังน้ี เฉพาะภายในช่วงระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันแรกท่ีผู้ถือหุ้นหมดสิทธิจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนน้ัน 

   3.7.1.16  ในกรณีท่ีตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหน้ี หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ในขณะท่ีลงทุนหรือ 

ในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนท่ีกำาหนดในข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหน้ี 

หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนน้ัน มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยเหตุดังต่อไปน้ี ให้บริษัทดำาเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตาม

ท่ีกำาหนดภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีมีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุจำาเป็นและสมควรโดยได้รับ 

ผ่อนผันจากสำานักงาน 

    (1) ตราสารแห่งทุน น้ันในเวลาต่อมาเป็นตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ระหว่าง

แก้ไขการดำาเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป  หรือถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  

    (2) ตราสารแห่งหน้ีหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนถูกปรับลดอันดับความน่าเช่ือถือ  

   3.7.1.17 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุนมีมูลค่าไม่เกิน

อัตราส่วนท่ีกำาหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชำาระหน้ีด้วยทรัพย์สินอ่ืน บริษัทจัดการจะยัง

คงมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้  

    ให้บริษัทจัดการจัดทำารายงานโดยระบุช่ือ จำานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สิน

ตามวรรคหน่ึง และวันท่ีทรัพย์สินน้ันมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนท่ีกำาหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแล      
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ผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทำาการนับแต่วันท่ีทรัพย์สินน้ันมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีกำาหนด พร้อมท้ังจัดทำา

สำาเนารายงานดังกล่าวไว้ท่ีบริษัทจัดการเพ่ือให้สำานักงานสามารถตรวจสอบได้  

   3.7.1.18 ในกรณีท่ีการรับชำาระหน้ีด้วยทรัพย์สินอ่ืนเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นท่ีบริษัทใดเป็น 

ผู้ออก เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม เม่ือรวมกันทุกกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำาเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 

ของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทน้ัน บริษัทจัดการจะดำาเนินการตามประกาศท่ี สน. 24/2552 เร่ือง การลงทุน

และการมีไว้เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2552 ดังน้ีคือ 

    (1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศท่ีกำาหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชำาระหน้ีด้วยทรัพย์สินอ่ืนได้

    (2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจำานวนท่ีเกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณี

ท่ีมีเหตุจำาเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำานักงาน และ

    (3) กรณีท่ีเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซ่ึงหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผล

ให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทน้ันจนถึงหรือข้ามจุดท่ีต้องทำาคำาเสนอซ้ือ บริษัทจัดการต้องดำาเนินการเพ่ือให้ได้รับ

การยกเว้นการทำาคำาเสนอซ้ือโดยการลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำานาจควบคุม หรือย่ืนคำาขอผ่อนผันการทำาคำาเสนอซ้ือ 

ตามประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ 

เพ่ือครอบงำากิจการ ท้ังน้ี การลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

ท่ีแต่ละกองทุนได้มาจากการรับชำาระหน้ีด้วยทรัพย์สินอ่ืน

   3.7.1.19 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่า         

ไม่เกินอัตราส่วนท่ีกำาหนดในข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.7.1.8 ข้อ 3.7.1.11 ข้อ 

3.7.1.15 ข้อ 3.7.1.16 ข้อ 3.7.1.17 และข้อ 3.7.1.18 และการเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมา

เพ่ิมเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้  

    ให้บริษัทจัดการจัดทำารายงานโดยระบุช่ือ จำานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สิน

ตามวรรคหน่ึง และวันท่ีทรัพย์สินน้ันมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีกำาหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทำาการนับแต่วันท่ีทรัพย์สินน้ันมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีกำาหนด พร้อมท้ังจัดทำาสำาเนา

รายงานดังกล่าวไว้ท่ีบริษัทจัดการเพ่ือให้สำานักงานสามารถตรวจสอบได้

   3.7.1.20 ข้อจำากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นำามาบังคับใช้ในกรณีท่ีปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิก

โครงการจัดการกองทุนรวม” และบริษัทจัดการต้องดำาเนินการเพ่ือเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดำาเนินการของบริษัทจัดการ     

เม่ือเลิกกองทุนรวม”
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     สรุปอัตราส่วนการลงทุน :

     1. Total Non-Investment Grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 15

     2. Non-Investment Grade Company Limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 5

     3. Investment Grade Company Limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 15

     4. Financial Institution Company Limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20

     5. Individual Fund Limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 10

     6. Total Fund Limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20

  3.7.2 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนในต่างประเทศ :

    ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย 

 หลักกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : ไม่มี

5.  การรับชำาระหน้ีเพ่ือกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอ่ืน : 

 หากมีการผิดนัดชำาระหน้ีหรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวม จะไม่ 

สามารถชำาระหน้ีได้ บริษัทจัดการจะรับชำาระหน้ีด้วยทรัพย์สินอ่ืนท้ังท่ีเป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพ่ือกองทุนรวมตาม

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีท่ีผู้ออกตราสารแห่งหน้ี หรือ 

ลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำาระหน้ี ดังน้ี 

 5.1 กรณีท่ีบริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์ :

  5.1.1 เม่ือมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีช่ืออยู่ใน 

ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันท่ีบริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้ 

สุทธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชำาระหน้ี 

  5.1.2 เม่ือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำาระหน้ี บริษัทจัดการจะไม่นำาทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจาก 

ทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชำาระหน้ี มารวมคำานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจำาหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการ 

รับชำาระหน้ีในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทำาได้โดยคำานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำาคัญ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ถือหน่วย

ลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชำาระหน้ีตกลงรับชำาระหน้ีด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ท้ังน้ี ตาม 

หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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   ในระหว่างท่ีบริษัทจัดการยังไม่สามารถจำาหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชำาระหน้ี บริษัทจัดการอาจจัดหา 

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินน้ันได้ และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสำารองรายได้ 

หรือผลประโยชน์ท่ีได้จากการบริหารทรัพย์สินน้ัน 

  5.1.3 เม่ือมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชำาระหน้ีด้วยทรัพย์สินอ่ืนในแต่ละคร้ัง บริษัทจัดการ จะเฉล่ีย 

เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชำาระหน้ีคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินได้สุทธิน้ันภายใน 45 วันนับต้ังแต่ 

วันถัดจากวันท่ีมีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการเฉล่ียเงินคืนไปยังสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 

วันทำาการนับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการได้เฉล่ียเงินคืน เว้นแต่สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการ

เฉล่ียเงินคืนเป็นอย่างอ่ืน

   ในการเฉล่ียเงินคืนแต่ละคร้ังตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจาก

ทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชำาระหน้ีไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนำาเงินได้

สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่าย ในโอกาสแรกท่ีการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ท้ังน้ี หากได้มีการ

จำาหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชำาระหน้ีจนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธิน้ันไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉล่ียเงินคืน 

บริษัทจัดการอาจนำาเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคำานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

  5.1.4 เม่ือมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับ

ชำาระหน้ีตามตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนุโลม 

 5.2 กรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์ :

  5.2.1 ก่อนการรับชำาระหน้ีด้วยทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่หลักประกันในแต่ละคร้ัง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความ 

เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติเสียงข้างมากซ่ึงคิดตามจำานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของจำานวนหน่วยลงทุน        

ท่ีจำาหน่ายได้แล้วท้ังหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดง    ความ

เห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะน้ันการรับชำาระหน้ีด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้

ซ่ึงตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องน้ัน 

   ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการจะระบุ 

รายละเอียดเก่ียวกับทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมจะได้จากการรับชำาระหน้ี มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผล

และความจำาเป็นในการรับชำาระหน้ี 

  5.2.2 เม่ือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำาระหน้ี บริษัทจัดการจะนำาทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคำานวณมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกำาหนดราคาทรัพย์สินน้ันเพ่ือใช้ในการคำานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสามาคมบริษัทจัดการลงทุนกำาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และจะดำาเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังน้ี 
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   (1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซ่ึง

ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้ 

   (2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจำาหน่าย 

ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทำาได้โดยคำานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำาคัญ และในระหว่าง           

ท่ีบริษัทจัดการยังไม่สามารถจำาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว 

   ในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

 5.3 ในกรณีท่ีมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำาระหน้ีได้ :

  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำาเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันท่ีมี 

พฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำาระหน้ีได้เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอ่ืน

ท่ีได้จากการชำาระหน้ีก็ได้ ท้ังน้ี ในการดำาเนินการดังกล่าว บริษัทไม่ต้องนำาตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องน้ันมารวมคำานวณ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

6.  ช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

 6.1  ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

  ช่ือ  : ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) 

  ท่ีอยู่ : เลขท่ี 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

     โทรศัพท์ 0-2470-3200-2 

 6.2  เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

  บริษัทจัดการจะเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปน้ี 

  (1) เม่ือบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ โดย 

บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน 

  (2)  ในกรณีท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้ตกลงไว้ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้า

เป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน 

  (3) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่ืนใด และ 

บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ท้ังสองฝ่ายไม่สามารถตกลงท่ีจะแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับกฎหมาย 

ดังกล่าว ท้ังน้ี เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพ่ิมภาระหน้าท่ีแก่ผู้ดูแลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้าท่ีท่ีระบุ
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ไว้ในสัญญาแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าท่ีดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิก

สัญญาแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน 

  (4) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซ่ึงคิดตามจำานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของจำานวน

หน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ 

  (5) ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์นำาข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับกองทุน

ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางท่ีก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัท

จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ท้ังน้ี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน 

  (6) ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหน่ึงข้อใดตามประกาศสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง 

คุณสมบัติผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำาเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 

วันนับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่

สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะส่ังการเป็นอย่างอ่ืน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำาการนับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีแก้ไขเสร็จส้ิน ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่จัดการแก้ไขให้ถูกต้อง

ภายในระยะเวลาท่ีกำาหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 

15 วันนับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีครบกำาหนดเวลาให้แก้ไขและเม่ือได้รับอนุญาตจากสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้วบริษัท

จัดการจะแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน เว้นแต่สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะส่ัง

การเป็นอย่างอ่ืน 

  ในทุกกรณีการเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องได้รับอนุญาตจากสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน และ

เม่ือการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ส้ินสุดลง ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องทำาหน้าท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์

จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สิน และเอกสารหลักฐานท้ังหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคำาส่ังของ

บริษัทจัดการ หรือสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดำาเนินการอ่ืนใดท่ีจำาเป็น เพ่ือให้การโอนทรัพย์สิน และ 

เอกสารท้ังหลายให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จส้ิน และผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทำาหน้าท่ีได้ทันที ท้ังน้ี ภายใน

ระยะเวลาอันสมควร เว้นแต่บริษัทจัดการ หรือสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคำาส่ังเป็นอย่างอ่ืน 

 6.3 สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

• ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)  

เลขท่ี 400/22  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

โทรศัพท์ 0-2470-3200-2 และ/หรือ

• บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด 

 เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ช้ัน 6 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
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7.  ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี : 

 ช่ือ : นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร

 ช่ือ : นายบรรจง พิชญประสาธน์

 ช่ือ :  นายเทอดทอง เทพมังกร

 ช่ือ :  นางสาวชมภูนุช แซ่แต้

 ช่ือ :  นายไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกุล

 ช่ือ :  นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์

 ท่ีอยู่ :  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำากัด

  เลขท่ี 100/72 ช้ัน 22 อาคารว่องวานิช ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง  

  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โทรศัพท์ 0-2645-0107-9

 หรือบุคคลอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้

สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

8.  ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

 ช่ือ  : ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 

 ท่ีอยู่ : 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2230-1784

 หรือบุคคลอ่ืนท่ีได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ 

สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

9.  ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจำาหน่าย : 

 ไม่มี 

10.  ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน : 

 ช่ือ : ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 

 ท่ีอยู่ : 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

   โทรศัพท์ 1333

 ช่ือ : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำากัด (มหาชน)  

 ท่ีอยู่ : 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ช้ัน 29 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

   โทรศัพท์ 0-2231-3777  
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 ช่ือ : บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)  

 ท่ีอยู่ : 23/115-121 รอยัลซิต้ีอเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

     โทรศัพท์ 0-2777-8999 

 ช่ือ : บริษัท บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำากัด (มหาชน)

 ท่ีอยู่ : เลขท่ี 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ช้ัน 15 - 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  

   เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2638-5500 

 บริษัทจัดการอาจแต่งต้ังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนเพ่ิมเติมหรือยกเลิกการแต่งต้ังผู้สนับสนุนการขายหรือ 

รับซ้ือคืนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนให้สำานักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทำา

หน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีได้รับการแต่งตั้งจะต้อง

ปฏิบัตงิานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ก่อนแล้ว 

11.  ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่ีปรึกษาการลงทุน : 

 ไม่มี 

 หมายเหตุ  :  บริษัทจัดการอาจจะแต่งต้ังผู้ท่ีมีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นท่ีปรึกษาการลงทุนให้เป็นท่ีปรึกษาของ 

บริษัทจัดการเพ่ือให้คำาแนะนำาด้านการลงทุนต่างๆ ตามนโยบายของกองทุนเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ซ้ือหน่วยลงทุน 

ท้ังน้ี การแต่งต้ังท่ีปรึกษาของบริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน บริษัท

จัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนท่ีปรึกษาของบริษัทจัดการ โดยจะหักจากค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีบริษัทจัดการจะ 

ได้รับจากกองทุน

12.  ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่ีปรึกษากองทุน : 

 ไม่มี 

13.  การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก : 

 ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ระหว่างเวลา 

8:30 น. ถึงเวลา 15:30 น. ของ (“ระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรก”) ท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ในราคาหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย 

หน่วยละ 10 บาท
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 13.1 วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนและคำาส่ังซ้ือหน่วยลงทุน :

  ผู้สนใจท่ีจะส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม” สามารถขอรับหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และ 

คำาส่ังซ้ือหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

 13.2 วิธีการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน :

  ผู้ส่ังซ้ือจะต้องส่ังซ้ือหน่วยลงทุนไม่ต่ำากว่า 2,000 บาท โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคำาขอเปิดบัญชีกองทุนและ 

คำาส่ังซ้ือหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนำาคำาขอเปิดบัญชีกองทุนและคำาส่ังซ้ือหน่วยลงทุนพร้อมท้ังเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน

เต็มจำานวนไปท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

  ในกรณีท่ีผู้ส่ังซ้ือต้ังแต่ 2 คนข้ึนไปแต่ไม่เกิน 4 คนส่ังซ้ือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งช่ือผู้ถือหน่วย 

ลงทุนเหล่าน้ันเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และจะถือ

เอาบุคคลท่ีมีช่ือในคำาขอเปิดบัญชีกองทุนคนใดคนหน่ึงหรือมากกว่าตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้เป็นผู้ใช้สิทธิ 

ในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้รับเงินท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน             

 13.3 การรับชำาระ และการเก็บรักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน :

  ผู้สั่งซื้อสามารถชำาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา

เสนอขายครั้งแรก โดยชำาระเป็นเงินสด คำาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค ดราฟท์ หรือตั๋วแลกเงิน ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ใน

เขตหักบัญชีเดียวกันกับสำานักงานที่รับการสั่งซื้อเท่านั้น โดยจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชี 

จองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงธนคม” หลังจากท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับชำาระเงินค่าซื้อหน่วย

ลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะออกหลักฐานการรับคำาส่ังซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วย

ลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันการส่ังซ้ือพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำากับภาษีสำาหรับ 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทำาการนับแต่วันส้ินสุด 

ระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรก 

  ผู้ส่ังซ้ือท่ีได้ชำาระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ 

  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะต้องนำาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีได้รับจากผู้ส่ังซ้ือเข้า “บัญชีจองซ้ือหน่วย

ลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงธนคม” ซ่ึงบริษัทจัดการได้เปิดบัญชีไว้กับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สำานักงานใหญ่ ภายในระยะเวลา

เสนอขายคร้ังแรก 

 13.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน : 

  ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามท่ีส่ังซ้ือ หลังจากท่ีได้ชำาระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มจำานวน 
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 13.5 การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน :

  บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีท่ีบริษัทจัดการยุติโครงการ หากหลังจาก 

ส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรกแล้ว ปรากฏว่าโครงการไม่สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 10 ราย หรือขาย

หน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 10 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้ท้ังหมดต่ำากว่า 50,000,000 บาท บริษัทจัดการจะ 

คืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุน โดยมีดอกเบ้ียภายใน 15 วันนับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรก  

เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ดำาเนินโครงการต่อไปได้ 

  ในการคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำาระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามของผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุน 

และส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในคำาส่ังซ้ือหน่วยลงทุน 

14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 

 14.1 วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวน ใบคำาส่ังซ้ือหน่วยลงทุน และใบคำาขอเปิดบัญชีกองทุน : 

  ผู้สนใจท่ีจะส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน สามารถขอรับหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสำาคัญ หนังสือช้ีชวน 

ส่วนข้อมูลโครงการ คำาส่ังซ้ือหน่วยลงทุน ใบคำาขอเปิดบัญชีกองทุน ได้ท่ีบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ 

รับซ้ือคืน สำาหรับผู้สนใจส่ังซ้ือหน่วยลงทุนท่ียังไม่เคยมีบัญชีกองทุนจะต้องเปิดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้อความ

ต่างๆ ในใบคำาขอเปิดบัญชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชีกองทุน 

 14.2 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี :

  (1) กรณี บุคคลธรรมดา

   สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน

  (2) กรณี นิติบุคคล

   ก) หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

   ข) สำาเนาหนังสือมอบอำานาจ และตัวอย่างลายมือช่ือของผู้มีอำานาจลงนามแทนนิติบุคคล

   ค) สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน และสำาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำานาจลงนามแทนนิติบุคคล

   ง) เอกสารท่ีเก่ียวข้องอ่ืนใด (ถ้ามี)

 14.3 วิธีการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน : 

  โดยมีช่องทางส่ังซ้ือดังน้ี 

  - ผ่านบริษัทจัดการ

  - ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

  - ผ่านระบบเอทีเอ็ม (ATM)
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  - ผ่านระบบโทรศัพท์ (Tele-Bank)

  - ผ่านไปรษณีย์

  - ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) 

                 - ผ่านวิธีหักบัญชีเงินฝาก

  ผู้สนใจลงทุนสามารถส่ังซ้ือหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หรือช่องทางอ่ืนใดท่ี

บริษัทจัดการจัดให้มี หรือประกาศแจ้งเพ่ิมเติมในอนาคต ตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำาหนด โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะ

แก้ไขเพ่ิมช่องทางการส่ังซ้ือ หรือแก้ไขวิธีการส่ังซ้ือ หรืออ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการส่ังซ้ือ ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยท่ีจะ

ไม่ย่ืนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทาง www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอ่ืนใดตามความเหมาะสม 

และแจ้งให้สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ

  14.3.1 บริษัทจัดการ : 

   ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือช้ีชวน คำาส่ังซ้ือหน่วยลงทุน และใบคำาขอเปิดบัญชีกองทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ

ได้ทุกวันทำาการของธนาคารพาณิชย์ และผู้ส่ังซ้ือจะต้องส่ังซ้ือไม่ต่ำากว่ามูลค่าข้ันต่ำาของการส่ังซ้ือ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ  

ใบคำาขอเปิดบัญชีกองทุน (สำาหรับการส่ังซ้ือคร้ังแรก) และคำาส่ังซ้ือหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน และนำาคำาขอเปิดบัญชีกองทุน 

(ถ้ามี) และคำาส่ังซ้ือหน่วยลงทุนพร้อมท้ังเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มจำานวนไปย่ืนท่ีบริษัทจัดการ

  14.3.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน : 

   ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือช้ีชวน คำาส่ังซ้ือหน่วยลงทุน และใบคำาขอเปิดบัญชีกองทุนได้ท่ีผู้สนับสนุน 

การขายหรือรับซ้ือคืน และผู้ส่ังซ้ือจะต้องส่ังซ้ือไม่ต่ำากว่ามูลค่าข้ันต่ำาของการส่ังซ้ือ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ใบคำาขอเปิด

บัญชีกองทุน (สำาหรับการส่ังซ้ือคร้ังแรก) และคำาส่ังซ้ือหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน และนำาคำาขอเปิดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) และ

คำาส่ังซ้ือหน่วยลงทุนพร้อมท้ังเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มจำานวนไปย่ืนท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

  14.3.3 ระบบเอทีเอ็ม (ATM) :

   อน่ึง การส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านระบบ ATM สามารถทำาได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ

ซ้ือคืนท่ีเป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน 

   บริษัทจัดการอาจรับคำาสั่งซื้อผ่านเครื่อง ATM ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกส่ังซื้อหน่วยลงทุน

ด้วยบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน

ได้ โดยผ่านเครื่อง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะ

ใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ณ สาขา ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนเคยทำาบัตรบัวหลวง ATM หรือ 

บัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุนไว้ เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก 
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“คำาขอใช้บริการกองทุนเปิดผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติและบริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องนำา 

บัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตให้ใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน และ

สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ในวันทำาการ

ซื้อขายถัดไป หลังจากกรอกคำาขอใช้บริการแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

   ในกรณีผู้ส่ังซ้ือประสงค์ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านเคร่ือง ATM ให้ผู้ส่ังซ้ือปฏิบัติตามข้ันตอนการทำารายการ        

ซ่ึงมีระบุบนหน้าจอเคร่ือง ATM โดยผู้ส่ังซ้ือต้องเลือกรหัสบริการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏิบัติจนครบข้ันตอนการ        

ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนตามท่ีระบุบนจอ ATM 

   การส่ังซ้ือหน่วยลงทุน ด้วยเคร่ือง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะต้องส่ังซ้ือคร้ังละไม่ต่ำากว่า 

มูลค่าข้ันต่ำาของการส่ังซ้ือ และสามารถส่ังซ้ือได้คร้ังละไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยไม่จำากัดจำานวนคร้ังต่อวัน ผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซ้ือคืนจะหักเงินตามจำานวนเงินท่ีส่ังซ้ือทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซ้ือท่ีได้ระบุไว้ให้ใช้บริการกับบัตรบัวหลวง ATM 

และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอ่ืนท่ีธนาคารอนุญาตให้ใช้ซ้ือขายหน่วยลงทุนได้เท่าน้ัน หากเงินในบัญชี

ไม่เพียงพอ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะยกเลิกคำาส่ังซ้ือหน่วยลงทุนน้ันโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซ้ือน้ัน ซ่ึง

ผู้ส่ังซ้ืออาจทำาการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ 

   ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านเคร่ือง ATM ไม่ได้ หากการทำารายการส่ังซ้ือ 

เสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

   การส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านเคร่ือง ATM หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะ

ดำาเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

นับจากวันท่ีได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

   เอกสารใบบันทึกรายการท่ีออกจากเคร่ือง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน เป็นเพียงเอกสาร

บันทึกรายการเท่าน้ัน ไม่ใช่หลักฐานในการทำารายการอย่างสมบูรณ์ หากใบบันทึกรายการของเคร่ือง ATM น้ันหมด ผู้ส่ังซ้ือจะ

เลือกทำาการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนหรือไม่ก็ได้ 

   บริษัทจัดการจะถือหลักฐานท่ีปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนเป็นหลักฐาน ในการทำารายการ 

ท่ีสมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ 

   ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง วิธีการและหรือกำาหนดเวลารับคำาส่ัง

ซ้ือผ่านระบบ ATM ให้สามารถทำาได้ และหากอนาคตสามารถใช้บริการน้ีโดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ 

รับซ้ือคืนอ่ืนได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอ่ืนใดตาม

ความเหมาะสม   
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   14.3.4 ระบบโทรศัพท์ (Tele-Bank) :

   อน่ึง การส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ สามารถทำาได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขายหรือ

รับซ้ือคืนท่ีเป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน 

   บริษัทจัดการอาจรับคำาส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือก

ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนได้ทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง ผู้ถือหน่วย

ลงทุนท่ีประสงค์จะใช้บริการน้ี สามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ณ สาขาท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนเคยทำาบัตรบัวหลวง 

ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอ่ืนท่ีธนาคารอนุญาตให้ใช้ซ้ือขายหน่วยลงทุนไว้ เพ่ือขอใช้บริการ 

โดยกรอก “คำาขอใช้บริการกองทุนเปิดผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติและบริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผู้ถือหน่วยลงทุนต้อง

นำาบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอ่ืนท่ีธนาคารอนุญาตให้ใช้ซ้ือขายหน่วยลงทุน และ

สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซ่ึงผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของ 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนในวันทำาการซ้ือขายถัดไป หลังจากกรอกคำาขอใช้บริการแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 

   ในกรณีผู้ส่ังซ้ือประสงค์ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ให้ผู้ส่ังซ้ือปฏิบัติตามข้ันตอน 

การทำารายการซ่ึงมีระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผู้ส่ังซ้ือต้องเลือกรหัสบริการซ้ือหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิด และปฏิบัติจนครบข้ันตอนการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ 

   การส่ังซ้ือหน่วยลงทุน ด้วยบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะต้องส่ังซ้ือ

คร้ังละไม่ต่ำากว่ามูลค่าข้ันต่ำาของการส่ังซ้ือ และสามารถส่ังซ้ือได้คร้ังละไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยไม่จำากัดจำานวนคร้ังต่อวัน 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะหักเงินตามจำานวนเงินท่ีส่ังซ้ือทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซ้ือท่ีได้ระบุไว้ให้ใช้บริการกับ

บัตรบัวหลวง ATM และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอ่ืนท่ีธนาคารอนุญาตให้ใช้ซ้ือขายหน่วยลงทุนได้

เท่าน้ัน หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะยกเลิกคำาส่ังซ้ือหน่วยลงทุนน้ันโดยไม่หักเงินจากบัญชี

เงินฝากของผู้ส่ังซ้ือน้ันซ่ึงผู้ส่ังซ้ืออาจทำาการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ 

   ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ไม่ได้ หากการ

ทำารายการส่ังซ้ือเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

   การส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผู้สนับสนุน 

การขายหรือรับซ้ือคืนจะดำาเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนดให้

แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

   เอกสารใบบันทึกรายการท่ีออกจากเคร่ืองโทรสารของผู้ส่ังซ้ือเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่าน้ัน ไม่ใช่ 

หลักฐานในการทำารายการอย่างสมบูรณ์ 

   บริษัทจัดการจะถือหลักฐานท่ีปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนเป็นหลักฐาน ในการทำารายการ 

ท่ีสมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
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   ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง วิธีการและหรือกำาหนดเวลารับคำาส่ัง

ซ้ือผ่านระบบโทรศัพท์ให้สามารถทำาได้ และหากอนาคตสามารถใช้บริการน้ีโดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ 

รับซ้ือคืนอ่ืนได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอ่ืนใดตาม

ความเหมาะสม

  14.3.5 ไปรษณีย์ : 

   บริษัทจัดการอาจรับคำาส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติ 

ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกำาหนด คำาส่ังซ้ือหน่วยลงทุนท่ีส่งมายังบริษัทจัดการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนน้ัน จะสมบูรณ์ต่อเม่ือ 

บริษัทจัดการได้รับเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้โดยผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถ 

ยกเลิกคำาส่ังซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได้ เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะทำารายการ        

ซ้ือหน่วยลงทุนตามคำาส่ังซ้ือหน่วยลงทุนท่ีได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันทำาการถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการได้รับคำาส่ังซ้ือ

หน่วยลงทุนและได้รับเงินค่าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว

   ท้ังน้ี ก่อนท่ีบริษัทจัดการจะเร่ิมรับคำาส่ังซ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ 

ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอ่ืนท่ีเหมาะสม และแจ้งให้สำานักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

  14.3.6 ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) :

   อน่ึง การส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถทำาได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซ้ือคืนท่ีเป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน

   (1)  บริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง (Bualuang iBanking)

    ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ด้วยบริการ บัวหลวง  

ไอแบงก์ก้ิง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเลขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุน และลงนามในคำาขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิงและ 

บัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง (“คำาขอใช้บริการ”) หรือคำาขออ่ืนในทำานองเดียวกัน และปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในการขอใช้บริการ 

ดังกล่าว และเม่ือได้รับรหัสผู้ใช้(User Name) และรหัสผ่าน (Password) สำาหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถส่ังซ้ือหน่วยลงทุน

ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร หรืออ่ืนๆ ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ท่ี www.bangkokbank.com หรือเว็บไซต์อ่ืนท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง

หรือเพ่ิมเติมในอนาคตในกรณีผู้ส่ังซ้ือประสงค์ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง ให้ 

ผู้ส่ังซ้ือปฏิบัติตามข้ันตอนการทำารายการส่ังซ้ือ โดยผู้ส่ังซ้ือต้องปฏิบัติจนครบข้ันตอนการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน

    การส่ังซ้ือหน่วยลงทุน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวงไอแบงก์ก้ิง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะ

ต้องส่ังซ้ือคร้ังละไม่ต่ำากว่ามูลค่าข้ันต่ำาของการส่ังซ้ือ และสามารถส่ังซ้ือได้คร้ังละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือมูลค่าอ่ืน ท่ีบริษัท

จัดการแจ้งในอนาคตซ่ึงจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่จำากัดจำานวนคร้ังต่อวัน
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    เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนทำารายการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง  

ไอแบงก์ก้ิง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะหักเงินตามจำานวนท่ีส่ังซ้ือทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซ้ือท่ีได้ระบุ

ไว้ในคำาขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะยกเลิก 

คำาส่ังซ้ือหน่วยลงทุนน้ัน โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซ้ือน้ัน ซ่ึงผู้ส่ังซ้ืออาจทำาการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้า

ต้องการ

    อน่ึง ในการชำาระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผู้ซ้ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอ่ืน 

เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี ผู้ซ้ือหน่วยลงทุนต้องชำาระด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหน้ีกับบริษัทจัดการไม่ได้ ผู้ส่ังซ้ือท่ี

ได้ชำาระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนคำาส่ังซ้ือหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้

    คำาส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง จะสมบูรณ์ต่อเม่ือผู้ส่ัง

ซ้ือได้ทำารายการส่ังซ้ือและบริษัทจัดการได้รับเงินค่าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน โดยผู้ส่ังซ้ือ

หน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคำาส่ังซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

    อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถ

รับเงินค่าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวและไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทำารายการการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน

ผ่านอินเตอร์เน็ตน้ัน 

    บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีตกลงใช้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง ยอมรับและผูกพันตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกำาหนดไว้ในคำาขอใช้บริการ และหรือ ท่ีจะแก้ไขเพ่ิม

เติมเปล่ียนแปลงต่อไปในภายหน้า ซ่ึงรวมถึงการยอมรับความเส่ียงใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนอันเน่ืองมาจากความขัดข้องของระบบ

   (2)  บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง (Bualuang mBanking)

    ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ด้วยบริการบัวหลวง  

เอ็มแบงก์ก้ิง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องระบุเลขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุน และลงนามในคำาขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิงและ 

บัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง (“คำาขอใช้บริการ”) หรือคำาขออ่ืนในทำานองเดียวกัน และปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในการขอใช้บริการ 

ดังกล่าว และเม่ือได้รับรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) สำาหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถส่ังซ้ือหน่วย

ลงทุนผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ iOS ของ iPhone/ iPad หรือระบบปฏิบัติการ Android หรือ WAP  

ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง หรือระบบปฏิบัติการอ่ืนท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมในอนาคต

    ในกรณีผู้ส่ังซ้ือประสงค์ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง 

ให้ผู้ส่ังซ้ือปฏิบัติตามข้ันตอนการทำารายการส่ังซ้ือ โดยผู้ส่ังซ้ือต้องปฏิบัติจนครบข้ันตอนการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน

    การส่ังซ้ือหน่วยลงทุน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะ

ต้องส่ังซ้ือคร้ังละไม่ต่ำากว่ามูลค่าข้ันต่ำาของการส่ังซ้ือ และสามารถส่ังซ้ือได้คร้ังละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือมูลค่าอ่ืน ท่ีบริษัท

จัดการแจ้งในอนาคต ซ่ึงจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่จำากัดจำานวนคร้ังต่อวัน
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    เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนทำารายการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง  

เอ็มแบงก์ก้ิง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะหักเงินตามจำานวนท่ีส่ังซ้ือทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซ้ือท่ีได้ระบุไว้ในคำาขอ

ใช้บริการ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะยกเลิกคำาส่ังซ้ือหน่วยลงทุนน้ัน โดยไม่หักเงินจาก

บัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซ้ือน้ัน ซ่ึงผู้ส่ังซ้ืออาจทำาการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

    อน่ึง ในการชำาระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผู้ซ้ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอ่ืน 

เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี ผู้ซ้ือหน่วยลงทุนต้องชำาระด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหน้ีกับบริษัทจัดการไม่ได้ ผู้ส่ังซ้ือท่ี

ได้ชำาระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนคำาส่ังซ้ือหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้

    คำาส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง จะสมบูรณ์ต่อเม่ือ 

ผู้ส่ังซ้ือได้ทำารายการส่ังซ้ือ และบริษัทจัดการได้รับเงินค่าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน โดย 

ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคำาส่ังซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

    อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถ

รับเงินค่าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวและไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทำารายการการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน

ผ่านอินเตอร์เน็ตน้ัน

    บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีตกลงใช้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง ยอมรับและผูกพันตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกำาหนดไว้ในคำาขอใช้บริการ และหรือท่ีจะแก้ไข 

เพ่ิมเติมเปล่ียนแปลงต่อไปในภายหน้า ซ่ึงรวมถึงการยอมรับความเส่ียงใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนอันเน่ืองมาจากความขัดข้องของระบบ

   ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง วิธีการและหรือกำาหนดเวลารับคำาส่ัง

ซ้ือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และหากอนาคตสามารถใช้บริการน้ีโดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนอ่ืนได้ 

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอ่ืนใดตามความเหมาะสม

  14.3.7 หักบัญชีเงินฝาก : 

   การส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจำาโดยหักบัญชีเงินฝาก มี 2 กรณี ดังน้ี

   (1)  กรณีส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีเป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

    ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจำา ตามวันท่ีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนกำาหนดไว้ ด้วย

การให้บริษัทจัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้ระบุไว้ ใน “คำาขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพ่ือ

ซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉล่ีย” หรือคำาขออ่ืนในทำานองเดียวกัน ด้วยจำานวนเงินท่ีเท่ากันในแต่ละคร้ัง ผู้ถือหน่วยลงทุน

ท่ีประสงค์จะใช้บริการน้ี สามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนเพ่ือขอใช้บริการ โดยกรอก “คำาขอ

ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉล่ีย” หรือคำาขออ่ืนในทำานองเดียวกัน (ผู้ถือหน่วย

ลงทุนต้องนำาสมุดบัญชีเงินฝากบัญชีสะสมทรัพย์ และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซ่ึงการให้บริษัทจัดการหักเงิน
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จากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช้บังคับทันทีและให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอน 

คำาส่ัง โดยกรอก “คำาขอยกเลิกการใช้บริการหักบัญชีเงินฝากเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉล่ีย” หรือคำาขออ่ืนใน

ทำานองเดียวกัน และแจ้งให้บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันท่ีจะมี

การหักบัญชี

    ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุช่ือกองทุน และจำานวนเงินท่ีต้องการส่ังซ้ือซ่ึงจะต้องไม่ต่ำากว่ามูลค่าข้ันต่ำา

ของการส่ังซ้ือ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซ้ือและโอนเข้าบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุน เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนตาม

เง่ือนไขท่ีได้ระบุไว้ใน “คำาขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉล่ีย” หรือคำาขออ่ืนใน

ทำานองเดียวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคำานวณได้ ณ ส้ินวันทำาการซ้ือขายซ่ึงจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคำานวณได้เม่ือส้ินวัน

ทำาการซ้ือขายหน่วยลงทุนวันน้ันเป็นเกณฑ์ในการคำานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผล

ประโยชน์แล้ว  

    การหักบัญชีเงินฝากดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เง่ือนไข ดังน้ี 

    1. กรณีวันท่ีกำาหนดหักเงินบัญชีเงินฝากตรงกับวันหยุดทำาการหรือวันหยุดทำาการซ้ือขาย บริษัท

จัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนในวันทำาการหรือวันทำาการซ้ือขายถัดไป

    2. กรณีวันท่ีกำาหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝาก ไม่มีในเดือนน้ัน เช่น วันท่ี 31 แต่ในเดือนน้ันมี 30 วัน 

บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนในวันทำาการหรือวันทำาการซ้ือขายสุดท้ายของเดือนน้ัน

    3. กรณีวันท่ีกำาหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เป็นวันสุดท้ายของเดือนและตรงกับวันหยุด เช่น วันท่ี 

31 ธันวาคม บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนในวันทำาการหรือวันทำาการซ้ือขายสุดท้ายของเดือนน้ัน

    ท้ังน้ี รายการท่ีหักบัญชีเงินฝากเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีเงินฝาก เม่ือผู้ถือ

หน่วยลงทุนนำาสมุดบัญชีเงินฝากไปบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน 

    กรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนนำาเช็ค ดราฟท์ ต๋ัวแลกเงิน หรือคำาส่ังหักบัญชีธนาคารเพ่ือฝากเข้าบัญชี 

เงินฝาก ท่ียังไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันท่ีมีการหักบัญชี บริษัทจัดการจะไม่ดำาเนินการหักบัญชีเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุน บริษัท

จัดการ จะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีเงินครบตามท่ีระบุไว้เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของ

ผู้ส่ังซ้ือในงวดใดมีไม่เพียงพอท่ีบริษัทจัดการจะหักบัญชีเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่หักเงินในบัญชีเงินฝากในงวด

น้ันๆ และจะทำาการหักบัญชีเงินฝากเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนในงวดถัดไป และจะไม่หักบัญชีเงินฝากย้อนหลังสำาหรับงวดท่ีบัญชีเงิน

ฝาก มีเงินไม่เพียงพอท่ีจะหักซ้ือหน่วยลงทุน 

    ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซ้ือหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากมีไม่

เพียงพอท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนในลำาดับแรกให้ครบตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ บริษัทจัดการจะไม่หักบัญชีเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุน 

ในลำาดับน้ัน และจะหักเงินในบัญชีเงินฝากเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนในลำาดับถัดไปจนครบตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้แต่ไม่ต่ำากว่า

ข้อกำาหนดในการซ้ือหน่วยลงทุนข้ันต่ำาของแต่ละกองทุน 
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    ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “คำาขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดแบบถัวเฉล่ีย” หรือคำาขออ่ืนในทำานองเดียวกันให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคำาขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “คำาขอ

ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด” หรือคำาขออ่ืนในทำานองเดียวกันฉบับใหม่ ล่วงหน้าไม่น้อย

กว่า 15 วันก่อนวันท่ีจะมีการหักบัญชี 

    บริษัทจัดการจะถือหลักฐานท่ีปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน เป็น 

หลักฐานในการทำารายงานท่ีสมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ 

    ผู้ส่ังซ้ือจะไม่สามารถเพิกถอน หรือขอคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากรายการส่ังซ้ือท่ีบริษัทจัดการได้

ทำาการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซ้ือเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าในกรณีใดๆ ท้ังส้ิน

   (2)  กรณีส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนอ่ืน

    ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอใช้บริการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นประจำาโดยหักบัญชีเงินฝากได้ท่ี

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีระบุไว้ในหนังสือช้ีชวน ตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนรายน้ัน

กำาหนด ท้ังน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูเง่ือนไขและวิธีการดังกล่าวได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการท่ี www.bblam.co.th หรือผ่าน

ช่องทางอ่ืนท่ีเหมาะสม

    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง วิธีการและหรืออ่ืนใดเก่ียวกับวิธีการ

หักบัญชีเงินฝากเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนได้ และหากอนาคตสามารถใช้บริการน้ีโดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ 

รับซ้ือคืนอ่ืนได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอ่ืนใดตาม

ความเหมาะสม

 14.4 การรับชำาระ และการเก็บรักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน :

  14.4.1 กรณี ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ท่ีเป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ :

   (ก) ผู้ส่ังซ้ือสามารถชำาระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเงินสด คำาส่ังหักบัญชีธนาคาร เช็ค ดราฟท์ ต๋ัวแลกเงิน 

หรือวิธีอ่ืนใดท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสำานักงานท่ีรับคำาส่ังซ้ือเท่าน้ัน โดยจะต้องลงวันท่ีท่ีส่ังซ้ือและขีด

คร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามช่ือบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน ซ่ึงเป็นบัญชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

หรือบัญชีเงินฝากของธนาคารอ่ืนใด (ถ้ามี) หรือบัญชีจองซ้ืออ่ืนใดท่ีอาจเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงได้ในอนาคต ท้ังน้ี หากมี 

ผลประโยชน์ใดเกิดข้ึน เน่ืองจากบัญชีจองซ้ือดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำาเนินการให้เป็นประโยชน์ของกองทุน

    ในกรณีท่ีผู้ส่ังซ้ือชำาระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟท์ หรือต๋ัวแลกเงินภายหลังกำาหนดเวลา

รับฝากเช็คเพ่ือเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของแต่ละสำานักงานสาขาท่ีส่ังซ้ือ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ส่ังซ้ือทำาการส่ังซ้ือ

หน่วยลงทุนในวันทำาการซ้ือขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคำานวณได้ ณ ส้ินวันทำาการซ้ือขายถัดไปน้ัน สำาหรับกรณีท่ี

เช็ค ดราฟท์ หรือต๋ัวแลกเงินดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันท่ีส่ังซ้ือไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการอาจยกเลิกคำาส่ังซ้ือ 

ดังกล่าว
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   (ข) ผู้ส่ังซ้ือสามารถชำาระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอ่ืนใดของ  

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของสถาบันการเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกำาหนดอนุญาต โดยการตัดเงินจากบัตรเครดิต หรือ 

บัตรเดบิต หรือบัตรอ่ืนใด (ถ้ามี) ในวันท่ีท่ีส่ังซ้ือ ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับชำาระค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต 

หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอ่ืนใด ณ สถานท่ี หรือช่วงระยะเวลาหรือภายใต้เง่ือนไขอ่ืนใด ตามท่ีบริษัทจัดการจะกำาหนด โดยบริษัท

จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือช่องทางอ่ืนท่ีเหมาะสม

    อน่ึง การชำาระเงินด้วยบัตรดังกล่าวข้างต้น ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนจาก

การชำาระด้วยบัตรดังกล่าว หรือจากธนาคารท่ีผู้ส่ังซ้ือใช้บัญชีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หรือบัตรอ่ืนใด ภายในวันทำาการถัดจาก

วันท่ีท่ีส่ังซ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าว

    อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดให้บริการรับชำาระค่าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือ 

บัตรอ่ืนใด บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือช่องทางอ่ืนท่ีเหมาะสม การชำาระด้วย

บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอ่ืนใด (ถ้ามี) จะไม่มีการสะสมคะแนน เว้นแต่ธนาคารจะกำาหนดอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน

    ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพ่ิมเติม ยกเลิก เปล่ียนแปลง วิธีการ วันเวลา ในการรับ

ชำาระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอ่ืนใด (ถ้ามี) ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทาง

เว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอ่ืนใดตามความเหมาะสม

   อย่างไรก็ตาม การรับชำาระเงินกรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น  

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ นั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ 

ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม   

  14.4.2 กรณี ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนอ่ืน :

   (ก) ผู้ส่ังซ้ือสามารถชำาระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเงินสด คำาส่ังหักบัญชีธนาคาร เช็ค ดราฟท์ ต๋ัวแลกเงิน  

หรือวิธีอ่ืนใดท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสำานักงานท่ีรับคำาส่ังซ้ือเท่าน้ัน โดยจะต้องลงวันท่ีท่ีส่ังซ้ือ และ 

ขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนาม “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของ บลจ.บัวหลวง” ซ่ึงเป็นบัญชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

หรือบัญชีเงินฝากของธนาคารอ่ืนใด (ถ้ามี) หรือบัญชีจองซ้ืออ่ืนใดท่ีอาจเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงได้ในอนาคตท่ีบริษัทจัดการ

และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนเป็นผู้เปิดบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุน เพ่ือรับชำาระค่าซ้ือหน่วยลงทุน ท้ังน้ี หากมี 

ผลประโยชน์ใดเกิดข้ึนเน่ืองจากบัญชีจองซ้ือดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำาเนินการให้เป็นประโยชน์ของกองทุน

    กรณีท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนเป็นผู้เปิดบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนเพ่ือรับชำาระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะนำาเงินค่าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวเข้าบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกำาหนด

    บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงข้อมูลเก่ียวกับบัญชีรับชำาระค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

ดังกล่าว โดยไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้รับความเห็นชอบจาก 
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ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอ่ืนใด

ตามความเหมาะสม

    ในกรณีท่ีผู้ส่ังซ้ือชำาระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟท์ หรือต๋ัวแลกเงินภายหลังกำาหนดเวลา 

รับฝากเช็คเพ่ือเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของแต่ละสำานักงานสาขาท่ีส่ังซ้ือ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ส่ังซ้ือทำาการส่ังซ้ือหน่วย

ลงทุนในวันทำาการซ้ือขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคำานวณได้ ณ ส้ินวันทำาการซ้ือขายถัดไปน้ัน หรือสำาหรับในกรณีท่ีเช็ค 

ดราฟท์ หรือต๋ัวแลกเงินดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันท่ีส่ังซ้ือไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะยกเลิกคำาส่ังซ้ือดังกล่าว

   (ข) ผู้ส่ังซ้ือสามารถชำาระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอ่ืนใดของ  

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของสถาบันการเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกำาหนดอนุญาต โดยการตัดเงินจากบัตรเครดิต หรือ 

บัตรเดบิต หรือบัตรอ่ืนใด (ถ้ามี) ในวันท่ีท่ีส่ังซ้ือ ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับชำาระค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต 

หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอ่ืนใด ณ สถานท่ี หรือช่วงระยะเวลาหรือภายใต้เง่ือนไขอ่ืนใด ตามท่ีบริษัทจัดการจะกำาหนด โดยบริษัท

จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือช่องทางอ่ืนท่ีเหมาะสม

    อน่ึง การชำาระเงินด้วยบัตรดังกล่าวข้างต้น ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนจาก

การชำาระด้วยบัตรดังกล่าว หรือจากธนาคารท่ีผู้ส่ังซ้ือใช้บัญชีบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอ่ืนใด ภายในวันทำาการถัดจาก

วันท่ีท่ีส่ังซ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าว

    อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดให้บริการรับชำาระค่าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือ 

บัตรอ่ืนใด บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือช่องทางอ่ืนท่ีเหมาะสม การชำาระด้วย

บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอ่ืนใด (ถ้ามี) จะไม่มีการสะสมคะแนน เว้นแต่ธนาคารจะกำาหนดอนุญาตเป็นอย่างอ่ืน

    ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพ่ิมเติม ยกเลิก เปล่ียนแปลง วิธีการ วันเวลา ในการรับ

ชำาระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอ่ืนใด (ถ้ามี) ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทาง

เว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอ่ืนใดตามความเหมาะสม

   อย่างไรก็ตาม การรับชำาระเงินกรณีส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

อ่ืนน้ัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพ่ิมเติม ยกเลิก เปล่ียนแปลงได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทาง

เว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอ่ืนใดตามความเหมาะสม 

  14.4.3  กรณี ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน ATM : 

   จะรับชำาระเงินค่าสั่งซื้อ โดยจะหักเงินตามจำานวนเงินท่ีส่ังซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซื้อท่ีได้ระบุ

ไว้ให้ใช้บริการกับบัตรบัวหลวง ATM และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นท่ีธนาคารอนุญาตให้ใช้ 

ซื้อขายหน่วยลงทุนได้เท่านั้น หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอจะยกเลิกคำาส่ังซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝาก

ของผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้ออาจทำาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ 
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  14.4.4  กรณี ส่ังซ้ือผ่านระบบโทรศัพท์ (Tele-Bank) : 

   จะรับชำาระเงินค่าสั่งซื้อ โดยจะหักเงินตามจำานวนเงินท่ีส่ังซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซื้อท่ีได้ระบุ

ไว้ให้ใช้บริการกับบัตรบัวหลวง ATM และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นท่ีธนาคารอนุญาตให้ใช้ 

ซื้อขายหน่วยลงทุนได้เท่านั้น หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอจะยกเลิกคำาส่ังซื้อหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝาก

ของผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้ออาจทำาการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

  14.4.5  กรณี ส่ังซ้ือผ่านไปรษณีย์ : 

   ผู้ส่ังซ้ือต้องชำาระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มจำานวนท่ีระบุไว้ในคำาส่ังซ้ือหน่วยลงทุน โดยชำาระเป็นเช็ค ดราฟท์ 

หรือต๋ัวแลกเงิน หรือคำาส่ังจ่ายเงินหรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการยอมรับ 

  14.4.6  กรณี ส่ังซ้ือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) : 

   ผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน จะถูกหักเงินตามจำานวนท่ีส่ังซ้ือทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้ส่ังซ้ือท่ีได้ระบุไว้

ในคำาขอใช้บริการบัวหลวง

  14.4.7  กรณี ส่ังซ้ือโดยวิธีหักบัญชีเงินฝาก : 

   ผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน จะถูกหักเงินในบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้

แจ้งไว้ท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนด้วยจำานวนเงินท่ีเท่ากันในแต่ละคร้ัง 

 14.5  การจัดสรรหน่วยลงทุน :   

  ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนจะได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนตามท่ีส่ังซ้ือหลังจากท่ีได้ชำาระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มจำานวน

  ท้ังน้ี หากการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว จะทำาให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 

หน่ึงในสามของจำานวนหน่วยลงทุนท่ีจำาหน่ายได้แล้วท้ังหมด บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้ท้ังหมดตามคำาส่ัง

จองซ้ือ แต่จะจัดสรรให้เท่าท่ีไม่เกินสัดส่วนหน่ึงในสามของจำานวนหน่วยลงทุนท่ีจำาหน่ายได้แล้วท้ังหมด เว้นแต่เป็นกรณียกเว้น

ตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับ 

ข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ

  อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็น

ว่าการจัดสรรในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบ

ทางกฎหมายของบริษัทจัดการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

  14.6  การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  :

  ในกรณีท่ีผู้ส่ังซ้ือไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำาเนินการคืนเงินส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรพร้อม 

ดอกเบ้ีย (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ส่ังซ้ือ โดยการชำาระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามของผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนตามท่ีอยู่ท่ีผู้ส่ังซ้ือ 

หน่วยลงทุนระบุไว้ในคำาขอเปิดบัญชี ภายใน 15 วันนับจากวันท่ีบริษัทไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุน 
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 14.7  เง่ือนไขการขายหน่วยลงทุน :

  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงับการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหน่ึง 

ดังน้ี

  (1)  กรณีท่ีเอกสารหรือข้อมูลท่ีบริษัทจัดการได้รับจากผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุน ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่ครบถ้วน

  (2)  กรณีท่ีบริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซ้ือหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการ 

ฟอกเงิน เป็นต้น

  (3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหาย 

แก่กองทุน เป็นต้น

  ท้ังน้ี เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมาย 

ของบริษัทจัดการเป็นหลัก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคำาส่ังซ้ือหน่วยลงทุนช่ัวคราวตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบก่อนการใช้สิทธิท่ีจะปิดรับคำาส่ังซ้ือหน่วยลงทุนโดยจะปิดประกาศ ณ สำานักงานของ

บริษัทจัดการสำานักงานใหญ่ และสำานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

  อน่ึง ในบางกรณี บริษัทจัดการอาจปฏิเสธการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากคำาส่ังซ้ือดังกล่าวมีผลทำาให้ผู้ถือ 

หน่วยลงทุนรายน้ัน ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

  ผู้ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนท่ีได้ชำาระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซ้ือหน่วย

ลงทุนไม่ได้ 

  การเพ่ิมหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วจะทำาในวันทำาการถัดจากวันทำาการซ้ือขายหน่วยลงทุนจำานวนน้ัน 

 14.8 วันและเวลาทำาการขายหน่วยลงทุน :

  ผู้สนใจลงทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนต้ังแต่เวลาเร่ิม

ทำาการถึงเวลา 15:30 น. ของทุกวันทำาการซ้ือขาย หรือเวลาอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะ

กำาหนดเวลาโดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ

  สำาหรับการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบเอทีเอ็ม ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ 

ระบบอินเตอร์เน็ต หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดท่ีอาจเพ่ิมเติมในอนาคต สามารถส่งคำาส่ังซ้ือหน่วยลงทุนได้ทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง

 � การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ก่อนเวลา 16:00 น. ในวันทำาการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการส่ังซื้อหน่วยลงทุนในวัน

ทำาการซื้อขายนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำานวณได้ ณ สิ้นวันทำาการซื้อขายซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำานวณได้ เมื่อ

สิ้นวันทำาการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดย 

ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
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 � การส่ังซ้ือหน่วยลงทุน หลังเวลา 16:00 น. ในวันทำาการซ้ือขายหรือการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนในวันหยุดทำาการ 

ซ้ือขายให้ถือเป็นการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนในวันทำาการซ้ือขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคำานวณได้ ณ ส้ินวันทำาการซ้ือขาย

ถัดไปซ่ึงจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคำานวณได้เม่ือส้ินวันทำาการซ้ือขายถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคำานวณและราคาขายหน่วยลงทุน

ดังกล่าวเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

อน่ึง บริษัทจัดการจะเร่ิมเปิดรับคำาส่ังซ้ือหน่วยลงทุนภายในวันทำาการถัดจากวันท่ีจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น 

กองทุนเปิดกับสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว

ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพ่ิมเติม ยกเลิก เปล่ียนแปลง วันและเวลาทำาการขายหน่วยลงทุน 

ได้โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี  

www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอ่ืนท่ีเหมาะสม

15.  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 15.1  รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 � สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

 � อ่ืนๆ

15.2 เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

  ในกรณีท่ีผู้ส่ังซ้ือต้ังแต่ 2 คนข้ึนไปแต่ไม่เกิน 4 คนส่ังซ้ือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งช่ือผู้ถือหน่วย

ลงทุนเหล่าน้ันเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสาร

แสดงสิทธิอ่ืนใด โดยจะถือเอาบุคคลท่ีมีช่ือในคำาขอเปิดบัญชีกองทุนคนใดคนหน่ึงหรือมากกว่าตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้ง 

ความประสงค์ไว้เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้รับเงินท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน

  บริษัทจัดการจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสารแสดงสิทธิอ่ืนใด ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 

7 วันทำาการนับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรก หรือภายในวันทำาการซ้ือขายหน่วยลงทุน กรณีท่ีส่ังซ้ือภายหลังปิดการ

เสนอขายคร้ังแรก

  ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏช่ือในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิอ่ืนใด จะต้องมารับสมุด

บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิอ่ืนใด (ถ้ามี) ด้วยตนเอง ณ สำานักงานใหญ่หรือสำานักงานสาขาของบริษัท

จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชีกองทุน

  สำาหรับเอกสารแสดงสิทธิท่ีเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีท่ีจะต้องนำาสมุดบัญชี

แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย

ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ต้ังแต่วันทำาการถัดจากวันทำาการซ้ือขายหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ 
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นำาสมุดบัญชี แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

เป็นรายการท่ีถูกต้อง

  อน่ึง สำาหรับกรณีส่ังซ้ือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) กำาหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้เอกสารหน้าท่ีแสดงรายการ

เคล่ือนไหวบัญชีกองทุนรวมเป็นหลักฐานแสดงสิทธิได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดประสงค์จะให้ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิเพ่ือใช้เป็น

หลักฐานแสดงสิทธิ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังสามารถร้องขอได้ท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีออกหลักฐานแสดงสิทธิน้ันๆ ได้

  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงให้กับผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือ

หน่วยลงทุนเพ่ือเป็นหลักฐานยืนยันการทำารายการซ้ือขายหน่วยลงทุน รวมถึงเปล่ียนแปลง และหรือเพ่ิมเติมรูปแบบเอกสาร

แสดงสิทธิและหรือเง่ือนไข และระยะเวลาส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอ่ืนใดตามความเหมาะสม 

16.  การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ังขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หรือช่องทางอ่ืนใดท่ี

บริษัทจัดการจัดให้มี หรือประกาศแจ้งเพ่ิมเติมในอนาคต ตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำาหนด โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ี

จะแก้ไขเพ่ิมช่องทางการส่ังขาย หรือแก้ไขวิธีการส่ังขาย หรือแก้ไขอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการส่ังขาย ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือ

หน่วยลงทุน โดยท่ีจะไม่ย่ืนแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ แต่จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทาง www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอ่ืนใด

ตามความเหมาะสม และแจ้งให้สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ

 16.1 ช่องทางการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :

  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ได้โดยวิธีดังน้ี 

  - ผ่านบริษัทจัดการ

  - ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

  - ผ่านระบบเอทีเอ็ม (ATM)

  - ผ่านระบบโทรศัพท์ (Tele-Bank)

  - ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)

  16.1.1 บริษัทจัดการ : 

   ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ ในทุกวันทำาการของธนาคารพาณิชย์        

โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในคำาส่ังขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจำานวนหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืน

หรือจำานวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะส่งมอบหลักฐานการรับคำาส่ัง 

ขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
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   16.1.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน :

   ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน โดยผู้ถือหน่วยลงทุน

จะต้องกรอกรายละเอียดในคำาส่ังขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจำานวนหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืนหรือจำานวนเงินท่ีผู้ถือ

หน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะส่งมอบหลักฐานการรับคำาส่ังขายคืนหน่วยลงทุนให้

แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 

  16.1.3  ระบบเอทีเอ็ม (ATM) :

   อน่ึง การส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบ ATM สามารถทำาได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุนการขาย 

หรือรับซ้ือคืนท่ีเป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน 

   บริษัทจัดการอาจรับคำาส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านคร่ือง ATM ได้โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกส่ังขาย

หน่วยลงทุนด้วยบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier ผ่านเคร่ือง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ได้ทุก

วันตลอด 24 ช่ัวโมง ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะใช้บริการน้ี สามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ณ สาขาท่ีผู้ถือ

หน่วยลงทุนเคยทำาบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier ไว้ เพ่ือขอใช้บริการ โดยกรอก “คำาขอใช้บริการกองทุนเปิด

ผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินระบบอัตโนมัติและบริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องนำาบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตร

บัวหลวง Premier และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซ่ึงผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเคร่ือง 

ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนในวันทำาการซ้ือขายถัดไป หลังจากกรอกคำาขอใช้บริการแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 

   ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเคร่ือง ATM ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนการทำารายการ 

ซ่ึงมีระบุบนหน้าจอเคร่ือง ATM โดยผู้ส่ังขายต้องเลือกรหัสบริการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏิบัติจนครบข้ันตอนการ  

ส่ังขายหน่วยลงทุนตามท่ีระบุบนจอ ATM 

   การส่ังขายหน่วยลงทุน ด้วยเคร่ือง ATM สามารถดำาเนินการได้คร้ังละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือ           

ในกรณีท่ีส่ังขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำานวนหน่วยคร้ังละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย โดยไม่จำากัดจำานวนคร้ังต่อวัน

   ผู้ส่ังขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเคร่ือง ATM ไม่ได้ หากการทำารายการ      

ส่ังขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

   การส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเคร่ือง ATM หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ

คืนจะดำาเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกำาหนดให้แล้วเสร็จภายใน  

30 วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

   เอกสารใบบันทึกรายการท่ีออกจากเคร่ือง ATM ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน เป็นเพียงเอกสาร

บันทึกรายการเท่าน้ัน ไม่ใช่หลักฐานในการทำารายการอย่างสมบูรณ์ หากใบบันทึกรายการของเคร่ือง ATM น้ันหมดผู้ส่ังขายจะ

เลือกทำาการส่ังขายหน่วยลงทุนหรือไม่ก็ได้ 
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   บริษัทจัดการจะถือหลักฐานท่ีปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน เป็นหลักฐานในการทำารายการ 

ท่ีสมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ 

   บริษัทจัดการจะชำาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้

ในคำาขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด    

   ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง วิธีการและหรือกำาหนดเวลารับคำาส่ัง

ขายคืนผ่านระบบ ATM ให้สามารถทำาได้ ท้ังน้ี การเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และหาก

อนาคตสามารถใช้บริการน้ีโดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนอ่ืนได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชน

ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอ่ืนใดตามความเหมาะสม

  16.1.4   ระบบโทรศัพท์ (Tele-Bank) :

   อน่ึง การส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ สามารถทำาได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุน 

การขายหรือรับซ้ือคืนท่ีเป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน 

   บริษัทจัดการอาจรับคำาส่ังขายคืนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการเปิด

ให้ขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุน 

การขายหรือรับซ้ือคืนได้ทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง 

   ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะใช้บริการน้ี สามารถติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ณ สาขาท่ีผู้ถือ

หน่วยลงทุนเคยทำาบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier ไว้ เพ่ือขอใช้บริการ โดยกรอก “คำาขอใช้บริการกองทุนเปิด

ผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินระบบอัตโนมัติและบริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องนำาบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตร

บัวหลวง Premier และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซ่ึงผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านบริการ

ธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในวันทำาการซ้ือขายถัดไป หลังจากกรอกคำาขอใช้บริการ

แล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 

   ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ปฏิบัติตามข้ันตอนการทำารายการซ่ึงมีระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเลือก

รหัสบริการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏิบัติจนครบข้ันตอนการส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ 

   การส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์สามารถดำาเนินการได้คร้ังละไม่เกิน 10,000,000 บาท 

หรือในกรณีท่ีส่ังขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำานวนหน่วยคร้ังละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย โดยไม่จำากัดจำานวนคร้ังต่อวัน 

   ผู้ส่ังขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ไม่ได้ หากการ 

ทำารายการส่ังขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน
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   การส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงานผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซ้ือคืน จะดำาเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย 

กำาหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันท่ีได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน

   เอกสารใบบันทึกรายการท่ีออกจากเคร่ืองโทรสารของผู้ส่ังขายเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่าน้ัน      

ไม่ใช่หลักฐานในการทำารายการอย่างสมบูรณ์ 

   บริษัทจัดการจะถือหลักฐานท่ีปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน เป็นหลักฐานในการทำารายการ 

ท่ีสมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ 

   บริษัทจัดการจะชำาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้

ในคำาขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด 

   ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง วิธีการและหรือกำาหนดเวลารับคำาส่ัง

ขายคืนผ่านระบบโทรศัพท์ให้สามารถทำาได้ ท้ังน้ี การเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และหาก

อนาคตสามารถใช้บริการน้ีโดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนอ่ืนได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชน

ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอ่ืนใดตามความเหมาะสม

  16.1.5  ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) :

   อน่ึง การส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถทำาได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุน 

การขายหรือรับซ้ือคืนท่ีเป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน

   (1)  บริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง (Bualuang iBanking)

    ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง  

ไอแบงก์ก้ิง ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในคำาขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิงและบัวหลวง 

เอ็มแบงก์ก้ิง (“คำาขอใช้บริการ”) หรือคำาขออื่นในทำานองเดียวกัน และสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร 

หรืออื่นๆ ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ www.bangkokbank.com หรือเว็บไซต์อื่นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต

    ในกรณีผู้ส่ังขายประสงค์ส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง  

ให้ผู้ส่ังขายปฏิบัติตามข้ันตอนการทำารายการขายจนครบข้ันตอนการส่ังขายหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว้

    การส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวงไอแบงก์ก้ิง สามารถดำาเนินการ

ได้คร้ังละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือมูลค่าอ่ืนท่ีบริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซ่ึงจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท

จัดการ หรือในกรณีท่ีส่ังขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำานวนหน่วย ได้คร้ังละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย หรือมูลค่าอ่ืนท่ีบริษัท

จัดการแจ้งในอนาคต ซ่ึงจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่จำากัดจำานวนคร้ังต่อวัน

    สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดข้ึนหลังจากท่ีนายทะเบียนได้บันทึกข้อมูล

การซ้ือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน
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    ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำานวนหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืนหรือจำานวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุน

ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำาส่ังขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วย

ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฎในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัท

จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าท่ีปรากฎอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียน

หน่วยลงทุนน้ัน

    ผู้ส่ังขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการ 

บัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง ไม่ได้ หากการทำารายการส่ังขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน

    อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถ

คำาส่ังขายหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทำารายการการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตน้ัน

    บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีตกลงใช้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง ยอมรับและผูกพันตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกำาหนดไว้ในคำาขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง 

และหรือ ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเปล่ียนแปลงต่อไปในภายหน้า ซ่ึงรวมถึงการยอมรับความเส่ียงใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนอันเน่ืองมาจาก

ความขัดข้องของระบบ

   (2)  บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง (Bualuang mBanking)

    ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง 

โดยผู้ถือหน่วยลงทุน จะต้องระบุเลขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุน และลงนามในคำาขอใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิงและบัวหลวง  

เอ็มแบงก์กิ้ง (“คำาขอใช้บริการ”) หรือคำาขออ่ืนในทำานองเดียวกัน และปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในการขอใช้บริการดังกล่าว และ

เม่ือได้รับรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) สำาหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

ผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ iOS ของ iPhone/ iPad หรือระบบปฏิบัติการ Android หรือ WAP ได้ตลอด 

24 ช่ัวโมง หรือระบบปฏิบัติการอ่ืนท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมในอนาคต

    ในกรณีผู้ส่ังขายประสงค์ส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง 

ให้ผู้ส่ังขายปฏิบัติตามข้ันตอนการทำารายการขายจนครบข้ันตอนการส่ังขายหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว้

    การส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง สามารถดำาเนิน

การได้คร้ังละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือมูลค่าอ่ืนท่ีบริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซ่ึงจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท

จัดการ หรือในกรณีท่ีส่ังขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำานวนหน่วย ได้คร้ังละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย หรือมูลค่าอ่ืนท่ีบริษัท

จัดการแจ้งในอนาคต ซ่ึงจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่จำากัดจำานวนคร้ังต่อวัน

    สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดข้ึนหลังจากท่ีนายทะเบียนได้บันทึกข้อมูล

การซ้ือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน
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    ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำานวนหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืนหรือจำานวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุน

ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำาส่ังขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วย

ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฎในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัท

จัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าท่ีปรากฎอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียน

หน่วยลงทุนน้ัน

    ผู้ส่ังขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการ 

บัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง ไม่ได้ หากการทำารายการส่ังขายเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน

    อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถ

คำาส่ังขายหน่วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทำารายการการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตน้ัน

    บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีตกลงใช้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ด้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์ก้ิง ยอมรับและผูกพันตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกำาหนดไว้ในคำาขอใช้บริการ และหรือ ท่ีจะแก้ไข

เพ่ิมเติมเปล่ียนแปลงต่อไปในภายหน้า ซ่ึงรวมถึงการยอมรับความเส่ียงใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนอันเน่ืองมาจากความขัดข้องของระบบ

   ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง วิธีการและหรือกำาหนดเวลารับ 

คำาส่ังขายคืนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ท้ังน้ี การเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และหากอนาคต

สามารถใช้บริการน้ี โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนอ่ืนได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ 

ผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอ่ืนใดตามความเหมาะสม

 16.2 การชำาระเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

  บริษัทจัดการจะชำาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ใน 

คำาขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 4 วันทำาการนับแต่วันทำาการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงิน 

เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเปิดไว้กับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอ่ืนซ่ึงอาจเปิดให้บริการต่อไป โดยไม่ถือ

เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ หรือจ่ายเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอ่ืนท่ีอาจเพ่ิมเติม ในอนาคตโดยไม่ถือ

เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ และขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

 16.3 เง่ือนไขการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :

  ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำานวนหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืน หรือจำานวนเงินท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจาก

การขายคืนหน่วยลงทุนในคำาส่ังขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการ

รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่า  

ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน 
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  อน่ึง กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนทำาคำาส่ังขายคืนเป็นจำานวนเงิน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน   

ไม่เท่ากับจำานวนเงินท่ีระบุในคำาส่ังขายคืนก็ได้ 

  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากท่ีนายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการซ้ือ 

หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน 

  ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ย่ืนคำาส่ังขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับ 

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำาเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำาส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำาการซ้ือขายหน่วยลงทุนใด             

ท่ี่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ย่ืนคำาส่ังขายคืนหน่วยลงทุน ท้ังน้ี การยกเลิกคำาส่ังขายคืน จะสมบูรณ์ 

ก็ต่อเม่ือได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

   ผู้ส่ังขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการส่ังขายหน่วยลงทุนไม่ได้  หากการทำารายการส่ังขายเสร็จสมบูรณ์แล้ว    

ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

  การลดจำานวนหน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนจะทำาในวันทำาการถัดจากวันทำาการซ้ือขายหน่วยลงทุนจำานวนน้ัน 

 16.4  วันและเวลาทำาการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :

  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ต้ังแต่

เวลาเร่ิมทำาการถึงเวลา 15:30 น. ของทุกวันทำาการซ้ือขาย หรือเวลาอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ

คืนจะกำาหนดเวลาโดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ

  สำาหรับการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบเอทีเอ็ม หรือระบบบริการธนาคารทาง

โทรศัพท์ ระบบอินเตอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใด ท่ีอาจเพ่ิมเติมในอนาคต สามารถส่งคำาส่ังขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุก

วันตลอด 24 ช่ัวโมง

 � การส่ังขายคืนหน่วยลงทุน ก่อนเวลา 16:00 น. ในวันทำาการซ้ือขายให้ถือว่าเป็นการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในวัน

ทำาการซ้ือขายน้ันในราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคำานวณได้ ณ ส้ินวันทำาการซ้ือขายซ่ึงจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคำานวณได้ เม่ือ

ส้ินวันทำาการซ้ือขายหน่วยลงทุนวันน้ันเป็นเกณฑ์ในการคำานวณ และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาท่ีรับรองโดย

ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

 � การส่ังขายคืนหน่วยลงทุน หลังเวลา 16:00 น. ในวันทำาการซ้ือขายหรือการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุด

ทำาการซ้ือขายให้ถือเป็นการส่ังขายหน่วยลงทุนในวันทำาการซ้ือขายถัดไป ในราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคำานวณได้ ณ ส้ินวัน

ทำาการซ้ือขายถัดไปซ่ึงจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคำานวณได้เม่ือส้ินวันทำาการซ้ือขายถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคำานวณและราคา 

รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
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อน่ึง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพ่ิมเติม ยกเลิก เปล่ียนแปลง วิธีการและหรือกำาหนดวันเวลารับคำาส่ัง

ขายคืน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี 

www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอ่ืนท่ีเหมาะสม

17.  การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :    

 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดซ่ึงจัดต้ังและจัดการโดยบริษัทจัดการเท่าน้ัน 

การสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหน่ึง (กองทุนต้นทาง) เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุน

ของกองทุนอีกกองทุนหน่ึง (กองทุนปลายทาง) ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่เพียงกองทุนเดียวต่อหน่ึงคำาขอสับเปล่ียนกองทุน 

ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในรายละเอียดโครงการกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะดำาเนินการหักกลบลบหน้ีตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้

ใช้สิทธิในการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน

 ท้ังน้ี การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดดังกล่าว จะไม่รวมถึงกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

 17.1  วิธีการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน :

  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำาการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ  

โดยติดต่อบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หรือทำาคำาส่ังสับเปล่ียนผ่านบริการทางโทรศัพท์หรือผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต หรือวิธีอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจัดการอาจเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงวิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีเป็นการให้บริการโดย

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีได้รับการแต่งต้ังจากบริษัทจัดการภายหลังได้ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ

วิธีการท่ีบริษัทจัดการกำาหนดไว้แล้ว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ และถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแล้ว

  (1)  วิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

   (ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะใช้บริการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซ้ือคืน

   (ข) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีต้องการทำารายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ให้กรอกรายละเอียดในคำาขอสับเปล่ียน 

กองทุนให้ครบถ้วน โดยระบุช่ือกองทุนต้นทางจำานวนหน่วยท่ีจะออกจากกองทุนต้นทาง และระบุช่ือกองทุนปลายทางท่ีต้องการ

สับเปล่ียนหน่วยลงทุน และนำาไปย่ืนกับบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ซ่ึงบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน 

การขายหรือรับซ้ือคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำาขอสับเปล่ียนกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

   (ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีทำารายการคำาขอสับเปล่ียนกองทุนเรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนคำาขอสับเปล่ียนกองทุน 

ไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน

   (ง) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนต้นทาง และการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน ท้ังน้ี บริษัทจัดการ 
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จะถือหลักฐานท่ีปรากฎอยู่กับบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนเป็นหลักฐานในการทำารายการท่ีสมบูรณ์

และใช้อ้างอิงได้

   (จ) ในกรณีท่ีจำานวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนในใบคำาขอสับเปล่ียนหน่วย

ลงทุนน้ันมากกว่าจำานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการ

ท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าท่ี

ปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน

   อย่างไรก็ตาม กรณี หากจำานวนเงินท่ีคำานวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไม่เพียงพอท่ีจะนำาไปซ้ือหน่วยลงทุน

ข้ันต่ำาตามข้อกำาหนดของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่นำาเงินไปซ้ือหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว้ โดยจะชำาระเป็นเงินค่าขาย

คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำาขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 4 วันทำาการนับ

ต้ังแต่วันทำาการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเปิดไว้กับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

หรือธนาคารอ่ืนซ่ึงอาจเปิดให้บริการต่อไป โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ

ธนาคารอ่ืนท่ีอาจเพ่ิมเติมในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ และขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามของผู้ถือหน่วย

ลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

  (2)  วิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telebanking)

   (ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะใช้บริการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ให้ผู้ถือ 

หน่วยลงทุนเลือกรหัสบริการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนกองทุน และปฏิบัติจนครบข้ันตอนการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน

ตามรายการซ่ึงมีระบุอยู่ในวิธีการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ ท้ังน้ี การทำารายการผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จะทำา

รายการได้คร้ังละไม่ต่ำากว่า 100 หน่วย และไม่เกิน 1,000,000 หน่วย โดยไม่จำากัดจำานวนคร้ังต่อวัน

   (ข) ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีต้องการทำารายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ต้องทำารายการให้ครบถ้วนตามท่ีกำาหนด 

และเอกสารใบบันทึกรายการท่ีออกจากเคร่ืองโทรสารของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่าน้ัน ไม่ใช่ 

หลักฐานในการทำารายการอย่างสมบูรณ์

   (ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีทำารายการคำาขอสับเปล่ียนกองทุน เรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนคำาขอสับเปล่ียนกองทุน

ไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน

   (ง) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนต้นทาง และการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน

   (จ) ในกรณีท่ีจำานวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนในใบคำาขอสับเปล่ียนหน่วย

ลงทุนน้ันมากกว่าจำานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการ

ท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าท่ี

ปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน
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   อย่างไรก็ตาม กรณี หากจำานวนเงินท่ีคำานวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไม่เพียงพอท่ีจะนำาไปซ้ือหน่วยลงทุน

ข้ันต่ำาตามข้อกำาหนดของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่นำาเงินไปซ้ือหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว้ โดยจะชำาระเป็นเงินค่าขาย

คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำาขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 4 วันทำาการนับ

ต้ังแต่วันทำาการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเปิดไว้กับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

หรือธนาคารอ่ืนซ่ึงอาจเปิดให้บริการต่อไป โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ หรือเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ

ธนาคารอ่ืนท่ีอาจเพ่ิมเติมในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ และขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามของผู้ถือหน่วย

ลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

  (3)  วิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)

   อน่ึง การส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถทำาได้เฉพาะผ่านระบบของผู้สนับสนุน 

การขายหรือรับซ้ือคืนท่ีเป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่าน้ัน และหากอนาคตสามารถใช้บริการน้ีโดยผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือ

รับซ้ือคืนอ่ืนได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอ่ืน 

ท่ีเหมาะสม และแจ้งให้สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

   (ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะใช้บริการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง ท่ี www.bangkokbank.com หรือเว็บไซต์อ่ืนท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมในอนาคต 

ท้ังน้ี การทำารายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จะทำารายการได้คร้ังละไม่ต่ำากว่า 100 หน่วย และไม่เกิน 1,000,000 หน่วย โดยไม่

จำากัดจำานวนคร้ังต่อวัน

   (ข) ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีต้องการทำารายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ต้องปฏิบัติจนครบข้ันตอนตามท่ีกำาหนดและ

เอกสารใบบันทึกรายการท่ีออกจากเคร่ืองพิมพ์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่าน้ัน ไม่ใช่หลักฐานใน

การทำารายการอย่างสมบูรณ์

   (ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีทำารายการคำาขอสับเปล่ียนกองทุนเรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนคำาขอสับเปล่ียนกองทุน 

ไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน

   (ง) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนต้นทาง และการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน

   (จ) ในกรณีท่ีจำานวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนในใบคำาขอสับเปล่ียนหน่วย

ลงทุนน้ันมากกว่าจำานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง ของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการ

ท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าท่ี

ปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน
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   อย่างไรก็ตาม กรณีหากจำานวนเงินท่ีคำานวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไม่เพียงพอท่ีจะนำาไปซ้ือหน่วยลงทุน

ข้ันต่ำาตามข้อกำาหนดของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่นำาเงินไปซ้ือหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว้ โดยจะชำาระเป็นเงินค่าขาย

คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำาขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 4 วันทำาการ 

นับต้ังแต่วันทำาการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเปิดไว้กับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

หรือธนาคารอ่ืนซ่ึงอาจเปิดให้บริการต่อไป โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ หรือเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ

ธนาคารอ่ืนท่ีอาจเพ่ิมเติมในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ และขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนามของผู้ถือหน่วย

ลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

 17.2 ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน :

  (1)  การกำาหนดเวลาในการรับคำาส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน

   (ก) กรณี ทำาคำาส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนสามารถ

ทำารายการได้ทุกวันทำาการซ้ือขาย ต้ังแต่เวลาเร่ิมเปิดทำาการ ถึงเวลา 15:30 น.

   (ข) กรณี ทำาคำาส่ังสับเปล่ียนผ่านบริการทางโทรศัพท์ และระบบอินเตอร์เน็ต หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

อ่ืนใด (ถ้ามี) สามารถทำารายการได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม.

   ท้ังน้ี การทำารายการขอสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน โดยบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หรือผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใด (ถ้ามี) ก่อนเวลา 16:00 น. ในวันทำาการซ้ือขายให้ถือว่าเป็นการสับเปล่ียน 

การถือหน่วยลงทุนในวันทำาการซ้ือขายน้ัน ในราคารับซ้ือคืนและราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคำานวณได้ ณ ส้ินวันทำาการซ้ือขาย

ส่วนกรณีทำารายการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หลังเวลา 16:00 น. ในวันทำาการซ้ือขายหรือในวันหยุดทำาการ 

ซ้ือขาย ให้ถือเป็นการทำารายการขอสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนในวันทำาการซ้ือขายถัดไป โดยใช้ราคารับซ้ือคืนและราคาขาย 

หน่วยลงทุนท่ีคำานวณได้ ณ ส้ินวันทำาการซ้ือขายถัดไป ท้ังน้ี ราคารับซ้ือคืนและราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาท่ีรับรอง

โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

  (2)  การกำาหนดราคาขาย และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน กรณี สับเปล่ียนหน่วยลงทุน

   (ก) กรณี กองทุนต้นทาง ใช้ราคารับซ้ือคืน ณ ส้ินวันทำาการซ้ือขาย

   (ข) กรณี กองทุนปลายทาง ใช้ราคาขาย ณ ส้ินวันทำาการซ้ือขาย

  อน่ึง การเปล่ียนแปลงกำาหนดเวลาและราคาขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน กรณี สับเปล่ียนหน่วยลงทุนบริษัท

จัดการขอสงวนสิทธิท่ีเปล่ียนแปลงเง่ือนไขตามท่ีระบุไว้โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้

ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนท่ัวไปทราบถึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าวล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.bblam.co.th
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 17.3  เง่ือนไขการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :

  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคำาส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไม่ว่าคำาส่ังดังกล่าวจะส่งผ่านช่องทางใด 

ช่องทางหน่ึง หรือหลายช่องทางรวมกันเป็นการช่ัวคราว รวมถึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธคำาส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนใดๆ ในกรณี

ท่ีบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

หรือต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

  ในบางกรณี บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคำาขอสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หากคำาขอดังกล่าวจะมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนน้ัน 

ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง วิธีการ และหรือกำาหนดเวลารับคำาส่ังสับเปล่ียน 

หน่วยลงทุน ให้สามารถทำาได้ รวมถึงการแก้ไขเพ่ิมเติมในอนาคตท่ีบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

ท่ีมีการแต่งต้ังเพ่ิมเติม จะเปิดรับคำาส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้สามารถทำาได้ โดยการแก้ไขเพ่ิม

เติมดังกล่าวข้างต้นจะไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทราบ 

ล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธีอ่ืนใดตามความเหมาะสม

18. การเล่ือนกำาหนดการชำาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : 

 18.1 บริษัทจัดการอาจเล่ือนกำาหนดการชำาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำาส่ังขายคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปน้ี

  (1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุดังต่อไปน้ี โดยได้รับ

ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

   (ก) มีเหตุจำาเป็นทำาให้ไม่สามารถจำาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุ

สมผล หรือ

   (ข) มีเหตุท่ีทำาให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกำาหนดเวลาปกติ ซ่ึง

เหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

  (2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำาส่ังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนไม่ถูกต้อง ต่างจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องต้ังแต่หน่ึงสตางค์ข้ึนไปและคิดเป็นอัตราต้ังแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา

รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ

ชดเชยราคา

 18.2  ในการเล่ือนกำาหนดการชำาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 18.1 บริษัทจัดการจะดำาเนินการดังต่อไปน้ี

  (1)  เล่ือนกำาหนดชำาระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำาการนับแต่วันท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำาส่ังขายคืนหน่วยลงทุนน้ัน 

เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำานักงาน



7373

BTK

  (2)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำาส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเล่ือนกำาหนดการชำาระค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนท่ัวไปให้ทราบเร่ืองดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน เช่น การ

ประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น

  (3)  แจ้งการเล่ือนกำาหนดชำาระค่าขายคืน พร้อมท้ังจัดส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลักฐานการได้

รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 18.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 18.1 (2) ต่อ

สำานักงานโดยพลัน ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำาเนินการแทนก็ได้

  (4)  ในระหว่างการเล่ือนกำาหนดชำาระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว 

ให้บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะชำาระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำาดับวันท่ีส่งคำาส่ังขายคืนก่อนหลัง

19. การไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคำาส่ังซ้ือหรือคำาส่ังขายคืนหน่วยลงทุน : 

 1.  บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคำาส่ังซ้ือ คำาส่ังขายคืน หรือคำาส่ังสับเปล่ียน 

หน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำาส่ังซ้ือ คำาส่ังขายคืน หรือคำาส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีท่ีปรากฏเหตุดัง

ต่อไปน้ี

  (1)  ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำาการซ้ือขายได้ตามปกติ

  (2)  บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปน้ี โดยได้รับ

ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

   (ก) มีเหตุจำาเป็นทำาให้ไม่สามารถจำาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุ 

สมผล

   (ข) ไม่สามารถคำานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ

   (ค) มีเหตุจำาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

   ท้ังน้ี การไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคำาส่ังท่ีรับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคำาส่ังซ้ือ 

คำาส่ังขายคืนหรือคำาส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทำาได้ไม่เกินหน่ึงวันทำาการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อน

ผันจากสำานักงาน

  (3)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำาส่ังซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำาส่ังซ้ือหน่วยลงทุน แก่ 

ผู้ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปน้ี

   (ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายน้ันๆ มีส่วนเก่ียวข้องกับการกระทำาดังต่อไปน้ี

    1. การกระทำาท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและปราบ

ปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

    2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
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    3. การกระทำาที่เป็นการปฏิบัติตามคำาสั่งเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำานาจ 

ตามกฎหมาย

   (ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำาเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าได้ใน

สาระสำาคัญ

 2.  เม่ือปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคำาส่ัง

ซ้ือคำาส่ังขายคืนหรือคำาส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้ว บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปน้ี

  (1)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำาส่ังซ้ือ คำาส่ังขายคืน หรือคำาส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย 

ไม่รับซ้ือคืนหรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1 (1) (2) หรือ (3) จะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

รายอ่ืน และผู้ลงทุนท่ัวไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำาส่ังซ้ือ คำาส่ังขายคืน หรือคำาส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดย

พลันด้วย เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น

  (2)  รายงานการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนหรือการหยุดรับคำาส่ังซ้ือ คำาส่ังขายคืน หรือคำา

สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมท้ังแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำาเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้สำานักงานทราบ

โดยพลัน

  (3)  ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำาส่ังซ้ือ คำาส่ังขายคืน

หรือคำาส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ตามข้อ 1 (1) (2) หรือ (3) เกินหน่ึงวันทำาการ บริษัทจัดการจะดำาเนินการดังต่อไปน้ี ก่อนการ

เปิดรับคำาส่ังซ้ือ คำาส่ังขายคืน หรือคำาส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน

   (ก) รายงานการเปิดรับคำาส่ังซ้ือ คำาส่ังขายคืน หรือคำาส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุน

ของกองทุนรวมเปิด ณ วันทำาการสุดท้ายก่อนวันรายงานน้ันให้สำานักงานทราบภายในวันทำาการก่อนวันเปิดรับคำาส่ังซ้ือ คำาส่ัง

ขายคืน หรือคำาส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน

   (ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำาส่ังซ้ือ คำาส่ังขายคืน หรือคำาส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ 

เปิดขาย รับซ้ือคืน หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนท่ัวไปให้ทราบถึงการเปิด

รับคำาส่ังซ้ือ คำาส่ังขายคืน หรือคำาส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น

 3.  บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำาส่ังซ้ือหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่า

ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน

การชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องน้ันต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องต้ังแต่หน่ึงสตางค์ข้ึนไปและ 

คิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำาสั่งซื้อ

หน่วยลงทุนไว้ แล้วให้ทราบถึงหยุดการขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนท่ัวไปให้

ทราบถึงการหยุดรับคำาสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น
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20.  การหยุดขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

 เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจำาเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน

ของประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด

รับคำาส่ังซ้ือ คำาส่ังขายคืน หรือคำาส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการช่ัวคราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแล้ว

ต้องไม่เกิน 20 วันทำาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำาส่ังซ้ือ 

คำาส่ังขายคืน หรือคำาส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได้

21.  การชำาระค่ารับซ้ือคืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน : 

 กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินอ่ืนแทน บริษัทจัดการจะกำาหนดข้ันตอนการดำาเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสำานักงานก่อน และ 

ไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยข้ันตอนท่ีกำาหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

22. สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 

ตัวแทน (ถ้ามี) และท่ีปรึกษา (ถ้ามี) : 

 22.1 สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ : 

  ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการดำาเนินการดังต่อไปน้ี

  (1) การบริหารกองทุน

   (ก) ย่ืนคำาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซ่ึงเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อ

สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 15 วันทำาการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนคร้ังแรก

   (ข) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการท่ีได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการ

และผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเคร่งครัด

   (ค) นำาเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ และซ้ือขาย จำาหน่าย ส่ังโอน เปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม 

หลักทรัพย์ท่ีลงทุนไว้น้ันตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมายและตาม

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการท่ีได้รับอนุมัติ ท้ังน้ี โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก

   (ง) ดำาเนินการเพ่ิมจำานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำาหนด

   (จ) ดำาเนินการเพ่ิมจำานวนหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วหรือยกเลิกจำานวนหน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในวันทำาการ

ถัดจากวันทำาการซ้ือขายหน่วยลงทุนจำานวนน้ันแล้วแต่กรณี
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   (ฉ) แจ้งการแก้ไขเพ่ิมเติม จำานวน และมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วท้ังหมดของกองทุน ณ วันทำาการ

สุดท้ายของทุกเดือนให้แก่สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามท่ีประกาศกำาหนด ท้ังท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมใน

อนาคต

   (ช) สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว้ในโครงการ

   (ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทุนถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าท่ีจำาเป็นเพ่ือรักษา

ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

   (ฌ) เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีจัดการกองทุนตาม “ข้อ 28. วิธีการแก้ไข

โครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ”

  (2)  การรับและจ่ายเงินของกองทุน

   (ก) จัดให้มีการรับและจ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอ่ืนใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

และกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามท่ีกำาหนดไว้ใน “ข้อ 23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ี

เรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม”

   (ข) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามอัตราท่ีกำาหนดไว้ใน “ข้อ 23 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม”

  (3)  การแต่งต้ังบุคคลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการจัดการกองทุน

   (ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซ่ึงมีคุณสมบัติตามประกาศสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เร่ือง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งต้ังผู้ดูแล

ผลประโยชน์อ่ืนแทนตามเง่ือนไขในการเปล่ียนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีกำาหนดไว้ในข้อ 6. ท้ังน้ี โดยได้รับอนุญาตจากสำานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

   (ข) แต่งต้ังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ภายใต้หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกำาหนด

   (ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ 

แห่งประกาศสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์

   (ง) แต่งต้ังผู้ชำาระบัญชีกองทุนเม่ือยุติหรือเลิกกองทุน ท้ังน้ี โดยความเห็นชอบของสำานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ก่อน

   (จ) แต่งต้ังนายทะเบียนของกองทุนตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร
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  (4)  การดำาเนินการเพ่ือมิให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำากัดการถือ

หน่วยลงทุน

   (4.1) จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่เกินข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุน และ

ดูแลให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินข้อจำากัดดังกล่าวด้วย

   (4.2) ในกรณีท่ีมีบุคคลอ่ืนเป็นนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้นายทะเบียนผู้ถือหน่วย

ลงทุนทราบถึงข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุน และดูแลให้นายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน หากมีการถือ

หน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุน

   (4.3) ตรวจสอบสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพ่ือให้เป็นไปตาม 

ข้อจำากัดการถือหน่วยงทุน และดำาเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนตรวจสอบและรายงานต่อบริษัทจัดการ เม่ือพบ

การถือหน่วยลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุน

   (4.4) เม่ือปรากฎข้อเท็จจริงว่าบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำากัดการถือหน่วย

ลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการถือหน่วยลงทุนเองโดยตรงหรือผ่านบุคคลอ่ืน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี

    (1) กรณีการเกินข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนท่ีเกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพ่ิมเติม บริษัทจัดการจะ

ดำาเนินการดังต่อไปน้ี

     (ก) รายงานต่อสำานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทำาการนับแต่วันท่ีบริษัทจัดการรู้หรือควรรู้ถึงข้อเท็จ

จริงดังกล่าว ท้ังน้ี การรายงานดังกล่าว ให้แสดงแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้การถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามข้อจำากัดการถือหน่วย

ลงทุนด้วย

     (ข) เปิดเผยข้อมูล เม่ือมีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่ม

บุคคลเดียวกันใดให้ผู้ลงทุนทราบในช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใน 5 วันทำาการนับแต่วันท่ีมีการถือหน่วยลงทุน 

เกินข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนคร้ังแรกของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน 

ทุกเดือน ท้ังน้ี บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงเพ่ือให้นายทะเบียนแจ้งให้บริษัทจัดการทราบ หากมีการถือหน่วยลงทุนเกิน 

ข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วย

     (ค) แก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดให้เป็นไปตามข้อจำากัด

การถือหน่วยลงทุน (เช่น เสนอขายหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม) ภายใน 2 เดือนนับแต่วันท่ีปรากฎข้อเท็จจริงว่าบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล

เดียวกันใดน้ันถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามข้อจำากัดดังกล่าว เว้นแต่เป็นกองทุนรวมท่ีกำาหนดเวลาซ้ือขายหน่วยลงทุนแต่ละคร้ัง

ห่างกันนานกว่าสองเดือน ให้ดำาเนินการแก้ไขภายในวันสุดท้ายของกำาหนดเวลาซ้ือขายหน่วยลงทุนคร้ังถัดไป

    (2) กรณีการเกินข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนโดยไม่ได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพ่ิมเติม หรือเป็น

กรณีท่ีได้รับยกเว้น ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำากัด

การถือหน่วยลงทุนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ใน (1)(ข)
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   (4.5) ในกรณีท่ีมีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเพ่ือบุคคลอ่ืนผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยช่ือ (omnibus account) 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อตกลงเพ่ือให้บุคคลท่ีมีช่ือเป็นเจ้าของบัญชีน้ันดำาเนินการตามข้อกำาหนดในข้อผูกพันในส่วนท่ีเก่ียว

กับการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน และหลักเกณฑ์เก่ียวกับการดำาเนินการเม่ือมีการถือ

หน่วยลงทุนเกินข้อจำากัดตามข้อ (4.1) ข้อ (4.3) ข้อ (4.4)(1)(ก) และ (ค) โดยอนุโลม ท้ังน้ี การรายงานเก่ียวกับการถือหน่วยลงทุน

เกินข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ (4.4)(1)(ก) ให้บุคคลท่ีมีช่ือเป็นเจ้าของบัญชีดังกล่าวรายงานต่อบริษัทจัดการแทนการ

รายงานต่อสำานักงาน ก.ล.ต.

  (5)  การดำาเนินการอ่ืนๆ

   (ก) ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

   (ข) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

   (ค) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ ซ่ึงทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสำานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกำาหนด

   (ง) จัดทำารายงานทุกรอบปีบัญชีเพ่ือแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุน ณ วันส้ินปีบัญชี และส่งรายงานดังกล่าว

ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่วันส้ินปี

บัญชีน้ัน

   (จ) จัดทำาหนังสือช้ีชวนใหม่ เพ่ือแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุนท่ีเป็นปัจจุบันตามท่ีประกาศกำาหนด ท้ังท่ีมีอยู่ใน

ปัจจุบันและท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมในอนาคต

   (ฉ) แจ้งการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพ่ิมจำานวนเงินทุนจดทะเบียนและการ

แก้ไขเพ่ิมเติมจำานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนให้แก่สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

ภายใน 5 วันทำาการนับแต่วันท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติมน้ัน

   (ช) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราท่ีสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำาหนด ในกรณีท่ีหลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทำาลาย

   (ซ) จัดทำารายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือการลงทุนของกองทุนเป็นรายวันและจัดส่งให้ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกส้ินวันทำาการน้ัน

   (ฌ) จัดทำารายงานฐานะการลงทุนเพ่ือกองทุนเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกส้ินวัน

ทำาการน้ัน

   (ญ) จัดทำารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กำาหนด ในกรณีท่ีมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กำาหนดและจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำาการถัดจากวันท่ีหลักทรัพย์น้ันมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีกำาหนด
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   (ฎ) จัดทำารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพ่ือแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุน

ของรอบระยะเวลาหกเดือนน้ัน และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำานักงาน

ภายใน 2 เดือน นับต้ังแต่วันถัดจากวันส้ินรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว เว้นแต่ บริษัทเลือกทำารายงานตามรอบปีบัญชี บริษัท

ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทำารายงานในรอบระยะหกเดือนหลังสำาหรับปีบัญชีน้ัน

   (ฏ) จัดทำาและจัดส่งรายงานอ่ืนๆ ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. กำาหนด

 22.2 สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

  สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

  (1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำาหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราท่ีกำาหนดไว้ใน “ข้อ 23. ค่าธรรมเนียม

และค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

  (2) บอกเลิกสัญญาแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเง่ือนไขท่ีกำาหนดไว้ในสัญญา ท้ังน้ี โดยได้รับความเห็นชอบ

จากสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

  หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

  (1)  ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ซ่ึงได้ระบุไว้ใน “ข้อ 22.1 สิทธิ หน้าท่ี และ 

ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนกับบริษัทจัดการ

  (2) รับฝากทรัพย์สินของกองทุน โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอ่ืน พร้อมท้ังดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สิน

ของกองทุนเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน

  (3) จัดทำาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน

  (4) จัดทำารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกระทำาการ 

หรืองดเว้นกระทำาการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีระบุไว้ใน “ข้อ 22.1 

สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และส่งให้แก่สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันท่ี 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

  (5) ดำาเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าท่ีของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน

ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังปวงหรือเม่ือได้รับคำาส่ังจากสำานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน

  (6) ดำาเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีกำาหนดไว้ในสัญญาแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ ท้ังน้ี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วย 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  (7) ให้ความเห็นชอบในการดำาเนินการของบริษัทจัดการตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.ประกาศกำาหนดให้เป็นหน้าท่ีของผู้ดูแลผลประโยชน์
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 22.3 สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน : 

  สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

  (1) ได้รับค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในอัตราท่ีระบุไว้ใน 

“ข้อ 23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

  (2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนตามข้อกำาหนดและเง่ือนไขท่ีกำาหนดไว้ในสัญญาแต่งต้ัง 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

  หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

  (1) แจกจ่ายหนังสือช้ีชวนของกองทุน คำาขอเปิดบัญชีกองทุน รวมตลอดถึงคำาส่ังซ้ือหน่วยลงทุนและคำาส่ัง 

ขายคืนหน่วยลงทุน

  (2) รับคำาส่ังซ้ือขายหน่วยลงทุนและรับชำาระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากผู้ส่ังซ้ือ และชำาระเงินค่าขายคืน 

หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ท้ังน้ี ตามเง่ือนไขท่ีระบุในโครงการ

  (3) ส่งมอบและรับมอบสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

  (4) คืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซ้ือท่ีไม่ได้รับการจัดสรรตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในโครงการ

  (5) ยืนยันการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน

  (6)  กรณีท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนให้บริการเป็นนายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยรายช่ือ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนมีหน้าท่ีปฏิบัติ ดังน้ี

   (ก) มีระบบในการปฏิบัติงานท่ีทำาให้ม่ันใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับการปฏิบัติอย่างสุจริต และเป็นธรรมเก่ียวกับ

การจัดทำาการบัญชีรายช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงไม่เปิดเผยรายช่ือ

   (ข) ในกรณีท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนประสงค์จะปฏิบัติต่อลูกค้าในเร่ืองใด ซ่ึงมีผลทำาให้ลูกค้าได้รับ

เง่ือนไขหรือสิทธิประโยชน์ท่ีไม่เท่าเทียมกับการซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยรายช่ือผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนับสนุนการขายและ

รับซ้ือคืนต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบและจัดให้มีหลักฐานท่ีแสดงว่าผู้ลงทุนได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขและสิทธิประโยชน์ท่ีไม่

เท่าเทียมกันน้ันแล้ว ท้ังน้ี การปฏิบัติดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งและไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์การจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ กฎ หรือคำาส่ังท่ีออกตามกฎหมายดังกล่าว

   (ค) ไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจนเป็นเหตุให้มีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อ

จำากัดการถือหน่วยลงทุน

   (ง) ตรวจสอบ หรือดำาเนินการให้มีการตรวจสอบว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดในบัญชีดังกล่าวถือ

หน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าอัตราท่ีกำาหนด

   (จ) รายงานต่อบริษัทจัดการ ภายใน 5 วัน เม่ือพบว่าบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดในบัญชีน้ันถือหน่วย

ลงทุนของกองทุนเกินกว่าอัตราท่ีกำาหนด การรายงานดังกล่าว ให้แสดงแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้การถือหน่วยลงทุนเป็นไปตาม
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ข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนด้วย ท้ังน้ี ในกรณีท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลท่ีได้รับการยกเว้นให้ได้รับการจัดสรร

หน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราดังกล่าว ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนต้องระบุด้วยว่าเป็นบุคคลท่ีได้รับยกเว้นตามกรณีใด

   (ฉ) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบ เม่ือบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดท่ีถือหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่า

อัตราท่ีกำาหนดมีการลดสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนจนเป็นไปตามอัตราท่ีกำาหนดแล้ว

   (ช) ไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันน้ันในส่วนท่ีต้องห้ามมิให้นับรวมในจำานวนเสียงใน

การขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในบัญชีดังกล่าว

   (ซ) ไม่จ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันน้ันจนเป็นเหตุให้ขัดกับประกาศ 

คณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ

  (7) ทำาการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้น

 22.4 สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของตัวแทนจำาหน่าย :  

  ไม่มี 

 22.5 สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษาการลงทุน :  

  ไม่มี 

 22.6 สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษากองทุน/ท่ีปรึกษาอ่ืนๆ :  

  ไม่มี 

 22.7 สิทธิ หน้าท่ี ความรับผิดชอบและการแต่งต้ังคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุนของท่ีปรึกษากองทุน  

  (เฉพาะกอง Country Fund) : 

  ไม่มี 

23.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม : 

 23.1 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

  23.1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : 

   ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

การขายหน่วยลงทุนจากผู้ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีซ้ือหน่วยลงทุนภายในวันท่ี 30 กันยายน 2537 หลังจากระยะเวลาดังกล่าวบริษัท

จัดการสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว หรือเปล่ียนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ 

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำานักงานของบริษัทจัดการ สำานักงานใหญ่ และสำานักงานสาขาของตัวแทน 

และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
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  23.1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : 

   ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืน (โดยมีค่าธรรมเนียมข้ันต่ำา 50 บาท) โดยบริษัท

จัดการจะหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวออกจากมูลค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการจะต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน 

  23.1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :

   ไม่มี

  23.1.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : 

   ในอัตรา 50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

จากผู้โอนในวันท่ีย่ืนคำาขอโอนหน่วยลงทุน

  23.1.5 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

   ไม่มี 

  23.1.6 ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกำาหนดในโครงการ (Exit Fee) :

   ไม่มี 

  23.1.7 อ่ืนๆ ระบุ :  

   อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว

 23.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

  23.2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี : 

   ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

  23.2.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี : 

   ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.04 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

  23.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี : 

   ในอัตราร้อยละ 0.12 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

  23.2.4 ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน :  

   ไม่มี 

  23.2.5 ค่าธรรมเนียมการจัดจำาหน่าย :  

   ไม่มี 
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  23.2.6 อ่ืนๆ ระบุ : 

   (1) ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ ตามท่ีจ่ายจริง

   (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์กองทุน ตามท่ีจ่ายจริง

   (3) ค่าจัดทำารายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์

รายวัน และหรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการมีหน้าท่ีจัดทำาข้ึนตามท่ีสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำาหนด 

ตามท่ีจ่ายจริง

   (4) ค่าจัดทำาหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ตามท่ีจ่ายจริง

   (5) ค่าจัดทำาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคำาส่ังซ้ือและขายหน่วยลงทุน และใบยึนยันการซ้ือและ

ขายหน่วยลงทุนตามท่ีจ่ายจริง

   (6) ค่าอากรแสตมป์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการซ้ือขายหลักทรัพย์ ตามท่ีจ่ายจริง

   (7) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและผู้ชำาระบัญชี ตามท่ีจ่ายจริง

   (8) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามท่ีจ่ายจริง

   (9) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี)ในการดำาเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม

หน้าท่ีหรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเม่ือได้รับคำาส่ังจาก

สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามท่ีจ่ายจริง หรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดำาเนินคดีในทางศาลเพ่ือรักษาสิทธิของกองทุน 

ตามท่ีจ่ายจริง

   (10) ค่าไปรษณียากรสำาหรับการส่งเอกสารต่างๆ หรือหนังสือติดต่อกับผู้ถือหน่วยลงทุน ตามท่ีจ่ายจริง

   (11) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการติดตามทวงถามหรือการดำาเนินคดีเพ่ือการรับชำาระหน้ีใดๆ ของกองทุน 

ตามท่ีจ่ายจริง

   (12) ค่าท่ีปรึกษากฎหมายในการจัดการกองทุน การเตรียมหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และเอกสาร

สัญญาต่าง ๆ ตามท่ีจ่ายจริง

   (13) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ตามท่ีจ่ายจริง

   ภาษีมูลค่าเพ่ิมอันเน่ืองมาจากค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนท้ังหมด จะเป็นภาระ

ของกองทุน

   สำาหรับค่าใช้จ่ายตาม (2) ถึง (13) รวมกันในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.511 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ของกองทุน และจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกำาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย  

โดยจะพิจารณาตัดจ่ายท้ังจำานวนหรือทยอยตัดจ่ายในทางบัญชีของกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายน้ัน
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   ท้ังน้ี ค่าใช้จ่ายท่ีมิได้ระบุไว้ในข้อ 23.1 และ 23.2 (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะทดรองจ่ายให้กองทุนก่อนและ

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บเงินทดรองจ่ายจากกองทุนเดือนละคร้ัง

   ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน  

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับโฆษณา เม่ือรวมกับค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีสามารถประมาณการได้ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี 

ค่าจัดทำาเอกสารต่างๆ ของกองทุน เช่น หนังสือช้ีชวน หนังสือบอกกล่าวต่อผู้ถือหน่วย ประกาศ รวมถึงค่าจัดส่งเอกสารดังกล่าว 

เม่ือรวมกันแล้วประมาณค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน ไม่เกินร้อยละ 2.171 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

   อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการประมาณการ อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กับ

ปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จำานวนผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น แต่ท้ังน้ีจะไม่เกินกว่าอัตราข้ันสูงของยอดรวมค่าธรรมเนียม 

เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในโครงการ

   หมายเหตุ : การคำานวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคำานวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันในการคำานวณ และจะ

เรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน

 23.3 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

  บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 23.1 และ 23.2 โดยไม่ถือว่าเป็น 

การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ โดยบริษัทจะดำาเนินการดังต่อไปน้ี

  (1) กรณีเพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายท่ีบริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือ 

จากกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศท่ีสำานักงานของบริษัท

จัดการและสำานักงานใหญ่และสำานักงานสาขาของตัวแทน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 

3 วันติดต่อกัน ท้ังน้ี การเพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ

อัตราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี เว้นแต่บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินก่ึงหน่ึงของ

จำานวนหน่วยลงทุนท่ีจำาหน่ายได้แล้วท้ังหมด

  (2) กรณีท่ีบริษัทจัดการจะลดอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ท่ีสำานักงานของ

บริษัทจัดการ และสำานักงานใหญ่และสำานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

  ท้ังน้ี การเปล่ียนแปลงตามข้อ (1) และ (2) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 

15 วัน นับแต่วันเปล่ียนแปลง
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24. วิธีการคำานวณ กำาหนดเวลาในการคำานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา

หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำาเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

 24.1 วิธีการคำานวณ กำาหนดเวลาในการคำานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ

ราคาหน่วยลงทุน : ในประเทศ

  1. บริษัทจัดการจะคำานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีสำานักงานคณะ

กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำาหนด 

  2. บริษัทจัดการจะคำานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา

รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปน้ี เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสำานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ให้แก้ไขเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน

   (2.1) คำานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกส้ินวันทำาการ และคำานวณราคาขายหน่วยลงทุน

และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทุกส้ินวันทำาการซ้ือขายหน่วยลงทุน ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของส้ินวันทำาการ

ซ้ือขายหน่วยลงทุนน้ันเป็นเกณฑ์ในการคำานวณราคาดังกล่าว

   (2.2) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำาการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศ

ภายในวันทำาการถัดไป

   (2.3) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันทำาการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด 

โดยจะประกาศภายในวันทำาการถัดไป

    มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำานวนหน่วยลงทุนท่ีจำาหน่ายได้แล้วท้ังหมด 

เม่ือส้ินวันทำาการท่ีคำานวณน้ัน

    มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนข้างต้น 

บริษัทจัดการจะใช้ตัวเลขทศนิยมตามท่ีกำาหนดไว้ในข้อ 3 และได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

   (2.4) ในกรณีท่ีการประกาศตาม (2.2) และ (2.3) ได้กระทำาผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจัด

ข้ึนโดยสมาคม (NAV Center) หรือช่องทางอ่ืนท่ีสำานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย

ลงทุนภายใน 2 วันทำาการถัดไปก็ได้

    การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหน่ึงฉบับและปิดประกาศ

ไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทำาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุน 

การขายหรือรับซ้ือคืนท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

   (2.5) ในกรณีท่ีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จำานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับ

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสำานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกำาหนด
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  3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือ

จำานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำาเนินการดังต่อไปน้ี 

   (3.1) คำานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ

ทศนิยมตามหลักสากล 

   (3.2) คำานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม ตาม

หลักสากล สำาหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพ่ือใช้ในการคำานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำาแหน่งท่ี 4 ข้ึน ส่วนมูลค่า

หน่วยลงทุนเพ่ือใช้ในการคำานวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำาแหน่งท่ี 5 ท้ิง 

   (3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามท่ีคำานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำาแหน่ง โดยตัด

ทศนิยมตำาแหน่งท่ี 5 ท้ิง และประกาศราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตามท่ีคำานวณได้ใน (3.2) 

   (3.4) คำานวณจำานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำาแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม  

ตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำาแหน่งท่ี 5 ท้ิง 

   ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดข้ึนจากการคำานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนำาผลประโยชน์น้ันรวมเข้า

เป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด

  4. ในกรณีดังต่อไปน้ี บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม ข้อ 2.

   (1)  เม่ือบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำาส่ังซ้ือหรือคำาส่ังขายคืนหน่วยลงทุน โดย

ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

   (2)   เม่ือมีเหตุท่ีบริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นต้ังแต่วันท่ีปรากฏเหตุดังกล่าว

 24.2 หลักเกณฑ์และวิธีการดำาเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :

  1. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องน้อยกว่าหน่ึงสตางค์ หรือต่างจาก

ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องต้ังแต่หน่ึงสตางค์ข้ึนไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทำาและ

ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทำาการนับแต่วันท่ีพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ

จัดให้มีสำาเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ท่ีทำาการของบริษัทจัดการเพ่ือให้สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดย

รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปน้ี 

   (1) ราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้อง 

   (2) ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง 

   (3) สาเหตุท่ีทำาให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
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   (4) มาตรการป้องกันเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ท้ังน้ี เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก

ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคร้ังสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง 

   ในกรณีท่ีเหตุของความผิดพลาดซ่ึงทำาให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหน่ึงมีผลต่อเน่ืองต่อการ

คำานวณราคาหน่วยลงทุนคร้ังต่อไป เช่น การกำาหนดอัตราดอกเบ้ียผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุน      

ให้ถูกต้องนับแต่วันท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย 

  2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องต้ังแต่หน่ึงสตางค์ข้ึนไป และคิดเป็น

อัตราต้ังแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง บริษัทจัดการจะคำานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันท่ีพบราคา

หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันท่ีราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดำาเนินการดังต่อไปน้ีเฉพาะวันท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้อง

ต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องต้ังแต่หน่ึงสตางค์ข้ึนไป และคิดเป็นอัตราส่วนต้ังแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง 

   (1) จัดทำารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จส้ินภายในวันทำาการถัดจาก

วันท่ีพบว่าราคาหน่วยลงทุนน้ันไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำาการถัดจากวันท่ีคำานวณ

ราคาหน่วยลงทุนเสร็จส้ิน เพ่ือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำาการถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการ

ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ท้ังน้ี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

    (ก) ราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้อง 

    (ข) ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง 

    (ค) สาเหตุท่ีทำาให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

    (ง) การดำาเนินการของบริษัทจัดการเม่ือพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

    ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสำาเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ท่ีทำาการของบริษัทจัดการ เพ่ือให้สำานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 

   (2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถุกต้องภายในวันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์

รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

   (3) ประกาศช่ือกองทุนรวมท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) ใน

หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหน่ึงฉบับภายใน 3 วันทำาการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว 

   (4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซ้ือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้ซ้ือ หรือ

ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 

5 วันทำาการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว 
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   (5) จัดทำารายงานมาตรการป้องกันเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมท้ัง

สำาเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาท่ีจัดทำาตาม (1) ให้สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 

7 วันทำาการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาน้ัน 

เว้นแต่ ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงาน

มาตรการป้องกันให้สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสำาเนาเอกสารท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการท่ีราคาหน่วยลงทุน

ไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้แทน 

  3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปน้ี 

   (1) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องต่ำากว่าราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง (Understate) บริษัทจัดการจะ

ปฏิบัติดังน้ี 

    (ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำานวนหน่วยลงทุนของผู้ซ้ือหน่วยลงทุน      

เป็นจำานวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง 

      หากปรากฏว่าผู้ซ้ือหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่า

จำานวนหน่วยลงทุนท่ีจะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือ

ลดจำานวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่น้ันและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี 

เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ 

เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคร้ังสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และ

ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว 

    (ข) กรณีท่ีเป็นการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพ่ิมจำานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืน 

หน่วยลงทุนเป็นจำานวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง หรือจ่ายเงิน

ของกองทุนเปิดเป็นจำานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืน

หน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชย

ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน 

   (2) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง (Overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติ

ดังน้ี 

    (ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพ่ิมจำานวนหน่วยลงทุนของผู้ซ้ือหน่วยลงทุนเป็น

จำานวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิด

เป็นจำานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ซ้ือหน่วยลงทุน 

    (ข) กรณีท่ีเป็นการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วย

ลงทุนเป็นจำานวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง 
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    หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำานวน

หน่วยลงทุนท่ีจะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลด

จำานวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่น้ันและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี 

เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ 

เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคร้ังสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และ

ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว 

    ในกรณีท่ีบริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซ้ือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใด   

มีมูลค่าไม่ถึงหน่ึงร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนำาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน       

แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำาการนับแต่วัน

ท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 

    การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซ้ือหน่วย

ลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้ 

  4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ

ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซ้ือหน่วยลงทุน

และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ 

25. รอบระยะเวลาบัญชีประจำาปีของกองทุนรวม : 

 วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชี วันท่ี 14 เดือน สิงหาคม 

 วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชีคร้ังแรก วันท่ี 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2538 

26. กำาหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 โครงการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่จะนำาผลกำาไรไปลงทุนต่อเพ่ือให้เกิดรายได้เพ่ิมข้ึน

27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

 27.1 สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

  เป็นไปตามรายละเอียดท่ีระบุในข้อ 16. การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน

 27.2 สิทธิในการรับเงินปันผล : 

  ไม่มี         
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 27.3 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนได้เฉพาะกรณีดังต่อไปน้ี 

  (1)  กรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตรและคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน 

  (2)  การโอนหน่วยลงทุนตามคำาส่ังศาลหรือโดยผลของกฎหมาย 

  (3)  การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้ 

  วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน 

  ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมาย่ืนคำาขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ในกรณีท่ี

ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในคำาขอเปิดบัญชีกองทุนและย่ืนต่อ 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนพร้อมกับคำาขอโอนหน่วยลงทุน 

  ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 

1,000 หน่วย ในวันท่ีย่ืนคำาขอโอนหน่วยลงทุน 

  หลังจากท่ีได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้วผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะส่งมอบ 

หลักฐานการรับคำาขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน 

  การโอนหน่วยลงทุนซ่ึงเป็นไปตาม (1) (2) และ (3) ตามท่ีกล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการ

โอนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการจะออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน  

6 วันทำาการนับแต่วันท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนได้รับคำาขอโอนหน่วยลงทุน สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้รับโอน

จะเกิดข้ึนหลังจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนแล้ว 

  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทุน

ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วย 

หลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ

 27.4 สิทธิในการลงมติเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพ่ือให้ทำาการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ โดยบริษัทจัดการ

จะทำาการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการต่อเม่ือได้รับมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซ่ึงคิดตามจำานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกิน 

ก่ึงหน่ึงของจำานวนหน่วยลงทุนท่ีจำาหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุน แต่หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกิน

ร้อยละ 55 ของจำานวนหน่วยลงทุนท่ีจำาหน่ายได้แล้วท้ังหมดของโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะส่งเอกสารหลักฐานเก่ียว

กับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมติน้ัน

  ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจำานวนหน่วยลงทุนท่ีจำาหน่าย

ได้แล้วท้ังหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ท่ีเป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะ



9191

BTK

ไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันน้ันในส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจำานวนหน่วยลงทุนท่ีจำาหน่ายได้แล้ว

ท้ังหมด ท้ังน้ี เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำาหนดเป็นอย่างอ่ืน หรืออนุมัติเห็นชอบ  

ยกเว้น หรือผ่อนผันให้ดำาเนินการเป็นอย่างอ่ืนได้

 27.5 สิทธิในการได้รับเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ : 

  เป็นไปตามรายละเอียดท่ีระบุในข้อ 30. การดำาเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม

 27.6 สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ : 

  ไม่มี 

28. วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 

 ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุนหรือสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

กฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง จะกำาหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ในการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ จะ

ดำาเนินการ ดังน้ี

 (1)  จะดำาเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจำานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของ

จำานวนหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วท้ังหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม หรือจะดำาเนินการตามความเห็นชอบจากสำานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 (2)  การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ หากไม่สามารถกระทำาตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย

ลงทุน ซ่ึงคิดตามจำานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของจำานวนหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วท้ังหมดของโครงการจัดการ

กองทุน อันเน่ืองมาจากข้อจำากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วย 

หลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดำาเนินการขอรับ

ความเห็นชอบจากสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางท่ีสำานักงานกำาหนดได้

 (3)  ในกรณีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการในเร่ืองต่อไปน้ี ให้ถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

  (ก)  การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลซ่ึงมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังหมดได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึน

  (ข)  การแก้ไขเพ่ิมเติมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ 

กฎ และคำาส่ังท่ีออกโดยอาศัยอำานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

  (ค)  การแก้ไขช่ือและรายละเอียดอ่ืนใดของบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

 (4) บริษัทจัดการอาจจะดำาเนินการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน

แล้ว ท้ังน้ี ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำาหนด
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29 การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม : 

 บริษัทจัดการจะดำาเนินการเลิกกองทุนรวมเม่ือปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี

 (1)  เม่ือจำานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทำาการใดๆ

 (2)  มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วท้ังหมดโดยคำานวณตามมูลค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท

ในวันทำาการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดน้ัน

 (3)  มีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหน่ึงเกินกว่าสองในสามของจำานวนหน่วยลงทุนท่ีจำาหน่ายได้แล้วท้ังหมด

 (4)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทำาการซ้ือขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำานวน 

เกินกว่าสองในสามของจำานวนหน่วยลงทุนท่ีจำาหน่ายได้แล้วท้ังหมด

 (5)  เม่ือสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีท่ีบริษัทจัดการกระทำาการหรืองดเว้น

กระทำาการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีของตน

 (6)  สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดต้ังและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปน้ี

  (6.1)  มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

ท่ีขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำาส่ังท่ีออกโดยอาศัยอำานาจ 

แห่งกฎหมายดังกล่าว

  (6.2)  มีการจำาหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

เก่ียวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไปตามท่ีกำาหนดในประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่า

ด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือช้ีชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน

  (6.3)  ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

เป็นบุคคลอ่ืนใดท่ีมิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

  (6.4)  บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถดำาเนินการตามคำาส่ังของสำานักงานตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนด

ในประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจำากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของ

บริษัทจัดการ

 (7)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถนำาเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์

หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ และหรือกรณีกองทุนมีขนาดกองทุน 

ลดลงเหลือน้อยจนไม่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนต่อไป และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้น
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30. การดำาเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม : 

 บริษัทจัดการจะดำาเนินการดังต่อไปน้ี เพ่ือเลิกกองทุนเปิดดังกล่าว

 (ก) ยุติการรับคำาส่ังซ้ือและคำาส่ังขายคืนหน่วยลงทุนต้ังแต่วันทำาการท่ีปรากฏกรณีตามข้อ 29 (1) ถึง (4)

 (ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมท้ังแจ้งเป็นหนังสือ

ให้สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบด้วย ท้ังน้ี ภายใน 3 วันทำาการนับแต่วันทำาการท่ีปรากฏ

กรณีตามข้อ 29 (1) ถึง (4)

 (ค) จำาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าวภายใน 5 วันทำาการนับแต่วันทำาการท่ีปรากฏกรณีตาม

ข้อ 29 (1) ถึง (4) เพ่ือรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระทำาได้เพ่ือชำาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

 (ง) ชำาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำานวนเงินท่ีรวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 10 วันทำาการนับ

แต่วันทำาการท่ีปรากฏกรณีตามข้อ 29 (1) ถึง (4) และเม่ือได้ดำาเนินการชำาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็นการเลิก

กองทุนน้ัน

 เม่ือได้ดำาเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำาเนินการ ตาม (ค) บริษัทจัดการ

จะดำาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการชำาระบัญชี 

ของกองทุนรวม

 ในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วท้ังหมด โดยคำานวณตามมูลค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทุนของกองทุนใด ลดลงเหลือ 

น้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำาการใด หากบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนน้ัน บริษัทจัดการจะดำาเนินการตาม (ก) ถึง (ง) 

และหากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำาเนินการ ตาม (ค) บริษัทจัดการจะดำาเนินการตามประกาศคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการชำาระบัญชีของกองทุนรวม

31. การชำาระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเม่ือเลิกโครงการ : 

 บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำาระบัญชี โดยจะแต่งต้ังผู้ชำาระบัญชีท่ีสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ

เพ่ือทำาหน้าท่ีรวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินท่ีคงเหลือจากการชำาระหน้ีสินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมท้ัง

ทำาการอย่างอ่ืนตามแต่จำาเป็นเพ่ือชำาระบัญชีกองทุนให้เสร็จส้ิน ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกำาหนด สำาหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำาระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

และผู้ชำาระบัญชีจะดำาเนินการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าท่ีคงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำานวน

หน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานท่ีปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ 

 เม่ือได้ชำาระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำาระบัญชีจะทำาการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชำาระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดัง

กล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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32. ข้อกำาหนดอ่ืนๆ : 

 32.1 การกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพัน

  ในการจัดการกองทุนเปิด บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนในนามกองทุน      

เปิดได้ตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการดังน้ี ท้ังน้ี เว้นแต่สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกำาหนดเป็นอย่างอ่ืน 

  32.1.1 กู้ยืมเงินหรือทำาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนได้เฉพาะเพ่ือบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิด 

  32.1.2 เงินท่ีได้จากการกู้ยืมเงินหรือทำาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน ต้องนำามาชำาระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

เป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

  32.1.3 จำานวนเงินกู้ยืมเม่ือรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน ต้องไม่เกินร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุนเปิด เว้นแต่ในกรณีจำาเป็นและสมควรเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเน่ืองมาจากปัญหาความผันผวน 

(Fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง สำานักงานอาจผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิด 

  32.1.4 คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินหรือทำาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็น 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดน้ัน ท้ังน้ี ในกรณีท่ีคู่สัญญาเป็นกองทุนรวม กองทุนรวมน้ันต้องไม่อยู่ภายใต้การจัดการของ

บริษัทจัดการเอง 

  32.1.5 จัดทำารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือทำาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน และส่งให้        

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดน้ันภายในสามวันทำาการนับแต่วันทำาสัญญากู้ยืมเงินหรือทำาธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 

  การกู้ยืมเงิน บริษัทจัดการอาจทำาคำาขอวงเงินสินเช่ือไว้ล่วงหน้า (Credit Line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละคร้ังต้องมี

ระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกินเก้าสิบวัน 

 32.2 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถดำารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับการดำารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทำาประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ 

ให้บริษัทจัดการดำาเนินการดังน้ี รายงานต่อสำานักงานภายในวันทำาการถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถ

ดำารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าวและบริษัทจัดการจะเปล่ียนให้บริษัทจัดการรายอ่ืนเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธี

ขอรับความเห็นชอบจากสำานักงานหรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจำานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึง

หน่ึงของจำานวนหน่วยลงทุนท่ีจำาหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีบริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการ

ไม่สามารถดำารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว

  ท้ังน้ี หากมีเหตุจำาเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการ 

คัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคำานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำาคัญ และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนจากการ

เปล่ียนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

  หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำาเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำาหนด บริษัทจัดการจะดำาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
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 32.3  การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission)

   บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการ อันเน่ืองมาจากการใช้บริการ

ของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี

   (1)  ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้น้ันต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกับบทบาท

โดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ

   (2)  ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลน้ันบ่อยคร้ังเกินความจำาเป็นเพ่ือให้

กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning) 

   ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงให้แก่กองทุนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้อง

กระทำาด้วยความเป็นธรรมและคำานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ท่ีอาจไว้ได้ของกองทุนน้ันด้วย

 32.4   ข้อกำาหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

   ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซ่ึงต่อ

ไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำาหนดให้สถาบันการเงินท่ีไม่ใช่

สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเก่ียวกับบัญชีของบุคคลท่ีอยู่

ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงบุคคลธรรมดา/ นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซ่ึงมีถ่ินท่ีอยู่ถาวรใน

สหรัฐอเมริกา และผู้ซ่ึงมีถ่ินท่ีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงเปิดหรือมีไว้กับ FFI น้ัน นอกจากน้ี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมี

รัฐบาลในหลายประเทศกำาลังดำาเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อกำาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับ FATCA (ซ่ึงต่อไป

จะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง”)

   กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซ่ึงถูกกำาหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ

หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกัน

และบุคคลท่ีมีลักษณะตามหลักเกณฑ์ท่ี FATCA กำาหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพ่ือหาความสัมพันธ์ของลูกค้า

กับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการกำาหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์

ของFATCA เป็นต้น

   ภายใต้ข้อกำาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ 

มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมน้ันจะได้รับผลกระทบท่ีสำาคัญในสอง

กรณี คือ

   (1)  ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย

ทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซ่ึงจะเร่ิมต้นต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และ

เงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซ่ึงอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบัน
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การเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะเร่ิมต้นต้ังแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำาหนดให้สถาบันการเงิน

ของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำาหนดของ FATCA (ซ่ึงรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินใน 

ประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืน) มีหน้าท่ีดำาเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายดังกล่าวก่อนชำาระให้กับ

กองทุนรวมท่ีเป็น NPFFI

   (2)  ธนาคารและสถาบันการเงินท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมท้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน 

และผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืน ท่ีเข้าร่วมผูกพันตามข้อกำาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำาธุรกรรม

ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซ่ึงอาจทำาให้กองทุนรวมไม่สามารถดำาเนินการ

ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำาเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำาให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำารายการผ่าน

ทางผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนได้อีกต่อไป

   เพ่ือมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำาเนินงานรวมท้ังเพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของ

ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อ

กำาหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง และเพ่ือให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้

ข้อกำาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซ่ึงรวมท้ังผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการ

ปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน

สิทธิในการดำาเนินการ ดังน้ี

   (1)  ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมาย

ต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกำาหนด) ให้คำายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำาส่งข้อมูล (เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เลขประจำา

ตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลท่ีได้รับ 

เป็นต้น) ท่ีมีอยู่ในบัญชีท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนน้ันกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐท้ังในและต่างประเทศ ตามข้อ

กำาหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง

   (2)  ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำาส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำายินยอม เพ่ิมเติม เพ่ือยืนยันหรือพิสูจน์ทราบ

ความเก่ียวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อท่ีกำาหนด

ไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเม่ือข้อมูลท่ีเคยให้ไว้มีการ

เปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำาส่งหลักฐานเพ่ือยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ในกรณีท่ี

เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ท้ังน้ี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำาหนดของกฎหมายดังกล่าว

   (3)  ดำาเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง

   เพ่ือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมท้ังเพ่ือให้กองทุนหรือ

ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึนหากมีการดำาเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น  
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ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำาเนินการ หรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกำาหนด บริษัท

จัดการขอสงวนสิทธิในการดำาเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังต่อไปน้ี ตามความจำาเป็นและความเหมาะสม โดย

ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำาเนินการตามท่ีบริษัทจัดการแจ้งน้ีแล้ว และ/หรือได้ดำาเนินการตามข้อตกลงท่ีได้

ระบุไว้ในคำาขอเปิดบัญชี

   (1)  ไม่รับคำาส่ังซ้ือ/ สับเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

   (2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

   (3)  ดำาเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชำาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ

ผู้ถือหน่วยลงทุนรายน้ันได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำาหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ท้ังน้ี ต้องไม่ขัดกับ

กฎหมายของประเทศไทย

   (4)  ดำาเนินการอ่ืนใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำาให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ

ประโยชน์เพ่ิมข้ึน หากมีการดำาเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น

   การดำาเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำาเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ

กระทำาเพ่ือหลีกเล่ียงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำาเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมาย 

ต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องอันจะทำาให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น ซ่ึงในทาง

ปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำาเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคล

ตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกำาหนด) เท่าน้ัน

   ท้ังน้ี ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกำาหนดเพ่ือรองรับการดำาเนินการตามท่ีบริษัทจัดการได้สงวน

สิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ท่ีเก่ียวข้อง) จะดำาเนินการตามข้อกำาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำาส่งข้อมูล

ของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำาเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกำาหนด โดยไม่จำาเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

33. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

 บริษัทจัดการตกลงให้มีการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการปฎิบัติไม่เป็น

ไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมน้ี และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำานักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง

ทุนรวมสามารถนำาข้อพิพาทเข้าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
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