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ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูรายละเอียดโครงการฯ และขอ้ผูกพนั

ช่ือบริษทัจดัการ :  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากดั 

ท่ีอยูบ่ริษทัจดัการ :  เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26  

 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร

 กรงุเทพมหานคร 10120

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

1.   ช่ือ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม :

 1.1 ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) :   กองทนุเปิดบวัหลวงทศพล

 1.2 ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) :  Bualuang Top-Ten Fund   

 1.3 ช่ือย่อ :     BTP

 1.4 ประเภทโครงการ :    กองทนุเปิด 

  การระดมทนุ :     ในประเทศ 

  ประเภทการขาย :    ขายหลายครัง้

 1.5 การก�าหนดอายโุครงการ :      ไมก่�าหนด 

  เง่ือนไขอ่ืนๆ :     ไมม่ี

 1.6  ลกัษณะโครงการ :    กองทนุเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไป

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

 2.1 จ�านวนเงินทนุของโครงการ :  5,000 ลา้นบาท 

  เง่ือนไข :  ไมม่ ี

 2.2 มลูค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย :  10 บาท 

 2.3 จ�านวนหน่วยลงทนุ :  500 ลา้นหน่วย 

 2.4 ประเภทหน่วยลงทนุ :  ระบุชือ่ผูถ้อื 

 2.5 ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก :  10 บาท 

 2.6 มลูค่าขัน้ต�า่ของการสัง่ซ้ือครัง้แรก :  500 บาท 

 2.7 มลูค่าขัน้ต�า่ของการสัง่ซ้ือครัง้ถดัไป :  500 บาท 
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 2.8 มลูค่าขัน้ต�า่ของการสัง่ขายคืน :  ไมก่�าหนด 

  จ�านวนหน่วยลงทนุขัน้ต�า่ของการสัง่ขายคืน : ไมก่�าหนด 

 2.9 มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต�า่ :  ไมก่�าหนด 

  จ�านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต�า่ :  ไมก่�าหนด 

3. วตัถปุระสงค์ของโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 

ลกัษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการ 

ลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุ :

 3.1 วตัถปุระสงคข์องโครงการ : 

  โครงการจะระดมเงนิทนุทัง้จากภายในและภายนอกประเทศเพือ่เน้นลงทนุในหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารแหง่ทนุของ

บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ละมปีจัจยัพืน้ฐานดซีึ่งผูจ้ดัการกองทุนคาดหมายว่าจะใหผ้ลตอบแทนรวมสูงสุด  

10 อนัดบัแรก เพือ่สรา้งผลตอบแทนทีส่งูในระยะปานกลางและระยะยาวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

 3.2 ชนิดกองทนุรวม : ลงทนุโดยตรง

  ประเภทกองทนุรวม : กองทนุรวมทัว่ไป

  การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไมม่ี

 3.3 นโยบายการลงทนุ : ตราสารแหง่ทนุ 

  การลงทนุในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : ไมล่งทนุ

  การลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไมล่งทนุ

 3.4 ลกัษณะพิเศษ : ไมม่ ี

  รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุ : 

  เน้นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลกัทรพัย์ประเภทตราสารแห่งทุนของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ละมปีจัจยัพืน้ฐานด ีซึง่ผูจ้ดัการกองทนุคาดหมายวา่จะใหผ้ลตอบแทนรวมสงูสดุ 10 อนัดบัแรก โดยจะลงทนุ

ในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารแหง่ทนุของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยโ์ดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 65 ของมลูคา่

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ สว่นทีเ่หลอืจะลงทนุในตราสารแหง่หน้ี เงนิฝาก หรอืหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่หรอืการหาดอกผล

โดยวธิอีืน่ตามทีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ อน่ึง ในระหวา่งทีม่กีารเปลีย่นแปลงการลงทนุใน

หลกัทรพัยป์ระเภทตราสารแหง่ทนุของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์10 อนัดบัแรก จ�านวนหลกัทรพัยด์งักลา่วจะไม่

เกนิ 12 บรษิทั เป็นเวลาไมเ่กนิ 45 วนัท�าการจากวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงการลงทนุมากกวา่ 10 บรษิทั
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  อน่ึง อาจมบีางขณะทีไ่ม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนการลงทุนทีก่�าหนดไวใ้นโครงการดว้ยเหตุภาวะ 

สงคราม วกิฤตทางเศรษฐกจิทีม่นียัส�าคญัต่อการลงทนุในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และราคาตลาดลดลงอยา่งรนุแรง

ในรอบปีบญัช ีบรษิทัจดัการจะเปิดเผยรายงานการลงทนุในตราสารแหง่ทนุใหผู้ล้งทนุทราบผา่นชอ่งทางทีเ่หมาะสม              

  ทัง้น้ี กองทุนจะไม่ลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขาย      

ลว่งหน้าแฝง (Structured Note)

 3.5 การลงทนุในต่างประเทศ : ไมม่กีารลงทนุในต่างประเทศ

 3.6 ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในประเทศ :

  บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่น 

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

ดงัตอ่ไปน้ี เวน้แต่ในกรณทีีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ข

หรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น 

  3.6.1 ตราสารแหง่ทุนในประเทศ ไดแ้ก่ ตราสาร หรอืสญัญาทีเ่สนอขายในประเทศ หรอืมผีูอ้อกหรอืคูส่ญัญา

เป็นนิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดงัต่อไปน้ี 

   (1) หุน้

   (2) หน่วยลงทนุหรอืใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ หรอืของกอง

ทนุรวมอืน่ทีม่นีโยบายการลงทนุในตราสารแหง่ทนุ เชน่ กองทนุรวมผสม เป็นตน้

   (3) ใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ หรอืใบแสดงสทิธใินการซื้อหุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้ โดยตอ้งเป็น       

ไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี

    (ก) การลงทุนในตราสารดงักล่าวต้องเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (efficient 

portfolio management) 

    (ข) บรษิทัจดัการตอ้งด�าเนินการใหม้กีารกนัหรอืแยกทรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพซึง่มสีภาพ

คลอ่งในจ�านวนทีเ่พยีงพอต่อมลูคา่การใชส้ทิธติามตราสารดงักลา่ว (fully covered) ไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทนุหรอืมไีวซ้ึง่ตราสาร

นัน้ ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑท์ีส่�านกังานก�าหนด

   (4) ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ที่เกดิจากหลกัทรพัย์อ้างองิไทย ที่มหีลกัทรพัย์อ้างองิเป็นหุน้หรอื          

ใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้

   (5) ธรุกรรมการใหย้มืหลกัทรพัยโ์ดยหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มืเป็นหลกัทรพัยต์าม (1) (2) (3) หรอื (4) ทัง้น้ี  

ตามหลกัเกณฑท์ีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด
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  3.6.2 ตราสารแหง่หน้ีในประเทศ ไดแ้ก่  

   (1) ตราสารแหง่หน้ีทีม่ลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก ไดแ้ก่  

    (1.1) ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะ        

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

    (1.2) ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิทีบ่รษิทัหลกัทรพัยท์ีป่ระกอบธรุกจิประเภทการใหส้นิเชือ่เพือ่

ธรุกจิหลกัทรพัยเ์ป็นผูอ้อก ซึง่ก�าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไมเ่กนิ 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้หน็

    (1.3) ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิอายไุมเ่กนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่มอีนัดบัความน่าเชือ่ถอื

ดงัต่อไปน้ี

      (ก) อนัดบัความน่าเชือ่ถอืของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดบัแรก ทัง้น้ี ในกรณี

ที่เป็นอนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสาร ต้องเป็นอนัดบัความน่าเชื่อถอืที่ได้มาจากการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื 

ระยะสัน้ (short-term rating) ดว้ย หรอื

      (ข) อนัดบัความน่าเชือ่ถอืของผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�้าประกนั อยูใ่นอนัดบั

ทีส่ามารถลงทนุได ้ (investment grade) ทัง้น้ี โดยการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืภายใต้

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

   (2) ตราสารแหง่หน้ีทัว่ไป ไดแ้ก่

    (2.1) ตราสารภาครฐัไทย อนัไดแ้ก่  

      (ก) ตัว๋เงนิคลงั

      (ข) พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย

      (ค) พนัธบตัร ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หุน้กู ้ หรอืใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้กู ้        

ทีก่ระทรวงการคลงัหรอืกองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิเป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั หรอื 

ผูค้�า้ประกนั

    (2.2) ตราสารภาครฐัต่างประเทศ อนัไดแ้ก่ ตราสารทีม่รีปูแบบท�านองเดยีวกบัตราสารภาครฐัไทย ที่

รฐับาลต่างประเทศ องคก์ารหรอืหน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ รฐัวสิาหกจิตามกฎหมายต่างประเทศ หรอืองคก์ารระหวา่ง

ประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้�า้ประกนั ทัง้น้ี ตราสารดงักลา่วตอ้งมลีกัษณะตามเงือ่นไขทา้ยขอ้ 3.6.2 ดว้ย

    (2.3) ตราสารทีเ่ปลีย่นมอืได ้ซึง่หมายถงึ พนัธบตัร ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืหุน้กูท้ีไ่มร่วม

ถงึหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพนัธ ์ทีส่�านกังานอนุญาตใหเ้สนอขายในลกัษณะทัว่ไปหรอืในลกัษณะจ�ากดั หรอืทีอ่อกภาย

ใต้ขอ้ผกูพนัทีก่�าหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลงั หรอืทีนิ่ตบุิคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผูอ้อก หรอืทีเ่ป็น 

หลกัทรพัย ์ ที่ออกใหม่ซึ่งผูอ้อกหลกัทรพัย์ได้เสนอขายหลกัทรพัย์ที่ออกใหม่นัน้ทัง้หมดต่อผูถ้อืหุน้โดยได้รบัช�าระราคา 

เตม็มลูคา่ทีเ่สนอขายจากผูถ้อืหุน้ ทัง้น้ี ตราสารทีเ่ปลีย่นมอืไดต้อ้งมลีกัษณะตามเงือ่นไขทา้ยขอ้ 3.6.2 ดว้ย  
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    (2.4) ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิไทยทีม่หีลกัทรพัยอ์า้งองิเป็นพนัธบตัร 

หรอืหุน้กูท้ีไ่มใ่ชหุ่น้กูอ้นุพนัธ ์ 

    (2.5) ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ หุ้นกู้ หรอืใบส�าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายใน 

ต่างประเทศโดยมผีูอ้อกเป็นนิตบุิคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้น้ี หุน้กูด้งักล่าวไมร่วมถงึหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กู้

อนุพนัธ ์ 

    (2.6) หน่วยลงทนุหรอืใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแหง่หน้ี หรอื

ของกองทนุรวมอืน่ทีม่นีโยบายการลงทนุเฉพาะเงนิฝาก ตราสารแหง่หน้ี หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีส่�านกังานก�าหนดหรอื

ใหค้วามเหน็ชอบ เชน่ กองทนุรวมตลาดเงนิ เป็นตน้

    (2.7) ธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื ทัง้น้ี บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์      

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

    (2.8) ธรุกรรมการใหย้มืหลกัทรพัยโ์ดยหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มืเป็นตราสารแหง่หน้ีตาม (1.1) (1.2) (1.3) 

(2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรอื (2.6) ทัง้น้ี บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก�าหนด

   ในกรณีทีต่ราสารแห่งหน้ีตามขอ้ 3.6.2 เป็นตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิทีม่กีารจ่ายผลตอบแทน        

ผลตอบแทนนัน้ตอ้งอยูใ่นรปูอตัราดอกเบีย้คงทีห่รอือตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้ 

   การรบัรอง รบัอาวลั สลกัหลงั หรอืค�า้ประกนัของบุคคลทีก่�าหนดไวใ้นขอ้ 3.6.2 ตอ้งเป็นการรบัรองตลอดไป 

รบัอาวลัทัง้จ�านวน สลกัหลงัโอนประเภทมสีทิธไิล่เบีย้โดยไมม่ขีอ้ก�าหนดลบลา้งหรอืจ�ากดัความรบัผดิของผูส้ลกัหลงั หรอื            

ค�า้ประกนัตน้เงนิและดอกเบีย้เตม็จ�านวนแบบไมม่เีงือ่นไข  

   เง่ือนไข : ตราสารภาครฐัต่างประเทศตามขอ้ (2.2) และตราสารทีเ่ปลีย่นมอืไดต้ามขอ้ (2.3) ตอ้งมลีกัษณะ

ดงัต่อไปน้ี

   (1) เป็นตราสารขึน้ทะเบยีนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

   (2) มรีาคาทีเ่หมาะสมตามทีส่มาคมตลาดตราสารหน้ีไทยก�าหนด หรอืมผีูแ้สดงตนต่อบุคคลทัว่ไปว่า

พรอ้มจะเสนอราคาซือ้และรบัซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดงักลา่ว (bid price แบบ firm quote) ตามจ�านวนและวธิกีารทีส่มาคม

ตลาดตราสารหน้ีไทยก�าหนดอยูเ่สมอ โดยไดส้ง่ส�าเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายขุองตราสารนัน้ และ

   (3) เป็นตราสารทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

    (ก) ในกรณีทีเ่ป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศ ตราสารดงักล่าวต้องเป็นตราสารทีม่อีนัดบัความ         

น่าเชือ่ถอืของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(investment grade) เวน้แต่ผูอ้อกตราสารดงักลา่ว

เป็นรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนัน้ตอ้งมอีนัดบัความน่าเชือ่ถอืของตราสารอยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้

(investment grade) เทา่นัน้
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    (ข) ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารเป็นนิตบุิคคลต่างประเทศ ตราสารนัน้ตอ้งมอีนัดบัความน่าเชือ่ถอืของ

ตราสารอยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(investment grade) 

    (ค) ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้แรก        

หากตราสารดงักลา่วไมม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(investment 

grade) ตราสารนัน้ตอ้งมบีรษิทัจดัการไมต่�่ากวา่สามรายเป็นผูซ้ือ้ตราสารดงักล่าวเพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทุนภายใตก้าร

จดัการ

  3.6.3 ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทนุ ไดแ้ก่  

   (1) หุน้กูแ้ปลงสภาพทีเ่สนอขายในประเทศซึง่ตอ้งมลีกัษณะตามเงือ่นไขในทา้ยขอ้ 3.6.2 (1) และ (2) 

ทัง้น้ี ในกรณทีีก่องทนุลงทนุในหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักลา่วในการเสนอขายครัง้แรก หุน้กูแ้ปลงสภาพนัน้ตอ้งเป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ (investment grade) หรอืเป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพทีม่บีรษิทัจดัการ 

ไมต่�่ากวา่สามรายเป็นผูซ้ือ้ตราสารดงักลา่วเพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทนุภายใตก้ารจดัการ 

    ในกรณทีีหุ่น้กูแ้ปลงสภาพตามวรรคหน่ึงมกีารค�า้ประกนั การค�า้ประกนัดงักลา่วตอ้งเป็นการค�า้ประกนั 

ตน้เงนิและดอกเบีย้เตม็จ�านวนแบบไมม่เีงือ่นไข

   (2) หุน้กูแ้ปลงสภาพทีเ่สนอขายในต่างประเทศโดยมผีูอ้อกเป็นนิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย     

  3.6.4 เงนิฝากในสถาบนัการเงนิตามกฎหมายไทย 

  3.6.5 ใบส�าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์ซึง่เป็นไปตามเกณฑข์อ้ 3.6.1 (3)

  3.6.6 ทรพัยส์นิอืน่ทีม่ลีกัษณะท�านองเดยีวกบั 3.6.1 - 3.6.5 โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส�านกังาน

 3.7 อตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน เพ่ือเป็นทรพัยสิ์นของกองทนุรวมในประเทศ :

  บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย ์ หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพือ่เป็นทรพัยส์นิของ 

กองทนุรวม ตามทีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนดดงัต่อไปน้ี 

ในกรณทีีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอตัราสว่นการลงทนุ บรษิทัจดัการจะลงทนุใหเ้ป็นไปตาม

ประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

  3.7.1 บรษิทัจดัการอาจลงทนุในหรอืมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิดงัต่อไปน้ี เพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทนุรวม โดยไมจ่�ากดั

อตัราสว่น

   (1) ตราสารภาครฐัไทย 

   (2) ตราสารภาครฐัต่างประเทศตามขอ้ 3.6.2 (2.2) ทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นสองอนัดบัแรก หรอื

สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าทีม่สีนิคา้เป็นตราสารดงักลา่ว
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   ในกรณขีองกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครฐัต่างประเทศตามขอ้ (2) เมือ่รวมกนัแลว้ตอ้งไมเ่กนิ

รอ้ยละ 20 ของมูลค่าตราสารนัน้ในแต่ละรุ่น เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเปิดทีม่กีารขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค�าสัง่              

ลว่งหน้าซึง่ระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)

  3.7.2 บรษิทัจดัการอาจลงทนุหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารภาครฐัต่างประเทศทีน่อกเหนือจากขอ้ 3.7.1 (2) หรอืสญัญา

ซือ้ขายลว่งหน้าทีม่สีนิคา้เป็นตราสารดงักลา่ว เพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทนุได ้ โดยมมีลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เมือ่ค�านวณเฉพาะ 

ผูอ้อกหรอืผูเ้ป็นคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กนิรอ้ยละ 35 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

   การค�านวณอตัราสว่นตามวรรคหน่ึง ใหน้บัตราสารตามวรรคหน่ึงและทรพัยส์นิทุกประเภททีผู่อ้อกหรอื         

ผูเ้ป็นคูส่ญัญารายดงักลา่วเป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกนั หรอืคูส่ญัญา ซึง่กองทนุไดล้งทนุหรอืมไีว้

ซึง่ทรพัยส์นิเหลา่นัน้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วดว้ย  

   ในกรณขีองกองทุนรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครฐัต่างประเทศตามวรรคหน่ึง ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 20 

ของมลูคา่ตราสารนัน้ในแต่ละรุน่ เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเปิดทีม่กีารขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค�าสัง่ล่วงหน้าซึง่ระบุ

เวลาแน่นอน (auto redemption)

  3.7.3 บรษิทัจดัการอาจลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารดงัต่อไปน้ี ทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคาร

พาณิชย ์ หรอืบรษิทัเงนิทุนรายใดเป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�้าประกนั หรอืคูส่ญัญา เพือ่เป็น

ทรพัย์สนิของกองทุนได้ โดยมมีูลค่ารวมกนัทัง้สิ้นเมื่อค�านวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส ัง่จ่าย ผู้รบัรอง ผู้รบัอาวลั ผู้สลกัหลงั  

ผูค้�า้ประกนั หรอืคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

   (1) ตราสารแหง่หน้ีในประเทศ

   (2) ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทนุ

   (3) เงนิฝากในสถาบนัการเงนิตามกฎหมายไทย

   การค�านวณอตัราสว่นตามวรรคหน่ึง ใหน้บัตราสารตามวรรคหน่ึงและทรพัยส์นิตามขอ้ 3.7.4 (1) (2) หรอื 

(5) และข้อ 3.7.5 (1) ที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้ส ัง่จ่าย ผู้ร ับรอง ผู้ร ับอาวัล ผู้สลักหลัง  

ผูค้�า้ประกนั หรอืคูส่ญัญา ซึง่กองทนุไดล้งทนุหรอืมไีวร้วมในอตัราสว่นดงักลา่ว โดยในกรณขีองธนาคารพาณชิยน์ัน้เป็นสาขา

ของธนาคารต่างประเทศ ใหน้บัทรพัยส์นิทีธ่นาคารต่างประเทศดงักลา่วเป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง  ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั  

ผูค้�้าประกนั หรอืคูส่ญัญา ซึง่กองทุนไดล้งทุนหรอืมไีวร้วมในอตัราสว่นการลงทุนดงักล่าวดว้ย ทัง้น้ี ไมว่า่ในกรณีใด มใิห้

ค�านวณเงนิฝากในบญัชเีงนิฝากเพือ่การด�าเนินงานของกองทนุเขา้ในอตัราสว่นดงักลา่ว 

  3.7.4 บรษิทัจดัการอาจลงทนุหรอืมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิดงัต่อไปน้ี ทีบุ่คคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั  

ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกนั หรอืคูส่ญัญา เพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทนุได ้โดยมมีลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เมือ่ค�านวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย 

ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกนั หรอืคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ  
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   (1) ตราสารแหง่ทนุในประเทศ ทีบ่รษิทัจดทะเบยีนเป็นผูอ้อกหรอืคูส่ญัญา ทัง้น้ี ไมร่วมถงึตราสารแหง่ทนุ 

ของบรษิทัจดทะเบยีนทีอ่ยูร่ะหวา่งด�าเนินการใหเ้หตุแหง่การเพกิถอนหมดไป

   (2) หุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สัง่ร ับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย ซึง่ผูอ้อกหุน้ดงักล่าวอยูร่ะหว่างการด�าเนินการกระจายการถอืหุน้รายยอ่ยตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัย ์

แหง่ประเทศไทยวา่ดว้ยการรบัหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธเิป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

   (3) ตราสารแหง่หน้ีในประเทศตามขอ้ 3.6.2 ทัง้น้ี เฉพาะทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถ

ลงทนุได ้(investment grade)   

   (4) ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทนุตามขอ้ 3.6.3 ทัง้น้ี เฉพาะทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้

(investment grade)   

   (5) ใบส�าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์ทีอ่นัดบัความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้ 

(investment grade)   

   ตราสารแหง่ทนุตาม (1) และตราสารแหง่หน้ีตาม (3) มใิหห้มายความรวมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวม  

ทีถ่กูจดัใหเ้ป็นตราสารแหง่ทนุตามขอ้ 3.6.1 (2) หรอืตราสารแหง่หน้ีตามขอ้ 3.6.2 (2.6)

   การค�านวณอตัราสว่นตามวรรคหน่ึง ใหน้บัทรพัยส์นิตามวรรคหน่ึงและทรพัยส์นิตามขอ้ 3.7.5 (1) ทีบุ่คคล

ดงักลา่วเป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�้าประกนั หรอืคูส่ญัญา ซึง่กองทุนไดล้งทุนหรอืมไีวร้วมใน

อตัราสว่นดงักลา่วดว้ย 

  3.7.5 บรษิทัจดัการอาจลงทนุหรอืมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิอืน่นอกเหนือจากกรณทีีก่�าหนดไวใ้นขอ้ 3.7.2 ขอ้ 3.7.3 และ

ขอ้ 3.7.4  เพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นดงัต่อไปน้ี

   (1) การลงทนุหรอืมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิดงักลา่วซึง่บุคคลใดเป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั  

ผูค้�้าประกนั หรอืคู่สญัญา ต้องมมีูลค่ารวมกนัทัง้สิน้เมื่อค�านวณเฉพาะผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั  

ผูค้�า้ประกนั หรอืคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

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

ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกนั หรอืคูส่ญัญาแลว้ ตอ้งมมีลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

  3.7.6 บรษิทัจดัการอาจลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิทีก่ลุ่มกจิการใดเป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั  

ผูส้ลกัหลงั ผูค้�า้ประกนั หรอืคูส่ญัญา เพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทนุได ้โดยมมีลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ของกลุม่กจิการนัน้ไมเ่กนิอตัรา

อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสงูกวา่

   (1) รอ้ยละสามสบิของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทนุ
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   (2) อตัราทีค่�านวณไดจ้ากน�้าหนกัของกลุม่กจิการดงักลา่วในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวม

กบัรอ้ยละสบิของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุนัน้ ทัง้น้ี ตวัชีว้ดัดงักลา่วตอ้งเป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีทีม่กีารเผย

แพรอ่ยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้

  3.7.7 การลงทนุหรอืมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิทีบ่รษิทัในกลุม่กจิการใดเป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จา่ย หรอืคูส่ญัญา เพือ่เป็นทรพัยส์นิ

ของกองทนุ หากทรพัยส์นิดงักลา่วเป็นองคป์ระกอบทีใ่ชใ้นการค�านวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ บรษิทัจดัการ

อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทัง้สิ้นเมื่อค�านวณเฉพาะผู้ออก ผู้ส ัง่จ่าย หรือคู่สญัญา 

รายนัน้ ไม่เกนิอตัราทีค่�านวณไดจ้ากน�้าหนักของทรพัย์สนิดงักล่าวในตวัชี้วดัรวมกบัรอ้ยละสบิของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ

ของกองทนุ ทัง้น้ี เฉพาะในกรณทีีอ่ตัราดงักลา่วสงูกวา่อตัราสว่นทีก่�าหนดไวใ้นขอ้ 3.7.2 ขอ้ 3.7.3 ขอ้ 3.7.4 ขอ้ 3.7.5 แลว้

แต่กรณี

  3.7.8 ในกรณขีองกองทนุรวม ใหบ้รษิทัจดัการกองทนุรวมลงทนุหรอืมไีวซ้ึง่เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิ 

หรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์บรษิทัเงนิทนุ บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์บรรษทั

ตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั หรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผูอ้อกหรอืคูส่ญัญา เป็นจ�านวนทีม่มีลูคา่รวม

โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมเ่กนิรอ้ยละ 45 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบญัช ี หรอืในรอบอายุ

กองทนุรวมส�าหรบักองทนุรวมทีม่อีายนุ้อยกวา่หน่ึงปี แลว้แต่กรณ ีทัง้น้ี ไมว่า่ในกรณใีด มใิหค้�านวณเงนิฝากในบญัชเีงนิฝาก

เพือ่การด�าเนินงานของกองทนุเขา้ในอตัราสว่นดงักลา่ว

   อตัราสว่นตามวรรคหน่ึงมใิหน้�ามาใชบ้งัคบักบักองทนุรวมทีม่กีารก�าหนดอายโุครงการตัง้แต่หน่ึงปีขึน้ไป  

ทัง้น้ี เฉพาะในระยะเวลาหกเดอืนก่อนวนัครบก�าหนดอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม 

   ในกรณทีีเ่งนิฝากหรอืตราสารแหง่หน้ีทีม่ลีกัษณะคลา้ยเงนิฝากทีก่องทนุรวมลงทนุในหรอืมไีวเ้กนิอตัราสว่น

ที่ก�าหนดตามวรรคหน่ึง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี่ย 

ไม่เกนิรอ้ยละ 45 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมภายในสามสบิวนันับแต่วนัสิน้รอบปีบญัชนีัน้ ทัง้น้ี ใหค้�านวณ 

อตัราส่วนการลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิดงักล่าวโดยเฉลีย่ตัง้แต่วนัแรกของรอบปีบญัชนีัน้จนถงึวนัทีท่รพัยส์นินัน้มมีลูค่า 

เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว

   เมื่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัติามวรรคสามแลว้ ใหบ้รษิทัรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ของ 

กองทุนรวมทราบภายในวนัท�าการถดัจากวนัทีท่รพัยส์นินัน้มมีลูคา่รวมโดยเฉลีย่ไมเ่กนิรอ้ยละ 45 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ

ของกองทุนรวม เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตรวจสอบการปฏบิตัดิงักล่าว ทัง้น้ี บรษิทัต้องด�าเนินการให ้

ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจง้ใหส้�านกังานทราบภายในหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัรายงานจากบรษิทัดว้ย 

   หากบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ ส�านักงานอาจสัง่ให้บริษัทเลิก 

กองทนุรวมนัน้
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  3.7.9 ในกรณทีีม่เีหตุจ�าเป็นและสมควร เพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุอนัเน่ืองมาจากปญัหาความ

ผนัผวน (fluctuation) ของตลาดเงนิและตลาดทุนในวงกวา้งในรอบปีบญัชใีด บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผนัต่อ

ส�านกังานเพือ่ไมต่อ้งน�าการลงทนุในหรอืมไีวซ้ึง่เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิ หรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ในชว่งเวลาทีเ่กดิความ

ผนัผวนดงักลา่วมารวมค�านวณอตัราสว่นการลงทนุตามขอ้ 3.7.8 ไดส้�าหรบัรอบปีบญัชนีัน้

  3.7.10 บรษิทัจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทนุและใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หน่วยลงทนุเพือ่

เป็นทรพัยส์นิของกองทนุรวมได ้ ไมเ่กนิอตัราสว่นดงัต่อไปน้ี ทัง้น้ี การลงทนุดงักลา่วไมร่วมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวม

อสงัหารมิทรพัย์

   (1) ลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนและใบส�าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวม          

ทีบ่รษิทัจดัการอืน่เป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนินการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองแต่ละกองทนุรวมทีบ่รษิทัจดัการ

เป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนินการ 

   (2) ลงทนุหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทนุและใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หน่วยลงทนุของทกุกองทนุรวมทีบ่รษิทั

จดัการอืน่เป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนินการ ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองแต่ละกองทนุรวมทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บั

ผดิชอบด�าเนินการ 

  3.7.11 บรษิทัจดัการอาจท�าธรุกรรมการใหย้มืหลกัทรพัยข์องกองทนุได ้โดยมมีลูคา่ธรุกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กนิ

รอ้ยละ 25 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ ทัง้น้ี การค�านวณมลูคา่ธรุกรรมดงักลา่ว ใหบ้รษิทัจดัการค�านวณโดยใชม้ลูคา่

หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื รวมผลประโยชน์ทีพ่งึไดร้บัจนถงึวนัทีค่�านวณมลูคา่ธรุกรรมดงักลา่ว

   ในกรณทีีธ่รุกรรมการใหย้มืหลกัทรพัยใ์นขณะทีก่องทนุเขา้ท�าธรุกรรม มมีลูคา่ไมเ่กนิอตัราสว่นทีก่�าหนด 

ในวรรคหน่ึง หากต่อมาธรุกรรมการใหย้มืหลกัทรพัยน์ัน้มมีลูคา่เกนิอตัราสว่นดงักลา่วโดยมไิดเ้กดิจากการท�าธรุกรรมเพิม่เตมิ 

บรษิทัจดัการจะยงัคงมไีวซ้ึง่ธรุกรรมการใหย้มืหลกัทรพัยด์งักลา่วต่อไปกไ็ด ้ 

   ใหบ้รษิทัจดัการจดัท�ารายงานโดยระบุวนัทีท่รพัยส์นินัน้มมีลูคา่เกนิอตัราสว่นการลงทุนทีก่�าหนดพรอ้ม

สาเหตุ และสง่รายงานดงักลา่วใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายในสามวนัท�าการนบัแต่วนัทีธ่รุกรรม การใหย้มื

หลกัทรพัยน์ัน้มมีลูคา่เกนิอตัราสว่นทีก่�าหนด พรอ้มทัง้จดัท�าส�าเนารายงานดงักลา่วไวท้ีบ่รษิทัจดัการเพือ่ใหส้�านกังานสามารถ

ตรวจสอบได ้ 

  3.7.12 ใหบ้รษิทัจดัการค�านวณอตัราสว่นการลงทนุหรอืมไีวซ้ึง่ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัย์

อา้งองิไทย ใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้ ใบส�าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์หรอื       

ธรุกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี

   (1) ในกรณขีองใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิไทย ใหน้บัมลูคา่ของหลกัทรพัย์

อา้งองิของใบแสดงสทิธดิงักลา่ว รวมในอตัราสว่นส�าหรบัหลกัทรพัยอ์า้งองิดงักลา่วทีก่�าหนดในโครงการน้ี โดยถอืเสมอืนหน่ึง
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ว่ากองทุนได้ลงทุนหรอืมไีว้ซึ่งหลกัทรพัย์อ้างอิงนัน้โดยตรง ทัง้น้ี บรษิัทจดัการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสทิธิใน 

ผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิไทยรวมในอตัราสว่นทีค่�านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญาทีก่�าหนดตามขอ้ 3.7.2 

ขอ้ 3.7.3 ขอ้ 3.7.4 และ ขอ้ 3.7.5 กไ็ด้

    มลูค่าของหลกัทรพัยอ์า้งองิทีน่�ามาค�านวณรวมในอตัราสว่นตามวรรคหน่ึงใหม้มีลูค่าเท่ากบัมลูค่า 

ใบแสดงสทิธ ิในผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิไทยทีก่องทนุไดล้งทนุหรอืมไีว้

   (2) ในกรณีของใบส�าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้ หรอืใบแสดงสทิธใินการซื้อหุน้เพิม่ทุนที่โอนสทิธไิด ้        

ใหบ้รษิทัจดัการค�านวณอตัราสว่นการลงทนุดงัต่อไปน้ี

    (ก) นับมลูค่าทีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวมหีน้าทีต่อ้งช�าระตามตราสารนัน้ รวมในอตัราส่วนทีผู่อ้อก

ตราสารดงักลา่ว

    (ข) นบัมลูคา่ของหุน้ทีร่องรบัรวมในอตัราสว่นทีผู่อ้อกหลกัทรพัยอ์า้งองิ โดยถอืเสมอืนหน่ึงวา่กองทนุ

ลงทนุในหุน้ทีร่องรบันัน้โดยตรง ทัง้น้ี มลูคา่ของหุน้ทีร่องรบัใหใ้ชม้ลูคา่ตามราคาตลาดของหุน้นัน้ซึง่คณูกบัคา่เดลตา้ของใบส�าคญั

แสดงสทิธหิรอืใบแสดงสทิธดิงักลา่ว แลว้แต่กรณ ี 

   (3) ในกรณขีองใบส�าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์ใหบ้รษิทัจดัการค�านวณอตัราสว่นการลงทนุดงัต่อไปน้ี

    (ก) นับมูลค่าทีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวมหีน้าทีต่้องช�าระตามตราสารนัน้รวมในอตัราส่วนทีผู่อ้อก

ตราสารดงักลา่ว

    (ข) นบัมลูคา่ของหลกัทรพัยอ์า้งองิรวมในอตัราสว่นทีผู่อ้อกหลกัทรพัยอ์า้งองิ โดยถอืเสมอืนหน่ึงวา่

กองทุนลงทุนในหลกัทรพัย์อ้างองินัน้โดยตรง ทัง้น้ี มูลค่าของหลกัทรพัย์อ้างองิดงักล่าวใหใ้ชมู้ลค่าตามราคาตลาดของ 

หลกัทรพัยอ์า้งองินัน้ซึง่คณูกบัคา่เดลตา้ของใบส�าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์แลว้แต่กรณ ี 

   (4) ในกรณขีองธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ บรษิทัจดัการจะค�านวณอตัราสว่นการลงทนุใน หรอืมไีว้

ซึง่การใหย้มืหลกัทรพัยโ์ดยใหน้บัมลูคา่ทรพัยส์นิทีใ่หย้มืรวมในอตัราสว่นส�าหรบัหลกัทรพัยท์ีก่�าหนดไวใ้นขอ้ 3.7.2 ขอ้ 3.7.3 

ขอ้ 3.7.4 และ ขอ้ 3.7.5 โดยถอืเสมอืนหน่ึงวา่กองทุนยงัคงมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยน์ัน้อยู ่ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการอาจไมน่บัรวมใน

อตัราสว่นทีค่�านวณตามคูส่ญัญาทีก่�าหนดตามขอ้ 3.7.2 ขอ้ 3.7.3 ขอ้ 3.7.4 และ ขอ้ 3.7.5 กไ็ด้

  3.7.13 ในการค�านวณอตัราสว่นตามขอ้ 3.7.2 ขอ้ 3.7.3 ขอ้ 3.7.4 และขอ้ 3.7.5 (1) ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติาม

หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี รวมทัง้เงือ่นไขตามขอ้ 3.7.14 ดว้ย 

   (1) ในกรณทีีท่รพัยส์นิดงักลา่วมผีูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้ประกนั บรษิทัจดัการจะค�านวณ

อตัราสว่นทีผู่อ้อกทรพัยส์นิหรอืผูท้ีเ่ป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว หรอืค�านวณอตัราสว่นผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้ประกนั 

แลว้แต่กรณ ีกไ็ด ้

   (2) ในกรณีทีท่รพัยส์นิมบุีคคลมากกว่าหน่ึงรายเป็นผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�้าประกนั  

บรษิทัจดัการจะเลอืกค�านวณอตัราสว่นทีผู่ร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้ประกนัรายใดรายหน่ึงกไ็ด้
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  3.7.14 การค�านวณอตัราสว่นทีผู่ร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้�า้ประกนัตามขอ้ 3.7.13 จะท�าไดต้่อเมือ่

บุคคลดงักลา่วไดท้�าการรบัรองตลอดไป รบัอาวลัทัง้จ�านวน สลกัหลงัโอนประเภทมสีทิธไิลเ่บีย้โดยไมม่ขีอ้ก�าหนดลบลา้งหรอื

จ�ากดัความรบัผดิของผูส้ลกัหลงั หรอืค�า้ประกนัตน้เงนิและดอกเบีย้เตม็จ�านวนแบบไมม่เีงือ่นไข 

  3.7.15 ในกรณีทีก่องทุนมสีทิธใินการซื้อหุน้เพิม่ทุนของบรษิทัใดตามสดัส่วนจ�านวนหุน้ทีก่องทุนถอือยู่ (right 

issue) หากการใชส้ทิธนิัน้จะเป็นเหตุใหก้องทนุลงทนุหรอืมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัดงักลา่วมมีลูคา่เกนิอตัราสว่นทีก่�าหนด       

ในขา้งตน้น้ี บรษิทัจดัการอาจซือ้หุน้เพิม่ทนุนัน้โดยไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นทีเ่กีย่วกบัเรือ่งดงักลา่ว 

ทัง้น้ี เฉพาะภายในชว่งระยะเวลาสามสบิวนันบัแต่วนัแรกทีผู่ถ้อืหุน้หมดสทิธจิองซือ้หุน้เพิม่ทนุนัน้ 

  3.7.16 ในกรณทีีต่ราสารแหง่ทุน ตราสารแหง่หน้ี หรอืตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน ในขณะทีล่งทุนหรอืในขณะทีไ่ดม้า

เป็นทรพัยส์นิของกองทนุ มมีลูคา่ไมเ่กนิอตัราสว่นทีก่�าหนดในขา้งตน้ หากต่อมาตราสารแหง่ทนุ ตราสารแหง่หน้ี หรอืตราสาร

กึง่หน้ีกึง่ทนุนัน้ มมีลูคา่เกนิอตัราสว่นดงักลา่วโดยเหตุดงัต่อไปน้ี ใหบ้รษิทัด�าเนินการแกไ้ขอตัราสว่นใหเ้ป็นไปตามทีก่�าหนด

ภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีม่กีารประกาศใหท้ราบถงึเหตุดงักลา่ว เวน้แต่ในกรณทีีม่เีหตุจ�าเป็นและสมควรโดยไดร้บัผอ่นผนัจาก

ส�านกังาน 

   (1) ตราสารแห่งทุนนัน้ในเวลาต่อมาเป็นตราสารแห่งทุนของบรษิทัจดทะเบยีนทีอ่ยู่ระหว่างแกไ้ขการ

ด�าเนินการใหเ้หตุแหง่การเพกิถอนหมดไป หรอืถกูเพกิถอนจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน  

   (2) ตราสารแหง่หน้ีหรอืตราสารกึง่หน้ีกึง่ทนุถกูปรบัลดอนัดบัความน่าเชือ่ถอื  

  3.7.17 ในกรณทีีท่รพัยส์นิในขณะทีล่งทนุหรอืในขณะทีไ่ดม้าเป็นทรพัยส์นิของกองทนุ มมีลูคา่ไมเ่กนิอตัราสว่น      

ทีก่�าหนดในขา้งตน้ หากต่อมามมีลูคา่เกนิอตัราสว่นดงักลา่วจากการรบัช�าระหน้ีดว้ยทรพัยส์นิอืน่ บรษิทัจดัการจะยงัคงมไีว้

ซึง่ทรพัยส์นิดงักลา่วต่อไปกไ็ด ้ 

   ใหบ้รษิทัจดัการจดัท�ารายงานโดยระบุชือ่ จ�านวน อตัราสว่นการลงทนุหรอืมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิตามวรรคหน่ึง 

และวนัทีท่รพัยส์นินัน้มมีลูค่าเกนิอตัราส่วนการลงทุนทีก่�าหนดพรอ้มสาเหตุ และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ด้แูลผลประโยชน์

ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวนัท�าการนบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้มมีลูค่าเกนิอตัราสว่นทีก่�าหนด พรอ้มทัง้จดัท�าส�าเนา

รายงานดงักลา่วไวท้ีบ่รษิทัจดัการเพือ่ใหส้�านกังานสามารถตรวจสอบได ้ 

  3.7.18 ในกรณทีีก่ารรบัช�าระหน้ีดว้ยทรพัยส์นิอืน่เป็นผลใหก้องทนุรวมเป็นผูถ้อืหุน้ทีบ่รษิทัใดเป็นผูอ้อก เพือ่เป็น

ทรพัยส์นิของกองทนุรวม เมือ่รวมกนัทกุกองทนุรวมทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนินการเกนิกวา่รอ้ยละ 25 ของจ�านวน

หุน้ทีจ่�าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทันัน้ บรษิทัจดัการจะด�าเนินการตามประกาศที ่สน. 24/2552 เรือ่ง การลงทนุและการ

มไีวเ้พือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทนุ ลงวนัที ่28 กรกฎาคม 2552 ดงัน้ีคอื 

   (1) ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามประกาศทีก่�าหนดใหบ้รษิทัจดัการสามารถรบัช�าระหน้ีดว้ยทรพัยส์นิอืน่ได้
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   (2) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ�านวนทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว เวน้แต่กรณทีีม่เีหตุจ�าเป็น

และสมควรโดยไดร้บัการผอ่นผนัจากส�านกังาน และ

   (3) กรณทีีเ่ป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักลา่ว เป็นผลใหก้องทนุไดม้า

หรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจดุทีต่อ้งท�าค�าเสนอซือ้ บรษิทัจดัการตอ้งด�าเนินการเพือ่ใหไ้ดร้บัการยกเวน้การ

ท�าค�าเสนอซื้อโดยการลดสดัส่วนการถอืหุ้นหรอืลดการมอี�านาจควบคุม หรอืยื่นค�าขอผ่อนผนัการท�าค�าเสนอซื้อ ตาม 

ประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัย์

เพือ่ครอบง�ากจิการ ทัง้น้ี การลดสดัสว่นการถอืหุน้ดงักลา่ว ใหบ้รษิทัจดัการลดสดัสว่นตามสดัสว่นของหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน 

ทีแ่ต่ละกองทนุไดม้าจากการรบัช�าระหน้ีดว้ยทรพัยส์นิอืน่

  3.7.19 ในกรณทีีท่รพัยส์นิในขณะทีล่งทนุหรอืในขณะทีไ่ดม้าเป็นทรพัยส์นิของกองทนุ มมีลูคา่ไมเ่กนิอตัราสว่น

ทีก่�าหนดในขา้งตน้ หากต่อมามมีลูคา่เกนิอตัราสว่นดงักลา่วโดยไมเ่ขา้ลกัษณะตามขอ้ 3.7.8 ขอ้ 3.7.11 ขอ้ 3.7.15 ขอ้ 3.7.16 

ขอ้ 3.7.17 และ ขอ้ 3.7.18 และการเกนิอตัราสว่นดงักลา่วมไิดเ้กดิจากการลงทนุหรอืไดท้รพัยส์นิมาเพิม่เตมิ บรษิทัจดัการจะ

ยงัคงมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิดงักลา่วต่อไปกไ็ด ้ 

   ใหบ้รษิทัจดัการจดัท�ารายงานโดยระบุชือ่ จ�านวน อตัราสว่นการลงทนุหรอืมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิตามวรรคหน่ึง 

และวันที่ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ก�าหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ของกองทุนรวมทราบภายในสามวนัท�าการนับแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้มมีลูค่าเกนิอตัราส่วนทีก่�าหนด พรอ้มทัง้จดัท�าส�าเนา

รายงานดงักลา่วไวท้ีบ่รษิทัจดัการเพือ่ใหส้�านกังานสามารถตรวจสอบได้

  3.7.20 ขอ้จ�ากดัการลงทุนขา้งตน้จะไมน่�ามาบงัคบัใชใ้นกรณีทีป่รากฏเหตุตามหวัขอ้ “การเลกิโครงการจดัการ

กองทนุรวม” และบรษิทัจดัการตอ้งด�าเนินการเพือ่เลกิกองทนุตามหวัขอ้ “การด�าเนินการของบรษิทัจดัการเมือ่เลกิกองทนุรวม”

  สรปุอตัราส่วนการลงทนุ :

  1. Total Non-Investment Grade : ลงทนุไมเ่กนิรอ้ยละ 15

  2. Non-Investment Grade Company Limit : ลงทนุไมเ่กนิรอ้ยละ 5

  3. Investment Grade Company Limit : ลงทนุไมเ่กนิรอ้ยละ 15

  4. Financial Institution Company Limit : ลงทนุไมเ่กนิรอ้ยละ 20

  5. Individual Fund Limit : ลงทนุไมเ่กนิรอ้ยละ 10

  6. Total Fund Limit : ลงทนุไมเ่กนิรอ้ยละ 20

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไมจ่า่ย 

 หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล : ไมม่ ี
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5. การรบัช�าระหน้ีเพ่ือกองทนุรวมด้วยทรพัยสิ์นอ่ืน : 

 หากมกีารผดินดัช�าระหน้ีหรอืมพีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรอืลูกหน้ีตามสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่

สามารถช�าระหน้ีได ้บรษิทัจดัการจะรบัช�าระหน้ีดว้ยทรพัยส์นิอืน่ทัง้ทีเ่ป็นหลกัประกนัและมใิชห่ลกัประกนัเพือ่กองทนุรวมตาม

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจดัการกองทุนรวมในกรณีทีผู่อ้อกตราสารแห่งหน้ีหรอื 

ลกูหน้ีตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินดัช�าระหน้ี ดงัน้ี 

 5.1 กรณีท่ีบริษทัจดัการได้บนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย ์:

  5.1.1 เมื่อมกีารบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย ์ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทีม่ชีื่ออยู่ใน

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนยเ์ป็นผูม้สีทิธใิน 

เงนิไดส้ทุธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช�าระหน้ี 

  5.1.2 เมื่อไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัช�าระหน้ี บรษิทัจดัการจะไม่น�าทรพัยส์นิดงักล่าวและเงนิไดสุ้ทธจิาก

ทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช�าระหน้ี มารวมค�านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม และจะจ�าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการ

รบัช�าระหน้ีในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท�าไดโ้ดยค�านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส�าคญั เวน้แต่กรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ

ที่มสีทิธใินเงนิได้สุทธจิากทรพัย์สนิที่ได้จากการรบัช�าระหน้ีตกลงรบัช�าระหน้ีด้วยทรพัย์สนิดงักล่าวแทนเงนิ ทัง้น้ี ตาม 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทนุก�าหนดโดยไดร้บั ความเหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

   ในระหวา่งทีบ่รษิทัจดัการยงัไมส่ามารถจ�าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช�าระหน้ี บรษิทัจดัการอาจจดัหา

ผลประโยชน์จากทรพัยส์นินัน้ได ้ และในกรณทีีม่คีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทรพัยส์นิ บรษิทัจดัการจะจา่ยจากเงนิส�ารองรายได้

หรอืผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการบรหิารทรพัยส์นินัน้ 

  5.1.3 เมือ่มเีงนิไดส้ทุธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช�าระหน้ีดว้ยทรพัยส์นิอืน่ในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะเฉลีย่

เงนิไดส้ทุธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช�าระหน้ีคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดส้ทุธนิัน้ภายใน 45 วนันบัตัง้แต่

วนัถดัจากวนัทีม่เีงนิไดส้ทุธ ิและจะแจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการเฉลีย่เงนิคนืไปยงัส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 

วนัท�าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการไดเ้ฉลีย่เงนิคนื เวน้แต่ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผนัระยะเวลา

การเฉลีย่เงนิคนืเป็นอยา่งอืน่

   ในการเฉลีย่เงนิคนืแต่ละครัง้ตามขอ้ 5.1.3 หากบรษิทัจดัการมเีหตุผลแสดงใหเ้หน็ว่า เงนิไดสุ้ทธจิาก

ทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช�าระหน้ีไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจน�า 

เงนิไดส้ทุธดิงักลา่วไปรวมจา่ยในโอกาสแรกทีก่ารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะคุม้กบัภาระคา่ใชจ้า่ยกไ็ด ้ทัง้น้ี หาก

ไดม้กีารจ�าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช�าระหน้ีจนครบถว้นและปรากฏว่าเงนิไดสุ้ทธนิัน้ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการ

เฉลีย่เงนิคนื บรษิทัจดัการอาจน�าเงนิไดส้ทุธดิงักลา่วมารวมค�านวณเป็นมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทนุกไ็ด้
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  5.1.4 เมือ่มกีารบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หน้ีหรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูยแ์ลว้ ต่อมาปรากฎวา่กองทุนรวมไดร้บั

ช�าระหน้ีตามตราสารแหง่หน้ีหรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักลา่วเป็นเงนิ บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามความในขอ้ 5.1.3 โดยอนุโลม 

 5.2 กรณีท่ีบริษทัจดัการไม่ได้บนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย ์:

  5.2.1 ก่อนการรบัช�าระหน้ีดว้ยทรพัยส์นิอืน่ทีม่ใิชห่ลกัประกนัในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบ

จากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจ�านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหน่ึงของจ�านวนหน่วยลงทุน 

ทีจ่�าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ โดยผูด้แูลผลประโยชน์ไดต้รวจสอบและแสดงความ

เหน็พรอ้มเหตุผลวา่ในขณะนัน้การรบัช�าระหน้ีดว้ยทรพัยส์นิดงักลา่วเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุมากกวา่การถอืหรอืมี

ไวซ้ึง่ตราสารแหง่หน้ีหรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้ 

   ในการขอความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึง บรษิทัจดัการจะระบุ

รายละเอยีดเกีย่วกบัทรพัยส์นิทีก่องทนุรวมจะไดจ้ากการรบัช�าระหน้ี มลูคา่ของทรพัยส์นิ ประมาณการคา่ใชจ้า่ย พรอ้มเหตุผล

และความจ�าเป็นในการรบัช�าระหน้ี 

  5.2.2 เมื่อไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัช�าระหน้ี บรษิทัจดัการจะน�าทรพัยส์นิดงักล่าวมารวมค�านวณมูลค่า

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมโดยจะก�าหนดราคาทรพัยส์นินัน้เพือ่ใชใ้นการค�านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ามาคมบรษิทัจดัการลงทนุก�าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

จะด�าเนินการกบัทรพัยส์นิดงักลา่วดงัน้ี 

   (1) กรณีเป็นทรพัย์สนิประเภททีก่องทุนรวมสามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด ้ บรษิทัจดัการอาจมไีวซ้ึ่ง

ทรพัยส์นิดงักลา่วต่อไปเพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทนุรวมกไ็ด ้

   (2) กรณีเป็นทรพัยส์นิประเภททีก่องทุนรวมไมส่ามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด ้ บรษิทัจดัการจะจ�าหน่าย

ทรพัยส์นิดงักล่าวในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท�าไดโ้ดยค�านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส�าคญั และในระหวา่งที่

บรษิทัจดัการยงัไมส่ามารถจ�าหน่ายทรพัยส์นิดงักลา่ว บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิดงักลา่ว 

   ในกรณทีีม่คีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทรพัยส์นิ บรษิทัจดัการจะจา่ยจากทรพัยส์นิของกองทนุรวม

 5.3 ในกรณีท่ีมีพฤติการณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลกูหน้ีตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช�าระหน้ีได้ :

  บรษิทัจดัการกองทนุรวมจะด�าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วนัที่

มพีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรอืลูกหน้ีตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช�าระหน้ีไดเ้ป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิาก

ทรพัยส์นิอืน่ทีไ่ดจ้ากการช�าระหน้ีกไ็ด ้ทัง้น้ี ในการด�าเนินการดงักลา่ว บรษิทัไมต่อ้งน�าตราสารแหง่หน้ีหรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้

มารวมค�านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 
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6.  ช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์เง่ือนไขการเปล่ียนผูด้แูลผลประโยชน์ และสถานท่ีเกบ็รกัษาทรพัยสิ์นของกองทนุรวม : 

 6.1  ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูด้แูลผลประโยชน์ : 

  ชือ่  : ธนาคารกสกิรไทย จ�ากดั (มหาชน) 

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

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

 6.2  เง่ือนไขการเปล่ียนผูด้แูลผลประโยชน์ : 

  บรษิทัจดัการจะเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ภายใตเ้งือ่นไขดงัต่อไปน้ี ทัง้น้ี โดยไดร้บัอนุญาตจากส�านกังานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

  (1) เมือ่บรษิทัจดัการหรอืผูด้แูลผลประโยชน์มคีวามประสงคจ์ะบอกเลกิสญัญาจดัตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ โดยบอก

กลา่วใหอ้กีฝา่ยหน่ึงทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั 

  (2) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ปฏบิตัหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดต้กลงไว ้ ผูดู้แล      

ผลประโยชน์หรอืบรษิทัจดัการอาจบอกเลกิสญัญาจดัตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ โดยบอกกลา่วใหอ้กีฝา่ยหน่ึงทราบลว่งหน้าเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

  (3) ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในโครงการหรอืมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

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

บรษิทัจดัการและผูด้แูลผลประโยชน์ทัง้สองฝา่ยไมส่ามารถตกลงทีจ่ะแกไ้ขเปลีย่นแปลงสญัญาใหส้อดคลอ้งกบัประกาศค�าสัง่ 

ระเบยีบและขอ้บงัคบัดงักลา่ว ทัง้น้ี เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงดงักลา่วมผีลเป็นการเพิม่ภาระหน้าทีแ่กผู่ด้แูลผลประโยชน์ และ

ผูด้แูลผลประโยชน์ไมป่ระสงคจ์ะรบัหน้าทีด่งักลา่ว ผูด้แูลผลประโยชน์มสีทิธบิอกเลกิสญัญาจดัตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได ้โดย

บอกกลา่วใหบ้รษิทัจดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั 

  (4) ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมมีตโิดยเสยีงขา้งมากซึง่คดิตามจ�านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจ�านวน

หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ เรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ 

  (5) ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชน์น�าขอ้มูลต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการกองทุนหรอืขอ้มูลอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 

กบักองทุนไปเปิดเผย หรอืใช้ในทางที่ก่อหรอือาจก่อให้เกดิความเสยีหายต่อกองทุนหรอืก่อให้เกดิประโยชน์แก่ผู้ดูแล 

ผลประโยชน์เอง บรษิทัจดัการสามารถบอกเลกิสญัญาจดัตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได ้ทัง้น้ี การบอกเลกิสญัญาจะตอ้งบอกกลา่ว

ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

  (6) ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชน์ขาดคุณสมบตัขิอ้หน่ึงขอ้ใดตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

เรือ่ง คณุสมบตัผิูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะด�าเนินการใหผู้ด้แูลผลประโยชน์จดัการแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง

ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการตรวจพบหรอืปรากฏจากการตรวจสอบของส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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และใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแกไ้ขดงักล่าวใหส้�านักงานทราบภายใน 3 วนัท�าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีแ่กไ้ขเสรจ็สิ้น 

ในกรณทีีผู่ด้แูลผลประโยชน์ไมจ่ดัการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาดงักลา่ว บรษิทัจดัการจะด�าเนินการขออนุญาตเปลีย่น

ตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ครบก�าหนดเวลา 

ใหแ้กไ้ขเมือ่ไดร้บัอนุญาตจากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ บรษิทัจดัการจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์อื่นแทนผูด้แูล

ผลประโยชน์เดมิโดยพลนั   

 6.3 สถานท่ีเกบ็รกัษาทรพัยสิ์นกองทนุรวม : 

  ชือ่ : ธนาคารกสกิรไทย จ�ากดั (มหาชน) 

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

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

  ชือ่ : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ�ากดั 

  ทีอ่ยู ่: เลขที ่62 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ชัน้ 6 

   ถนนรชัดาภเิษก คลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110

7.  ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูส้อบบญัชี : 

 ชือ่ : นายประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์

 ชือ่ : นายบรรจง พชิญประสาธน์ 

 ชือ่ : นายเทอดทอง เทพมงักร 

 ชือ่ : นางสาวชมภนุูช แซ่แต ้

 ชือ่ : นายไกรสทิธิ ์ศลิปมงคลกุล 

 ชือ่ : นายบรรจง พชิญประสาธน์

 ชือ่ : นายอุดม ธนูรตัน์พงศ ์

 ทีอ่ยู ่: บรษิทั พวี ีออดทิ จ�ากดั

   เลขที ่100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บ ีถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง

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

 หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ี โดยบรษิทัจดัการจะแจงัให้

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

 ชือ่  : ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) 

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

 หรอืบุคคลอืน่ทีไ่ดร้บัอนุญาตใหบ้รกิารเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัยจ์ากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให ้

ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

9.  ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้ดัจ�าหน่าย : 

 ไมม่ ี

10.  ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคืน : 

 ชือ่ : ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) 

 ทีอ่ยู ่ : เลขที ่333 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 10500 โทรศพัท ์1333

   และสาขาต่างๆ ทัว่ประเทศ

 ชือ่ : บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ�ากดั (มหาชน)  

 ทีอ่ยู ่ : เลขที ่191 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ ์ชัน้ 29 ถนนสลีม เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 10500 

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

 ชือ่ : บรษิทั กรงุเทพประกนัชวีติ จ�ากดั (มหาชน)  

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

     โทรศพัท ์0-2777-8999 

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

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

   โทรศพัท ์0-2638-5500 

 บรษิทัจดัการอาจแต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเพิม่เติมหรอืยกเลกิการแต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรอื 

รับซือ้คนืในภายหลงั โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การแต่งตัง้หรอืยกเลกิการแต่งตัง้ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืใหส้�านกังาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครัง้ ในกรณีของการแต่งตัง้ ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเพิม่เตมิผูส้นบัสนุนการขาย 

หรอืรบัซื้อคนืดงักล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิตบุิคคลที่ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ใหค้วามเหน็ชอบเพื่อ 

ท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืของกองทุน โดยผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จะตอ้ง

ปฏบิตังิานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดยีวกนักบัผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีป่ฏบิตัหิน้าทีอ่ยูก่่อนแลว้ 
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11.  ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทข์องท่ีปรกึษาการลงทนุ : 

 ไมม่ ี

 หมายเหต ุ :  บรษิทัจดัการอาจจะแต่งตัง้ผูท้ีม่ใีบอนุญาตในการประกอบธรุกจิเป็นทีป่รกึษาการลงทนุใหเ้ป็นทีป่รกึษาของ 

บรษิทัจดัการเพือ่ใหค้�าแนะน�าดา้นการลงทนุต่างๆ ตามนโยบายของกองทนุ เพือ่กอ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุ 

ทัง้น้ี การแต่งตัง้ทีป่รกึษาของบรษิทัจดัการจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน บรษิทัจดัการจะ

เป็นผูร้บัผดิชอบคา่ตอบแทนทีป่รกึษาของบรษิทัจดัการ โดยจะหกัจากคา่ธรรมเนียมการจดัการทีบ่รษิทัจดัการจะไดร้บัจากกองทนุ

12.  ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทข์องท่ีปรกึษากองทนุ : 

 ไมม่ี

13.  การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก : 

 ผูส้นใจสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได ้ตัง้แต่วนัที ่3 ตุลาคม พ.ศ. 2537 ถงึ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2537 ในระหวา่งเวลา 8:30 น. 

ถงึเวลา 15:30 น. (“ระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก”) ทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ในราคาหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายหน่วยละ 

10 บาท 

 13.1  วิธีการขอรบัหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทนุ และค�าสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุ :

  ผูส้นใจทีจ่ะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของ “กองทนุเปิดบวัหลวงทศพล” สามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ

และค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไดท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื

 13.2 วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุ : 

  ผูส้ ัง่ซือ้จะตอ้งสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมต่�่ากวา่ 2,000 บาท โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในค�าขอเปิดบญัชกีองทนุและ 

ค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหค้รบถว้นชดัเจน แลว้น�าค�าขอเปิดบญัชกีองทนุและค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มทัง้เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ

เตม็จ�านวนไปทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื

  ในกรณทีีผู่ส้ ัง่ซือ้ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไมเ่กนิ 4 คนสัง่ซือ้หน่วยลงทนุรว่มกนั บรษิทัจดัการจะจดแจง้ชือ่ผูถ้อืหน่วย

ลงทนุเหลา่นัน้เป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุรว่มกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ และในสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ และจะถอืเอา

บุคคลทีม่ชีือ่ในค�าขอเปิดบญัชกีองทนุคนใดคนหน่ึงหรอืมากกวา่ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุแจง้ความประสงคไ์ว ้เป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะ

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และผูร้บัเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุ                                                                              

 13.3 การรบัช�าระ และการเกบ็รกัษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุ :

  ผูส้ ัง่ซือ้สามารถช�าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไดท้ีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืภายในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก 

โดยช�าระเป็นเงนิสด ค�าสัง่หกับญัชธีนาคารเชค็ ดราฟท ์ตัว๋แลกเงนิ หรอืทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นเขตหกับญัชเีดยีวกนักบั
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ส�านกังานทีร่บัการสัง่ซือ้เทา่นัน้ โดยจะตอ้งลงวนัทีท่ีส่ ัง่ซือ้และขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ยในนาม “บญัชจีองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุ

เปิดบวัหลวงทศพล” หลงัจากทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัช�าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากผูส้ ัง่ซือ้แลว้ ผูส้นบัสนุน 

การขายหรอืรบัซือ้คนืจะออกหลกัฐานการรบัค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน 

  บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะจดัสง่ใบยนืยนัการสัง่ซือ้พรอ้มใบเสรจ็รบัเงนิและใบก�ากบัภาษ ีส�าหรบั

คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนโดยทางไปรษณียภ์ายใน 4 วนัท�าการนบัแต่วนัสิน้สดุ 

ระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก 

  ผูส้ ัง่ซือ้ทีไ่ดช้�าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุแลว้ จะเพกิถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้

  ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะตอ้งน�าเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัจากผูส้ ัง่ซื้อเขา้ “บญัชจีองซื้อหน่วย

ลงทุนกองทุนเปิดบวัหลวงทศพล” ซึง่บรษิทัจดัการไดเ้ปิดไวก้บั บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ส�านักงานใหญ่ ภายในระยะเวลา 

เสนอขายครัง้แรก 

 13.4 การจดัสรรหน่วยลงทนุ :

  ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไดร้บัหน่วยลงทนุตามทีส่ ัง่ซือ้หลงัจากทีไ่ดช้�าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จ�านวน 

 13.5 การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุ :

  บรษิทัจดัการจะคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุในกรณทีีบ่รษิทัจดัการยตุโิครงการ หากหลงัจาก

สิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกแลว้ ปรากฏวา่โครงการไมส่ามารถขายหน่วยลงทนุใหแ้ก่ประชาชนไดถ้งึ 10 ราย หรอืขาย

หน่วยลงทนุใหแ้ก่ประชาชนไดถ้งึ 10 ราย แต่มมีลูคา่หน่วยลงทนุทีข่ายไดท้ัง้หมดต�่ากวา่ 50,000,000 บาท บรษิทัจดัการจะ

คนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยมดีอกเบีย้ภายใน 15 วนันบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก เวน้แต่บรษิทัจดัการจะได้

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

  ในการคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะช�าระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผูส้ ัง่ซือ้หน่วย

ลงทนุ และสง่โดยทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตามทีอ่ยูท่ีร่ะบุไวใ้นค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

14. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :

 14.1 วิธีการขอรบัหนังสือช้ีชวน ใบค�าสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุ และใบค�าขอเปิดบญัชีกองทนุ : 

  ผูส้นใจทีจ่ะสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน สามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส�าคญั หนงัสอืชีช้วนสว่น

ขอ้มลูโครงการ ค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค�าขอเปิดบญัชกีองทนุ ไดท้ีบ่รษิทัจดัการ และหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื

หน่วยลงทุน ส�าหรบัผูส้นใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยมบีญัชกีองทุนจะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนโดยกรอกรายละเอยีดและ

ขอ้ความต่างๆ ในใบค�าขอเปิดบญัชกีองทนุพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชกีองทนุ 
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 14.2 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี :

  (1) กรณี บคุคลธรรมดา

   ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน

  (2) กรณี นิติบคุคล

   (ก) หนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณชิย์

   (ข) ส�าเนาหนงัสอืมอบอ�านาจ และตวัอยา่งลายมอืชือ่ของผูม้อี�านาจลงนามแทนนิตบิุคคล

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

   (ง) เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ใด (ถา้ม)ี 

 14.3 วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุ : 

  โดยมชีอ่งทางสัง่ซือ้ดงัน้ี 

 � ผา่นบรษิทัจดัการ

 � ผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื

 � ผา่นระบบเอทเีอม็ (ATM)

 � ผา่นระบบโทรศพัท ์(Tele-bank)

 � ผา่นไปรษณยี์

 � ผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet)

 � ผา่นวธิหีกับญัชเีงนิฝาก

  ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื หรอืช่องทาง 

อืน่ใดทีบ่รษิทัจดัการจดัใหม้ ีหรอืประกาศแจง้เพิม่เตมิในอนาคต ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก�าหนด โดยบรษิทัจดัการ ขอสงวน

สทิธทิีจ่ะแกไ้ขเพิม่ชอ่งทางการสัง่ซือ้ หรอืแกไ้ขวธิกีารสัง่ซือ้ หรอืแกไ้ขเรือ่งอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสัง่ซือ้ ทัง้น้ี เพือ่ประโยชน์

ของผูล้งทนุ โดยทีจ่ะไมย่ืน่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ โดยจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผา่นทาง www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทาง

อืน่ใดตามความเหมาะสม และแจง้ใหส้�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

  14.3.1 บริษทัจดัการ : 

   ผูส้นใจสามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วน ค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรอืใบค�าขอเปิดบญัชกีองทนุไดท้ีบ่รษิทัจดัการ 

ไดท้กุวนัท�าการของธนาคารพาณชิย ์และผูส้ ัง่ซือ้จะตอ้งสัง่ซือ้ไมต่�่ากวา่มลูคา่ขัน้ต�่าของการสัง่ซือ้ โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ 

ใบค�าขอเปิดบญัชกีองทุน (ส�าหรบัการสัง่ซือ้ครัง้แรก) และค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้นชดัเจน และน�าค�าขอเปิดบญัชี

กองทนุ (ถา้ม)ี และค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มทัง้เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จ�านวนไปยืน่ทีบ่รษิทัจดัการ
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  14.3.2 ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน :

   ผูส้นใจสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน ค�าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ใบค�าขอเปิดบญัชกีองทุนได้ที่ผูส้นับสนุน 

การขายหรอืรบัซือ้คนื และผูส้ ัง่ซือ้จะตอ้งสัง่ซือ้ไมต่�่ากวา่มลูคา่ขัน้ต�่าของการสัง่ซือ้ โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ใบค�าขอเปิด

บญัชกีองทนุ (ส�าหรบัการสัง่ซือ้ครัง้แรก) และค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้นชดัเจน และน�าค�าขอเปิดบญัชกีองทุน (ถา้ม)ี 

และค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มทัง้เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จ�านวนไปยืน่ทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื

  14.3.3 ระบบเอทีเอม็ (ATM) :

   อน่ึง การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นระบบ ATM สามารถท�าไดเ้ฉพาะผา่นระบบของผูส้นบัสนุนการขายหรอื

รบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เทา่นัน้ 

   บรษิทัจดัการอาจรบัค�าสัง่ซือ้ผา่นเครือ่ง ATM ได ้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ย

บตัรบวัหลวง ATM หรอืบตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอื่นใดทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุได ้

โดยผา่นเครือ่ง ATM ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดท้กุวนัตลอด 24 ชัว่โมง ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารน้ี 

สามารถตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ณ สาขาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเคยท�าบตัรบวัหลวง ATM หรอืบตัรบวัหลวง 

Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใดทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุไว ้เพือ่ขอใชบ้รกิาร โดยกรอก “ค�าขอใชบ้รกิาร

กองทนุเปิดผา่นเครือ่งฝากถอนเงนิอตัโนมตัแิละบรกิารธนาคารทางโทรศพัท”์ (ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งน�าบตัรบวัหลวง ATM หรอื

บตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใดทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุ และสมดุบญัชแีสดงสทิธใิน

หน่วยลงทนุมาดว้ย) ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นเครือ่ง ATM ในวนัท�าการซือ้ขายถดัไป หลงัจาก

กรอกค�าขอใชบ้รกิารแลว้โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

   ในกรณผีูส้ ัง่ซือ้ประสงคส์ัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นเครือ่ง ATM ใหผู้ส้ ัง่ซือ้ปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการ

ซึง่มรีะบุบนหน้าจอเครือ่ง ATM โดยผูส้ ัง่ซือ้ตอ้งเลอืกรหสับรกิารซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิด และปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการสัง่

ซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบุบนจอ ATM 

   การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ด้วยเครื่อง ATM ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื จะต้องสัง่ซื้อครัง้ละ 

ไมต่�่ากวา่มูลค่าขัน้ต�่าของการสัง่ซื้อ และสามารถสัง่ซือ้ไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 10,000,000 บาท โดยไมจ่�ากดัจ�านวนครัง้ต่อวนั  

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื จะหกัเงนิตามจ�านวนเงนิทีส่ ัง่ซือ้ทนัทจีากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้ทีไ่ดร้ะบุไวใ้หใ้ชบ้รกิาร

กบับตัรบวัหลวง ATM และหรอืบตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอื่นใดทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วย

ลงทนุไดเ้ทา่นัน้ หากเงนิในบญัชไีมเ่พยีงพอ ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไมห่กัเงนิ

จากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ ัง่ซือ้อาจท�าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ 

   ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นเครือ่ง ATM ไมไ่ด ้หากการท�ารายการสัง่

ซือ้เสรจ็สมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทัง้สิน้ 



49

BTP

   การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM หากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบงาน ผูส้นับสนุนการขายหรอื 

รบัซือ้คนืจะด�าเนินการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยก�าหนดใหแ้ลว้เสรจ็

ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

   เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครือ่ง ATM ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นเพยีงเอกสาร

บนัทกึรายการเทา่นัน้ ไมใ่ชห่ลกัฐานในการท�ารายการอยา่งสมบรูณ์ หากใบบนัทกึรายการของเครือ่ง ATM นัน้หมด ผูส้ ัง่ซือ้

จะเลอืกท�าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรอืไมก่ไ็ด ้

   บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยูก่บัผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นหลกัฐานในการท�ารายการ

ทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

   ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าสัง่

ซือ้ผา่นระบบ ATM ใหส้ามารถท�าได ้และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารน้ีโดยผา่นบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอื

รบัซือ้คนือืน่ได ้บรษิทัจดัการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใด

ตามความเหมาะสม

  14.3.4 ระบบโทรศพัท ์(Tele-bank) :

   อน่ึง การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นระบบโทรศพัท ์ สามารถท�าไดเ้ฉพาะผา่นระบบของผูส้นบัสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เทา่นัน้

   บรษิทัจดัการอาจรบัค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืก

สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบรกิารธนาคารทางโทรศพัทข์องผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดท้กุวนัตลอด 24 ชัว่โมง ผูถ้อืหน่วย

ลงทนุทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารน้ี สามารถตดิต่อผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ณ สาขาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเคยท�าบตัรบวัหลวง 

ATM หรอืบตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุไว ้ เพือ่ขอใชบ้รกิาร 

โดยกรอก “ค�าขอใชบ้รกิารกองทนุเปิดผา่นเครือ่งฝากถอนเงนิอตัโนมตัแิละบรกิารธนาคารทางโทรศพัท”์ (ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้ง

น�าบตัรบวัหลวง ATM หรอืบตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุ และ

สมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาดว้ย) ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์

ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัท�าการซือ้ขายถดัไปหลงัจากกรอกค�าขอใชบ้รกิารแลว้โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

   ในกรณผีูส้ ัง่ซือ้ประสงคส์ัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์ใหผู้ส้ ัง่ซือ้ปฏบิตัติามขัน้ตอน

การท�ารายการซึง่มรีะบุอยูใ่นเอกสารวธิกีารใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศพัท ์ โดยผูส้ ัง่ซือ้ตอ้งเลอืกรหสับรกิารซือ้หน่วยลงทุน

กองทนุเปิด และปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์

   การสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ดว้ยบรกิารธนาคารทางโทรศพัทข์องผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะตอ้งสัง่

ซือ้ครัง้ละไมต่�่ากวา่มลูคา่ขัน้ต�่าของการสัง่ซือ้ และสามารถสัง่ซือ้ไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 10,000,000 บาท โดยไมจ่�ากดัจ�านวนครัง้
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ต่อวนั ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะหกัเงนิตามจ�านวนเงนิทีส่ ัง่ซือ้ทนัทจีากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้ทีไ่ดร้ะบุไวใ้หใ้ช้

บรกิารกบับตัรบวัหลวง ATM และหรอืบตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใดทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขาย

หน่วยลงทนุไดเ้ทา่นัน้ หากเงนิในบญัชไีมเ่พยีงพอ ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืนจะยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดย

ไมห่กัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้นัน้ซึง่ผูส้ ัง่ซือ้อาจท�าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ 

   ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบรกิารธนาคารทางโทรศพัทไ์มไ่ด ้หากการ

ท�ารายการสัง่ซือ้เสรจ็สมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

   การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์ หากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบงานผูส้นบัสนุน 

การขายหรอืรบัซือ้คนืจะด�าเนินการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยก�าหนด

ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

   เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครื่องโทรสารของผูส้ ัง่ซื้อเป็นเพยีงเอกสารบนัทกึรายการเท่านัน้  

ไมใ่ชห่ลกัฐานในการท�ารายการอยา่งสมบรูณ์ 

   บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยูก่บัผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นหลกัฐานในการท�ารายการ 

ทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได้

   ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าสัง่

ซือ้ผา่นระบบโทรศพัท ์ ใหส้ามารถท�าได ้ และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารน้ีโดยผา่นบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนือืน่ได ้บรษิทัจดัการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิี

อืน่ใดตามความเหมาะสม

  14.3.5 ไปรษณีย ์: 

   บรษิทัจดัการอาจรบัค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นไปรษณยีล์งทะเบยีนได ้โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งปฏบิตัิ

ตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัจดัการก�าหนด ค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีส่ง่มายงับรษิทัจดัการผา่นไปรษณยีล์งทะเบยีนนัน้ จะสมบรูณ์ต่อ

เมื่อบรษิทัจดัการไดร้บัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทุนไดโ้ดยผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะไม่

สามารถยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ได ้ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นกรณีพเิศษ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะท�า

รายการซื้อหน่วยลงทุนตามค�าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัทางไปรษณียล์งทะเบยีนในวนัท�าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการได้

รบัค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและไดร้บัเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเรยีบรอ้ยแลว้

   ทัง้น้ี ก่อนทีบ่รษิทัจดัการจะเริม่รบัค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางไปรษณยีล์งทะเบยีน บรษิทัจดัการจะแจง้ให้

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

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
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  14.3.6 ระบบอินเตอรเ์น็ต ( Internet) :

   อน่ึง การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต สามารถท�าไดเ้ฉพาะผา่นระบบของผูส้นบัสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เทา่นัน้

   (1)  บริการบวัหลวง ไอแบงกก้ิ์ง (Bualuang iBanking)

    ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ตไดด้ว้ยบรกิาร บวัหลวง  

ไอแบงกก์ิง้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งระบุเลขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ และลงนามในค�าขอใชบ้รกิารบวัหลวง ไอแบงกก์ิง้ และ 

บวัหลวง เอม็แบงกก์ิง้ (“ค�าขอใชบ้รกิาร”) หรอืค�าขออืน่ในท�านองเดยีวกนั และปฏบิตัติามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นการขอใชบ้รกิาร

ดงักลา่ว และเมือ่ไดร้บัรหสัผูใ้ช ้(User Name) และรหสัผา่น (Password) ส�าหรบัใชบ้รกิารดงักลา่วแลว้ สามารถสัง่ซือ้หน่วย

ลงทุนผ่านเวบ็ไซต์ของธนาคารหรอือื่นๆ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ที ่ www.bangkokbank.com หรอืเวบ็ไซต์อื่นทีอ่าจมกีาร

เปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต

    ในกรณผีูส้ ัง่ซือ้ประสงคส์ัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบวัหลวง ไอแบงกก์ิง้ 

ใหผู้ส้ ัง่ซือ้ปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการสัง่ซือ้ โดยผูส้ ัง่ซือ้ตอ้งปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ

    การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบวัหลวงไอแบงกก์ิง้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุ

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

ทีบ่รษิทัจดัการแจง้ในอนาคตซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ โดยไมจ่�ากดัจ�านวนครัง้ต่อวนั

    เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนท�ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบวัหลวง  

ไอแบงกก์ิง้ ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะหกัเงนิตามจ�านวนทีส่ ัง่ซือ้ทนัทจีากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้ทีไ่ดร้ะบุไวใ้น

ค�าขอใชบ้รกิารหากเงนิในบญัชไีมเ่พยีงพอ ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไมห่กัเงนิ

จากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ ัง่ซือ้อาจท�าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ

    อน่ึง ในการช�าระคา่หน่วยลงทนุ หากมใิชก่รณทีีผู่ซ้ือ้หน่วยลงทนุขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอืน่ 

เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุน้ี ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุตอ้งช�าระดว้ยเงนิจนเตม็คา่ จะหกักลบลบหน้ีกบับรษิทัจดัการไมไ่ด ้ผูส้ ัง่

ซือ้ทีไ่ดช้�าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุแลว้ จะเพกิถอนค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้

    ค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบวัหลวง ไอแบงกก์ิง้ จะสมบรูณ์ต่อเมือ่ 

ผูส้ ัง่ซือ้ไดท้�ารายการสัง่ซือ้และบรษิทัจดัการไดร้บัเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และบรษิทัจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุ โดย

ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไมส่ามารถยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นกรณพีเิศษ

    อยา่งไรกต็าม หากมขีอ้ขดัขอ้งของระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการไมส่ามารถ

รบัเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วและไมส่ามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได ้ใหถ้อืวา่ยงัไมม่กีารท�ารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ

ผา่นอนิเตอรเ์น็ตนัน้
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    บรษิทัจดัการถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่กลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต

ดว้ยบรกิารบวัหลวง ไอแบงกก์ิง้ ยอมรบัและผกูพนัตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่�าหนดไวใ้นค�าขอใชบ้รกิาร และหรอืทีจ่ะแกไ้ข

เพิม่เตมิเปลีย่นแปลงต่อไปในภายหน้า ซึง่รวมถงึการยอมรบัความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อนัเน่ืองมาจากความขดัขอ้งของระบบ

   (2)  บริการบวัหลวง เอม็แบงกก้ิ์ง (Bualuang mBanking)

    ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลอืกสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ตได้ด้วยบรกิารบวัหลวง  

เอม็แบงกก์ิง้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งระบุเลขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ และลงนามในค�าขอใชบ้รกิารบวัหลวง ไอแบงกก์ิง้และ 

บวัหลวง เอม็แบงกก์ิง้ (“ค�าขอใชบ้รกิาร”) หรอืค�าขออืน่ในท�านองเดยีวกนั และปฏบิตัติามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นการขอใชบ้รกิาร

ดงักลา่ว และเมือ่ไดร้บัรหสัผูใ้ช ้(User Name) และรหสัผา่น (Password) ส�าหรบัใชบ้รกิารดงักลา่วแลว้ สามารถสัง่ซือ้หน่วย

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

ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง หรอืระบบปฏบิตักิารอืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต

    ในกรณผีูส้ ัง่ซือ้ประสงคส์ัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงกก์ิง้ 

ใหผู้ส้ ัง่ซือ้ปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการสัง่ซือ้ โดยผูส้ ัง่ซือ้ตอ้งปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ

    การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงกก์ิง้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุ

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

ทีบ่รษิทัจดัการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ โดยไมจ่�ากดัจ�านวนครัง้ต่อวนั

    เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนท�ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบวัหลวง  

เอม็แบงกก์ิง้ ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะหกัเงนิตามจ�านวนทีส่ ัง่ซือ้ทนัทจีากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้ทีไ่ดร้ะบุไวใ้น

ค�าขอใชบ้รกิาร หากเงนิในบญัชไีมเ่พยีงพอ ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ โดยไมห่กัเงนิ

จากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ ัง่ซือ้อาจท�าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ

    อน่ึง ในการช�าระคา่หน่วยลงทนุ หากมใิชก่รณทีีผู่ซ้ือ้หน่วยลงทนุขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอืน่ 

เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุน้ี ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุตอ้งช�าระดว้ยเงนิจนเตม็คา่ จะหกักลบลบหน้ีกบับรษิทัจดัการไมไ่ด ้ผูส้ ัง่ซือ้ 

ทีไ่ดช้�าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุแลว้ จะเพกิถอนค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้

    ค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงกก์ิง้ จะสมบรูณ์ต่อเมือ่ 

ผูส้ ัง่ซือ้ไดท้�ารายการสัง่ซือ้ และบรษิทัจดัการไดร้บัเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และบรษิทัจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุ โดย

ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไมส่ามารถยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นกรณพีเิศษ

    อยา่งไรกต็าม หากมขีอ้ขดัขอ้งของระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการไมส่ามารถ

รบัเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วและไมส่ามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได ้ใหถ้อืวา่ยงัไมม่กีารท�ารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ

ผา่นอนิเตอรเ์น็ตนัน้
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    บรษิทัจดัการถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่กลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต

ดว้ยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงกก์ิง้ ยอมรบัและผกูพนัตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่�าหนดไวใ้นค�าขอใชบ้รกิาร และหรอืทีจ่ะแกไ้ข

เพิม่เตมิเปลีย่นแปลงต่อไปในภายหน้า ซึ่งรวมถงึการยอมรบัความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อนัเน่ืองมาจากความขดัขอ้ง 

ของระบบ

   ทัง้น้ี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลา 

รบัค�าสัง่ซือ้ผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารน้ีโดยผา่นบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอื 

รบัซื้อคนือื่นได ้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่ www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิ ี

อืน่ใดตามความเหมาะสม

  14.3.7 หกับญัชีเงินฝาก : 

   การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นประจ�าโดยหกับญัชเีงนิฝาก ม ี2 กรณ ีดงัน้ี

   (1)  กรณีสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุผา่นผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีเป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ

    ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นประจ�า ตามวนัทีท่ีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุก�าหนดไว ้ดว้ย

การใหบ้รษิทัจดัการหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดร้ะบุไว ้ ใน “ค�าขอใหธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก

เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดแบบถวัเฉลีย่” หรอืค�าขออืน่ในท�านองเดยีวกนั ดว้ยจ�านวนเงนิทีเ่ทา่กนัในแต่ละครัง้ ผูถ้อืหน่วย

ลงทนุทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารน้ี สามารถตดิต่อบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุเพือ่ขอใชบ้รกิาร 

โดยกรอก “ค�าขอใหธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถวัเฉลีย่” หรอืค�าขออื่นในท�านอง

เดยีวกนั (ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งน�าสมดุบญัชเีงนิฝากบญัชสีะสมทรพัย ์และสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาดว้ย) ซึง่การ

ใหบ้รษิทัจดัการหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนจะมผีลใชบ้งัคบัทนัทแีละใหค้งมผีลใชบ้งัคบัต่อไปจนกวา่ผูถ้อื

หน่วยลงทนุจะเพกิถอนค�าสัง่ โดยกรอก “ค�าขอยกเลกิการใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดแบบถวั

เฉลีย่” หรอืค�าขออืน่ในท�านองเดยีวกนั และแจง้ใหบ้รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุทราบลว่ง

หน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนัก่อนวนัทีจ่ะมกีารหกับญัชี

    ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งระบุชือ่กองทนุ และจ�านวนเงนิทีต่อ้งการสัง่ซือ้ซึง่จะตอ้งไมต่�่ากวา่มลูคา่ขัน้ต�่า

ของการสัง่ซือ้ บรษิทัจดัการจะหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้และโอนเขา้บญัชจีองซือ้หน่วยลงทนุ เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ

ตามเงือ่นไขทีไ่ดร้ะบุไวใ้น “ค�าขอใหธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดแบบถวัเฉลีย่” หรอืค�าขอ

อืน่ในท�านองเดยีวกนั ในราคาขายหน่วยลงทนุทีค่�านวณได ้ณ สิน้วนัท�าการซือ้ขายซึง่จะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุทีค่�านวณไดเ้มือ่

สิน้วนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทุนวนันัน้เป็นเกณฑใ์นการค�านวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นราคาทีร่บัรองโดย 

ผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 
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     การหกับญัชีเงินฝากดงักล่าวจะอยู่ภายใต้เง่ือนไข ดงัน้ี

    1. กรณีวนัทีก่�าหนดหกัเงนิบญัชเีงนิฝากตรงกบัวนัหยุดท�าการหรอืวนัหยุดท�าการซือ้ขาย บรษิทั

จดัการจะหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท�าการหรอืวนัท�าการซือ้ขายถดัไป

    2. กรณวีนัทีก่�าหนดหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก ไมม่ใีนเดอืนนัน้ เชน่ วนัที ่31 แต่ในเดอืนนัน้ม ี30 วนั          

บรษิทัจดัการจะหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท�าการหรอืวนัท�าการซือ้ขายสดุทา้ยของเดอืนนัน้

    3. กรณวีนัทีก่�าหนดหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก เป็นวนัสดุทา้ยของเดอืนและตรงกบัวนัหยดุ เชน่ วนัที ่ 

31 ธนัวาคม บรษิทัจดัการจะหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท�าการหรอืวนัท�าการซือ้ขายสดุทา้ยของเดอืนนัน้

    ทัง้น้ี รายการทีห่กับญัชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วจะปรากฎอยูใ่นสมดุบญัชเีงนิฝาก เมือ่ผูถ้อื              

หน่วยลงทนุน�าสมดุบญัชเีงนิฝากไปบนัทกึรายการใหเ้ป็นปจัจบุนั

    กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนน�าเชค็ ดราฟท ์ ตัว๋แลกเงนิ หรอืค�าสัง่หกับญัชธีนาคารเพื่อฝากเขา้บญัช ี

เงนิฝาก ทีย่งัไมส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นวนัทีม่กีารหกับญัช ี บรษิทัจดัการจะไมด่�าเนินการหกับญัช ี เพือ่ซือ้หน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่เีงนิครบตามทีร่ะบุไวเ้พือ่ซือ้หน่วยลงทนุ หากเงนิในบญัชเีงนิ

ฝากของผูส้ ัง่ซือ้ในงวดใดมไีมเ่พยีงพอทีบ่รษิทัจดัการจะหกับญัชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการจะไมห่กัเงนิในบญัชเีงนิฝาก

ในงวดนัน้ๆ และจะท�าการหกับญัชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในงวดถดัไป และจะไมห่กับญัชเีงนิฝากยอ้นหลงัส�าหรบังวดที่

บญัชเีงนิฝาก มเีงนิไมเ่พยีงพอทีจ่ะหกัซือ้หน่วยลงทนุ 

    ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะซือ้หน่วยลงทนุมากกวา่ 1 กองทนุ และเงนิในบญัชเีงนิฝากมี

ไมเ่พยีงพอทีจ่ะซือ้หน่วยลงทุนในล�าดบัแรกใหค้รบตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไว ้ บรษิทัจดัการจะไมห่กับญัชเีพือ่ซือ้หน่วย

ลงทนุในล�าดบันัน้ และจะหกัเงนิในบญัชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในล�าดบัถดัไปจนครบตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุระบุไวแ้ต่ไม่

ต�่ากวา่ขอ้ก�าหนดในการซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต�่าของแต่ละกองทนุ 

    ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการแกไ้ข “ค�าขอใหธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากเพื่อซื้อหน่วย

ลงทนุกองทนุเปิดแบบถวัเฉลีย่” ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุกรอกค�าขอยกเลกิการใชบ้รกิารและกรอก “ค�าขอใหธ้นาคารหกัเงนิจาก

บญัชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิด” ฉบบัใหม ่ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนัก่อนวนัทีจ่ะมกีารหกับญัช ี

    บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยูก่บับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วย

ลงทนุเป็นหลกัฐาน ในการท�ารายงานทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

    ผูส้ ัง่ซือ้จะไมส่ามารถเพกิถอน หรอืขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากรายการสัง่ซือ้ทีบ่รษิทัจดัการได้

ท�าการหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่ในกรณใีดๆ ทัง้สิน้
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   (2)  กรณีสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุผา่นบริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนอ่ืน

    ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อขอใชบ้รกิารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นประจ�าโดยหกับญัชเีงนิฝากไดท้ี ่

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืชีช้วน ตามเงือ่นไขและวธิกีารทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืรายนัน้

ก�าหนด ทัง้น้ี ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถดเูงือ่นไขและวธิกีารดงักลา่วไดท้ีเ่วบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการที ่www.bblam.co.th หรอื

ผา่นชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม

   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอือื่นใดเกี่ยวกบัวธิกีาร 

หกับญัชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุได ้และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารน้ีโดยผา่นบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอื

รบัซือ้คนือืน่ได ้บรษิทัจดัการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใด

ตามความเหมาะสม

 14.4 การรบัช�าระ และการเกบ็รกัษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุ :

  14.4.1 กรณี สัง่ซ้ือหน่วยลงทนุผา่นผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีเป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ :

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

หรอืวธิอีืน่ใดทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นเขตหกับญัชเีดยีวกบัส�านกังานทีร่บัค�าสัง่ซือ้เทา่นัน้ โดยจะตอ้งลงวนัทีท่ีส่ ัง่ซือ้และ

ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ยในนามชือ่บญัชจีองซือ้หน่วยลงทนุทีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วน ซึง่เป็นบญัชเีงนิฝากของ บมจ.ธนาคารกรงุเทพ 

หรอืบญัชเีงนิฝากของธนาคารอื่นใด (ถา้ม)ี หรอืบญัชจีองซือ้อื่นใดทีอ่าจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคต ทัง้น้ี หากม ี

ผลประโยชน์ใดเกดิขึน้เน่ืองจากบญัชจีองซือ้ดงักลา่ว บรษิทัจดัการจะด�าเนินการใหเ้ป็นประโยชน์ของกองทนุ

    ในกรณทีีผู่ส้ ัง่ซือ้ช�าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเชค็ ดราฟท ์ หรอืตัว๋แลกเงนิภายหลงัก�าหนดเวลา

รบัฝากเชค็เพือ่เรยีกเกบ็เงนิ ภายในวนัเดยีวกนัของแต่ละส�านกังานสาขาทีส่ ัง่ซือ้ บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูส้ ัง่ซือ้ท�าการสัง่ซือ้

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

เชค็ ดราฟท ์หรอืตัว๋แลกเงนิดงักลา่วไมส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นวนัทีส่ ัง่ซือ้ไมว่า่ดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการอาจยกเลกิค�าสัง่

ซือ้ดงักลา่ว

   (ข) ผูส้ ัง่ซื้อสามารถช�าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบตัรเครดติ หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอื่นใดของ  

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืของสถาบนัการเงนิอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก�าหนดอนุญาต โดยการตดัเงนิจากบตัรเครดติ หรอื 

บตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด (ถา้ม)ี ในวนัทีท่ีส่ ัง่ซือ้ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัช�าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบตัรเครดติ

หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอื่นใด ณ สถานที ่ หรอืชว่งระยะเวลาหรอืภายใตเ้งือ่นไขอื่นใด ตามทีบ่รษิทัจดัการจะก�าหนด โดย

บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ ผา่นทางเวบ็ไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม
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    อน่ึง การช�าระเงนิดว้ยบตัรดงักลา่วขา้งตน้ ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการมไิดร้บัเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุ

จากการช�าระดว้ยบตัรดงักลา่ว หรอืจากธนาคารทีผู่ส้ ัง่ซือ้ใชบ้ญัชบีตัรเครดติ หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด ภายในวนัท�าการ

ถดัจากวนัทีท่ีส่ ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว

   อย่างไรกต็าม ก่อนเปิดใหบ้รกิารรบัช�าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดว้ยบตัรเครดติ หรอืบตัรเดบติ หรอื 

บตัรอืน่ใด บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผา่นทางเวบ็ไซต ์www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม การช�าระดว้ย

บตัรเครดติ หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด (ถา้ม)ี จะไมม่กีารสะสมคะแนน เวน้แต่ธนาคารจะก�าหนดอนุญาตเป็นอยา่งอืน่

   ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วนัเวลา ในการรบัช�าระ

ดว้ยบตัรเครดติ หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด (ถา้ม)ี ดงักลา่วขา้งตน้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผา่นทางเวบ็ไซต ์

www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม

   อย่างไรก็ตาม การรบัช�าระเงนิกรณีสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่เป็น 

บมจ.ธนาคารกรงุเทพ นัน้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลงได ้โดยบรษิทัจดัการจะแจง้

ใหผู้ล้งทนุทราบผา่นทางเวบ็ไซต ์www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

  14.4.2 กรณี สัง่ซ้ือหน่วยลงทนุผา่นบริษทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคืนอ่ืน :

   (ก) ผู้ส ัง่ซื้อสามารถช�าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด ค�าสัง่หกับญัชีธนาคาร เช็ค ดราฟท ์ 

ตัว๋แลกเงนิ หรอืวธิอีืน่ใดทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นเขตหกับญัชเีดยีวกบัส�านกังานทีร่บัค�าสัง่ซือ้เทา่นัน้ โดยจะตอ้งลงวนัที่

ทีส่ ัง่ซื้อ และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของ บลจ.บวัหลวง” ซึ่งเป็นบญัชเีงนิฝากของ  

บมจ.ธนาคารกรงุเทพ หรอืบญัชเีงนิฝากของธนาคารอืน่ใด (ถา้ม)ี หรอืบญัชจีองซือ้อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงได้

ในอนาคตทีบ่รษิทัจดัการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูเ้ปิดบญัชจีองซื้อหน่วยลงทุน เพื่อรบัช�าระค่าซื้อ

หน่วยลงทนุ ทัง้น้ี หากมผีลประโยชน์ใดเกดิขึน้ เน่ืองจากบญัชจีองซือ้ดงักลา่ว บรษิทัจดัการจะด�าเนินการใหเ้ป็นประโยชน์

ของกองทนุ 

    กรณีทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูเ้ปิดบญัชจีองซือ้หน่วยลงทุนเพือ่รบัช�าระคา่ซือ้หน่วย

ลงทุน ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะน�าเงนิค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวเขา้บญัชจีองซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการ

ก�าหนด

    บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงขอ้มลูเกีย่วกบับญัชรีบัช�าระคา่ซือ้หน่วยลงทุน

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

จากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผา่นทางเวบ็ไซต ์www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทาง

อืน่ใดตามความเหมาะสม
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    ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซือ้ช�าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเชค็ ดราฟท ์ หรอืตัว๋แลกเงนิภายหลงัก�าหนดเวลา 

รบัฝากเชค็เพือ่เรยีกเกบ็เงนิภายในวนัเดยีวกนัของแต่ละส�านกังานสาขาทีส่ ัง่ซือ้ บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูส้ ัง่ซือ้ท�าการสัง่ซือ้

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

กรณทีีเ่ชค็ ดราฟท ์หรอืตัว๋แลกเงนิดงักลา่วไมส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นวนัทีส่ ัง่ซือ้ไมว่า่ดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะยกเลกิ

ค�าสัง่ซือ้ดงักลา่ว

   (ข) ผูส้ ัง่ซื้อสามารถช�าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบตัรเครดติ หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอื่นใดของ  

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืของสถาบนัการเงนิอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก�าหนดอนุญาต โดยการตดัเงนิจากบตัรเครดติ หรอื 

บตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด (ถา้ม)ี ในวนัทีท่ีส่ ัง่ซือ้ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัช�าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบตัรเครดติ

หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอื่นใด ณ สถานที ่ หรอืชว่งระยะเวลาหรอืภายใตเ้งือ่นไขอื่นใด ตามทีบ่รษิทัจดัการจะก�าหนด โดย

บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผา่นทางเวบ็ไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม

    อน่ึง การช�าระเงนิดว้ยบตัรดงักลา่วขา้งตน้ ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการมไิดร้บัเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุ

จากการช�าระดว้ยบตัรดงักลา่ว หรอืจากธนาคารทีผู่ส้ ัง่ซือ้ใชบ้ญัชบีตัรเครดติ หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด ภายในวนัท�าการ

ถดัจากวนัทีท่ีส่ ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว

    อยา่งไรกต็าม ก่อนเปิดใหบ้รกิารรบัช�าระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบตัรเครดติ หรอืบตัรเดบติ หรอื

บตัรอืน่ใด บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผา่นทางเวบ็ไซต ์www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม การช�าระดว้ย

บตัรเครดติ หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด (ถา้ม)ี จะไมม่กีารสะสมคะแนน เวน้แต่ธนาคารจะก�าหนดอนุญาตเป็นอยา่งอืน่

    ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วนัเวลา ในการรบั

ช�าระดว้ยบตัรเครดติ หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใด (ถา้ม)ี ดงักลา่วขา้งตน้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผา่นทาง

เวบ็ไซต ์www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม

    อยา่งไรกต็าม การรบัช�าระเงนิกรณสีัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอื

รบัซือ้คนือืน่นัน้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลงได ้โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุ

ทราบผา่นทางเวบ็ไซต ์www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

  14.4.3 กรณี สัง่ซ้ือหน่วยลงทนุผา่น ATM : 

   จะรบัช�าระเงนิคา่สัง่ซือ้ โดยจะหกัเงนิตามจ�านวนเงนิทีส่ ัง่ซือ้ทนัทจีากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้ทีไ่ดร้ะบุ

ไวใ้หใ้ชบ้รกิารกบับตัรบวัหลวง ATM และหรอืบตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใดทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ช ้

ซือ้ขายหน่วยลงทนุไดเ้ทา่นัน้ หากเงนิในบญัชไีมเ่พยีงพอจะยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไมห่กัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของ

ผูส้ ัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ ัง่ซือ้อาจท�าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ 
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  14.4.4 กรณี สัง่ซ้ือผา่นระบบ Tele-bank : 

   จะรบัช�าระเงนิคา่สัง่ซือ้ โดยจะหกัเงนิตามจ�านวนเงนิทีส่ ัง่ซือ้ทนัทจีากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้ทีไ่ดร้ะบุ

ไวใ้หใ้ชบ้รกิารกบับตัรบวัหลวง ATM และหรอืบตัรบวัหลวง Premier หรอืบตัรเดบติ หรอืบตัรอืน่ใดทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ช ้

ซือ้ขายหน่วยลงทนุไดเ้ทา่นัน้ หากเงนิในบญัชไีมเ่พยีงพอจะยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไมห่กัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของ

ผูส้ ัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ ัง่ซือ้อาจท�าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ

  14.4.5 กรณี สัง่ซ้ือผา่นไปรษณีย ์: 

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

หรอืตัว๋แลกเงนิ หรอืค�าสัง่จา่ยเงนิหรอืวธิอีืน่ใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั 

  14.4.6 กรณี สัง่ซ้ือผา่นระบบ  Internet : 

   ผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ จะถกูหกัเงนิตามจ�านวนทีส่ ัง่ซือ้ทนัทจีากบญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้ทีไ่ดร้ะบุ

ไวใ้นค�าขอใชบ้รกิารบวัหลวง

  14.4.7 กรณี สัง่ซ้ือโดยวิธีหกับญัชีเงินฝาก : 

   ผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ จะถกูหกัเงนิในบญัชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรงุเทพ ของผูถ้อืหน่วยลงทนุที่

ไดเ้ปิดไวท้ีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืดว้ยจ�านวนเงนิทีเ่ทา่กนัในแต่ละครัง้

  14.5 การจดัสรรหน่วยลงทนุ :   

  ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไดร้บัจดัสรรหน่วยลงทนุตามทีส่ ัง่ซือ้หลงัจากทีไ่ดช้�าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จ�านวน

  ทัง้น้ี หากการจดัสรรหน่วยลงทุนดงักล่าว จะท�าใหบุ้คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 

หน่ึงในสามของจ�านวนหน่วยลงทุนทีจ่�าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมจ่ดัสรรหน่วยลงทุนใหท้ัง้หมดตาม 

ค�าสัง่จองซื้อ แต่จะจดัสรรใหเ้ท่าทีไ่ม่เกนิสดัส่วนหน่ึงในสามของจ�านวนหน่วยลงทุนทีจ่�าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เป็น 

กรณยีกเวน้ตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ�ากดัการถอืหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์

เกีย่วกบัขอ้จ�ากดัการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ

  อยา่งไรกต็าม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการจดัสรรหน่วยลงทนุ ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการไดพ้จิารณาแลว้เหน็

วา่การจดัสรร ในกรณดีงักลา่วมผีลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืต่อชือ่เสยีง หรอืต่อความรบัผดิชอบ

ทางกฎหมายของบรษิทัจดัการโดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า 
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 14.6 การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทนุ :

  ในกรณทีีผู่ส้ ัง่ซือ้ไมไ่ดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการจะด�าเนินการคนืเงนิสว่นทีไ่มไ่ดร้บัการจดัสรรพรอ้ม

ดอกเบี้ย (ถ้าม)ี ให้แก่ผู้ส ัง่ซื้อ โดยการช�าระเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามที่อยู่ที ่

ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทนุระบุไวใ้นค�าขอเปิดบญัช ีภายใน 15 วนันบัจากวนัทีบ่รษิทัไมส่ามารถจดัสรรหน่วยลงทนุ 

 14.7 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ :

  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธ และ/หรอืระงบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนในกรณีใด 

กรณหีน่ึง ดงัน้ี

  (1) กรณีทีเ่อกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัจากผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอื      

ไมค่รบถว้น

  (2) กรณทีีบ่รษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมโ่ปรง่ใส เชน่ อาจเป็นการ

ฟอกเงนิ เป็นตน้

  (3) บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในบางกรณตีามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร เชน่ 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็วา่การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวอาจก่อใหเ้กดิปญัหาในการบรหิารกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิผลเสยี

หายแก่กองทนุ เป็นตน้

  ทัง้น้ี เพือ่เป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และชือ่เสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมาย

ของบรษิทัจดัการเป็นหลกั บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดรบัค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุชัว่คราวตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร 

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบกอ่นการใชส้ทิธทิีจ่ะปิดรบัค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยจะปิดประกาศ ณ ส�านกังานของ

บรษิทัจดัการ ส�านกังานใหญ่ และส�านกังานสาขาของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื

  อน่ึง  ในบางกรณีบรษิทัจดัการอาจปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูล้งทุน หากค�าสัง่ซือ้ดงักล่าวมผีลท�าให ้

ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายนัน้ ถอืหน่วยลงทนุมากกวา่รอ้ยละ 10  ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ

  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ดช้�าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้จะเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อ

หน่วยลงทนุไมไ่ด ้

  การเพิม่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้จะท�าในวนัท�าการถดัจากวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุจ�านวนนัน้ 

 14.8 วนัและเวลาท�าการขายหน่วยลงทนุ 

  ผูส้นใจลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุไดท้ีบ่รษิทัจดัการและหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ตัง้แต่เวลาเริม่

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

ก�าหนดเวลาโดยจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ
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  ส�าหรบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ ไดแ้ก่ ระบบเอทเีอม็ ระบบบรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์ 

ระบบอนิเตอรเ์น็ต หรอืสือ่อเิลก็ทรอนิกสอ์ืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต สามารถสง่ค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไดท้กุวนัตลอด 24 ชัว่โมง

 � การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุก่อนเวลา 16:00 น. ในวนัท�าการซือ้ขายใหถ้อืวา่เป็นการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท�าการ

ซือ้ขายนัน้ ในราคาขายหน่วยลงทนุทีค่�านวณได ้ ณ สิน้วนัท�าการซือ้ขายซึง่จะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุทีค่�านวณได ้ เมือ่สิน้วนั

ท�าการซือ้ขายหน่วยลงทุนวนันัน้เป็นเกณฑใ์นการค�านวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูล 

ผลประโยชน์แลว้

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

ซื้อขายใหถ้อืเป็นการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในวนัท�าการซื้อขายถดัไป ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่�านวณได ้ ณ สิน้วนัท�าการ 

ซื้อขายถดัไปซึง่จะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่�านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท�าการซื้อขายถดัไปเป็นเกณฑใ์นการค�านวณและราคาขาย

หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้

อน่ึง บรษิทัจดัการจะเริม่เปิดรบัค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในวนัท�าการถดัจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็น 

กองทนุเปิดกบัส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรยีบรอ้ยแลว้

ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วนัและเวลาท�าการขายหน่วยลงทนุ 

ไดโ้ดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิม่เติมโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่ 

www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม

15. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ : 

 15.1 รปูแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ : 

 � สมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 

 � อืน่ๆ

 15.2 เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการส่งมอบ : 

  ในกรณทีีผู่ส้ ัง่ซือ้ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไมเ่กนิ 4 คนสัง่ซือ้หน่วยลงทนุรว่มกนั บรษิทัจดัการจะจดแจง้ชือ่ผูถ้อืหน่วย

ลงทนุเหลา่นัน้เป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุรว่มกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ และในสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ หรอืเอกสาร

แสดงสทิธอิื่นใด โดยจะถอืเอาบุคคลทีม่ชีื่อในค�าขอเปิดบญัชกีองทุนคนใดคนหน่ึงหรอืมากกว่าตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแจง้

ความประสงคไ์วเ้ป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุ และผูร้บัเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุ

  บรษิทัจดัการจะออกสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ หรอืเอกสารแสดงสทิธอิืน่ใด ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 

7 วนัท�าการนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก หรอืภายในวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ กรณทีีส่ ัง่ซือ้ภายหลงัปิด

การเสนอขายครัง้แรก
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  ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏชือ่ในสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุหรอืเอกสารแสดงสทิธอิืน่ใด จะตอ้งมารบัสมดุ

บญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุหรอืเอกสารแสดงสทิธอิืน่ใด (ถา้ม)ี ดว้ยตนเอง ณ ส�านกังานใหญ่หรอืส�านกังานสาขาของบรษิทั

จดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเปิดบญัชกีองทนุ

  ส�าหรบัเอกสารแสดงสทิธทิีเ่ป็นสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุมหีน้าทีท่ีจ่ะตอ้งน�าสมดุบญัชี

แสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาบนัทกึรายการใหเ้ป็นปจัจุบนัอยู่เสมอ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถน�าสมุดบญัชแีสดงสทิธใิน

หน่วยลงทนุมาบนัทกึรายการใหเ้ป็นปจัจบุนัไดต้ัง้แต่วนัท�าการถดัจากวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ

ไมน่�าสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาบนัทกึรายการใหเ้ป็นปจัจุบนั ใหถ้อืเอารายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วย

ลงทนุเป็นรายการทีถ่กูตอ้ง

  อน่ึง ส�าหรบักรณสีัง่ซือ้ผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) ก�าหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุใชเ้อกสารหน้าทีแ่สดงรายการ

เคลือ่นไหวบญัชกีองทนุรวมเป็นหลกัฐานแสดงสทิธไิด ้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายใดประสงคจ์ะใหอ้อกสมดุบญัชแีสดงสทิธเิพือ่ใช้

เป็นหลกัฐานแสดงสทิธ ิ ผูถ้อืหน่วยลงทุนยงัสามารถรอ้งขอไดท้ีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีอ่อกหลกัฐานแสดงสทิธิ

นัน้ๆ ได้

  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาออกเอกสารแสดงสทิธใินรปูแบบใดรปูแบบหน่ึงใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อื

หน่วยลงทนุเพือ่เป็นหลกัฐานยนืยนัการท�ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุ รวมถงึเปลีย่นแปลง และหรอืเพิม่เตมิรปูแบบเอกสาร

แสดงสทิธิ

16. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ :

 ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายหน่วยลงทนุทีบ่รษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื หรอืชอ่งทางอืน่ใดที่

บรษิทัจดัการจดัใหม้ ีหรอืประกาศแจง้เพิม่เตมิในอนาคต ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก�าหนด โดยบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่

จะแกไ้ขเพิม่ชอ่งทางการสัง่ขาย หรอืแกไ้ขวธิกีารสัง่ขาย หรอืแกไ้ขอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสัง่ขาย ทัง้น้ีเพือ่ประโยชน์ของ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยทีจ่ะไมย่ืน่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ แต่จะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผา่นทาง www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่ง

ทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  และแจง้ใหส้�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ

 16.1 ช่องทางการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ :

  ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุ ไดโ้ดยวธิดีงัน้ี 

 � ผา่นบรษิทัจดัการ

 � ผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื

 � ผา่นระบบเอทเีอม็ (ATM)

 � ผา่นระบบโทรศพัท ์(Tele-bank)

 � ผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet)
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  16.1.1 บริษทัจดัการ :

   ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุไดท้ีบ่รษิทัจดัการ ในทกุวนัท�าการของธนาคารพาณชิย ์โดย

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในค�าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจ�านวนหน่วยลงทุนที่จะ 

ขายคนืหรอืจ�านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทนุ และบรษิทัจดัการจะสง่มอบหลกัฐานการ

รบัค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน

  16.1.2 ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน :

   ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุไดท้ีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุ

จะตอ้งกรอกรายละเอยีดในค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น โดยระบุจ�านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนืหรอืจ�านวนเงนิที ่

ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทุน และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะสง่มอบหลกัฐานการรบั 

ค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน 

  16.1.3 ระบบเอทีเอม็ (ATM) :

   อน่ึง การสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุผา่นระบบ ATM สามารถท�าไดเ้ฉพาะผา่นระบบของผูส้นบัสนุนการขาย 

หรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เทา่นัน้ 

   บรษิทัจดัการอาจรบัค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุผา่นเครือ่ง ATM ได ้โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสัง่ขาย 

หน่วยลงทนุดว้ยบตัรบวัหลวง ATM หรอืบตัรบวัหลวง Premier ผา่นเครือ่ง ATM ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คืนได ้

ทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารน้ี สามารถตดิต่อผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ณ สาขา 

ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเคยท�าบตัรบวัหลวง ATM หรอืบตัรบวัหลวง Premier ไว ้ เพือ่ขอใชบ้รกิาร โดยกรอก “ค�าขอใชบ้รกิาร

กองทุนเปิดผา่นเครือ่งฝากถอนเงนิระบบอตัโนมตัแิละบรกิารธนาคารทางโทรศพัท”์ (ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งน�าบตัรบวัหลวง 

ATM หรอืบตัรบวัหลวง Premier และสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาดว้ย) ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะสามารถสัง่ขาย 

หน่วยลงทนุผา่นเครือ่ง ATM ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัท�าการซือ้ขายถดัไป หลงัจากกรอกค�าขอใชบ้รกิาร

แลว้โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

   ในกรณผีูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคส์ัง่ขายหน่วยลงทนุผา่นเครือ่ง ATM ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการ

ซึง่มรีะบุบนหน้าจอเครือ่ง ATM โดยผูส้ ัง่ขายตอ้งเลอืกรหสับรกิารขายหน่วยลงทนุกองทนุเปิด และปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการ 

สัง่ขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบุบนจอ ATM 

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

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

   ผูส้ ัง่ขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสัง่ขายหน่วยลงทนุผา่นเครือ่ง ATM ไมไ่ด ้ หากการท�ารายการ        

สัง่ขายเสรจ็สมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทัง้สิน้ 
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   การสัง่ขายหน่วยลงทนุผา่นเครือ่ง ATM หากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบงาน ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

จะด�าเนินการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน  

30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

   เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครือ่ง ATM ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นเพยีงเอกสาร

บนัทกึรายการเทา่นัน้ ไมใ่ชห่ลกัฐานในการท�ารายการอยา่งสมบรูณ์ หากใบบนัทกึรายการของเครือ่ง ATM นัน้หมด ผูส้ ัง่ขายจะ

เลอืกท�าการสัง่ขายหน่วยลงทนุหรอืไมก่ไ็ด้

   บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยูก่บัผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นหลกัฐานในการท�ารายการ

ทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

   บรษิทัจดัการจะช�าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดร้ะบุไว้

ในค�าขอเปิดบญัชกีองทนุเปิด

   ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าสัง่

ขายคนืผา่นระบบATM ใหส้ามารถท�าได ้ทัง้น้ี การเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุ และหาก

อนาคตสามารถใชบ้รกิารน้ีโดยผา่นบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่ได ้บรษิทัจดัการจะแจง้ใหป้ระชาชน

ทราบผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม

  16.1.4 ระบบโทรศพัท ์(Tele-bank) :

   อน่ึง การสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศพัท์ สามารถท�าได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุน 

การขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เทา่นัน้ 

   บรษิทัจดัการอาจรบัค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผา่นบรกิารธนาคารทางโทรศพัทไ์ด ้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุน

อาจเลอืกสัง่ขายหน่วยลงทนุผา่นบรกิารธนาคารทางโทรศพัทข์องผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดท้กุวนัตลอด 24 ชัว่โมง  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารน้ี สามารถตดิต่อผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ณ สาขาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเคยท�า 

บตัรบวัหลวง ATM หรอืบตัรบวัหลวง Premier ไว ้ เพือ่ขอใชบ้รกิาร โดยกรอก “ค�าขอใชบ้รกิารกองทนุเปิดผา่นเครือ่งฝาก

ถอนเงนิระบบอตัโนมตัแิละบรกิารธนาคารทางโทรศพัท”์ (ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งน�าบตัรบวัหลวง ATM หรอืบตัรบวัหลวง 

Premier และสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาดว้ย) ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะสามารถสัง่ขายหน่วยลงทนุผา่นบรกิารธนาคาร

ทางโทรศพัทข์องผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัท�าการซือ้ขายถดัไป หลงัจากกรอกค�าขอใชบ้รกิารแลว้โดยไมเ่สยี 

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

   ในกรณผีูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคส์ัง่ขายหน่วยลงทนุผา่นบรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์ ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน

ปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการซึง่มรีะบุอยูใ่นเอกสารวธิกีารใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศพัท ์โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งเลอืกรหสั

บรกิารขายหน่วยลงทนุกองทนุเปิด และปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการสัง่ขายหน่วยลงทนุผา่นบรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์
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   การสัง่ขายหน่วยลงทนุผา่นบรกิารธนาคารทางโทรศพัทส์ามารถด�าเนินการไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 10,000,000 บาท 

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

   ผูส้ ัง่ขายหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสัง่ขายหน่วยลงทุนผา่นบรกิารธนาคารทางโทรศพัทไ์มไ่ด ้ หาก

การท�ารายการสัง่ขายเสรจ็สมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

   การสัง่ขายหน่วยลงทุนผา่นบรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์ หากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบงานผูส้นบัสนุน 

การขายหรอืรบัซือ้คนืจะด�าเนินการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยก�าหนด

ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

   เอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครื่องโทรสารของผูส้ ัง่ขายเป็นเพยีงเอกสารบนัทกึรายการเท่านัน้ 

ไมใ่ชห่ลกัฐานในการท�ารายการอยา่งสมบรูณ์ 

   บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฏอยูก่บัผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นหลกัฐานในการท�ารายการ

ทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

   บรษิทัจดัการจะช�าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดร้ะบุไว้

ในค�าขอเปิดบญัชกีองทนุเปิด

   ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าสัง่

ขายคนืผา่นระบบโทรศพัทใ์หส้ามารถท�าได ้ทัง้น้ี การเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุ และ

หากอนาคตสามารถใชบ้รกิารน้ีโดยผ่านบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนือื่นได ้ บรษิทัจดัการจะแจง้ให้

ประชาชนทราบผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม

  16.1.5 ระบบอินเตอรเ์น็ต (Internet) :

   อน่ึง การสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต สามารถท�าไดเ้ฉพาะผา่นระบบของผูส้นบัสนุน 

การขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เทา่นัน้

   (1)  บริการบวัหลวง ไอแบงกก้ิ์ง (Bualuang iBanking)

    ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสัง่ขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบรกิารบวัหลวง  

ไอแบงกก์ิง้ ได ้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นค�าขอใชบ้รกิารบวัหลวง ไอแบงกก์ิง้และบวัหลวง 

เอม็แบงกก์ิง้ (“ค�าขอใชบ้รกิาร”) หรอืค�าขออื่นในท�านองเดยีวกนั และสามารถสัง่ขายหน่วยลงทุนผา่นเวบ็ไซตข์องธนาคาร 

หรอือืน่ๆ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ที ่www.bangkokbank.com หรอืเวบ็ไซตอ์ืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต 

    ในกรณผีูส้ ัง่ขายประสงคส์ัง่ขายหน่วยลงทนุผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบวัหลวง ไอแบงกก์ิง้ 

ใหผู้ส้ ัง่ขายปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการขายจนครบขัน้ตอนการสัง่ขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบุไว้
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    การสัง่ขายหน่วยลงทุนผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบวัหลวงไอแบงกก์ิง้ สามารถด�าเนิน

การไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 10,000,000 บาท หรอืมลูคา่อื่นทีบ่รษิทัจดัการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเวบ็ไซตข์อง

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

ทีบ่รษิทัจดัการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ โดยไมจ่�ากดัจ�านวนครัง้ต่อวนั

    สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุในการขายคนืหน่วยลงทนุ จะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนไดบ้นัทกึขอ้มลู

การซือ้หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้

    ในกรณผีูถ้อืหน่วยลงทนุระบุจ�านวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคนืหรอืจ�านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการ

ไดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทุนในค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนหกัดว้ย 

คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฎในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษิทั

จดัการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฎอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีน

หน่วยลงทนุนัน้

    ผูส้ ัง่ขายหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสัง่ขายหน่วยลงทุนผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิาร 

บวัหลวง ไอแบงกก์ิง้ ไมไ่ด ้หากการท�ารายการสัง่ขายเสรจ็สมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทัง้สิน้

    อยา่งไรกต็าม หากมขีอ้ขดัขอ้งของระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการไมส่ามารถ

ค�าสัง่ขายหน่วยลงทนุไดใ้หถ้อืวา่ยงัไมม่กีารท�ารายการการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุผา่นอนิเตอรเ์น็ตนัน้

    บรษิทัจดัการถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่กลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต

ดว้ยบรกิารบวัหลวง ไอแบงกก์ิง้ ยอมรบัและผกูพนัตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่�าหนดไวใ้นค�าขอใชบ้รกิารและหรอื ทีจ่ะแกไ้ข

เพิม่เตมิเปลีย่นแปลงต่อไปในภายหน้า ซึง่รวมถงึการยอมรบัความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อนัเน่ืองมาจากความขดัขอ้งของระบบ

   (2)  บริการบวัหลวง เอม็แบงกก้ิ์ง (Bualuang mBanking)

    ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสัง่ขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบรกิารบวัหลวง  

เอม็แบงกก์ิง้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งระบุเลขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ และลงนามในค�าขอใชบ้รกิารบวัหลวง ไอแบงกก์ิง้และ 

บวัหลวง เอม็แบงกก์ิง้ (“ค�าขอใชบ้รกิาร”) หรอืค�าขออืน่ในท�านองเดยีวกนั และปฏบิตัติามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นการขอใชบ้รกิาร

ดงักลา่ว และเมือ่ไดร้บัรหสัผูใ้ช ้(User Name) และรหสัผา่น (Password) ส�าหรบัใชบ้รกิารดงักลา่วแลว้ สามารถสัง่ขายคนื

หน่วยลงทนุผา่นทาง Mobile Application บนระบบปฏบิตักิาร iOS ของ iPhone/ iPad หรอืระบบปฏบิตักิาร Android หรอื 

WAP ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง หรอืระบบปฏบิตักิารอืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต

    ในกรณีผู้ส ัง่ขายประสงค์สัง่ขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง  

เอม็แบงกก์ิง้ ใหผู้ส้ ัง่ขายปฏบิตัติามขัน้ตอนการท�ารายการขายจนครบขัน้ตอนการสัง่ขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบุไว้
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    การสัง่ขายหน่วยลงทนุผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงกก์ิง้ สามารถด�าเนิน

การไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 10,000,000 บาท หรอืมลูคา่อื่นทีบ่รษิทัจดัการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเวบ็ไซตข์อง

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

ทีบ่รษิทัจดัการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ โดยไมจ่�ากดัจ�านวนครัง้ต่อวนั

    สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุในการขายคนืหน่วยลงทนุ จะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนไดบ้นัทกึขอ้มลู

การซือ้หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้

    ในกรณผีูถ้อืหน่วยลงทนุระบุจ�านวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคนืหรอืจ�านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการ

ไดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทุนในค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนหกัดว้ย 

คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฎในรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษิทั

จดัการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฎอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีน

หน่วยลงทนุนัน้

    ผูส้ ัง่ขายหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสัง่ขายหน่วยลงทุนผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิาร 

บวัหลวง เอม็แบงกก์ิง้ ไมไ่ด ้หากการท�ารายการสัง่ขายเสรจ็สมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทัง้สิน้

    อยา่งไรกต็าม หากมขีอ้ขดัขอ้งของระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการไมส่ามารถ

ค�าสัง่ขายหน่วยลงทนุไดใ้หถ้อืวา่ยงัไมม่กีารท�ารายการการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุผา่นอนิเตอรเ์น็ตนัน้

    บรษิทัจดัการถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่กลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต

ดว้ยบรกิารบวัหลวง เอม็แบงกก์ิง้ ยอมรบัและผกูพนัตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่�าหนดไวใ้นค�าขอใชบ้รกิาร และหรอื ทีจ่ะแกไ้ข

เพิม่เตมิเปลีย่นแปลงต่อไปในภายหน้า ซึง่รวมถงึการยอมรบัความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อนัเน่ืองมาจากความขดัขอ้งของระบบ

   ทัง้น้ี บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดเวลารบัค�าสัง่

ขายคนืผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต ทัง้น้ี การเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน และหากอนาคต

สามารถใชบ้รกิารน้ีโดยผา่นบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนือื่นได ้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ

ผา่นทางเวบ็ไซต ์www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม   

 16.2 การช�าระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ : 

  บรษิทัจดัการจะช�าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดร้ะบุไวใ้นค�าขอ

เปิดบญัชกีองทนุเปิด ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ภายใน 4 วนัท�าการนบัแต่วนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยการโอนเงนิเขา้

บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ปิดไวก้บั บมจ.ธนาคารกรงุเทพ หรอืธนาคารอื่นซึง่อาจเปิดใหบ้รกิารต่อไป โดยไมถ่อื

เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ หรอืจา่ยเป็นเชค็ บมจ.ธนาคารกรงุเทพ หรอืธนาคารอื่นทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคตโดยไมถ่อื

เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ และขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ยในนามของผูถ้อืหน่วยลงทนุและจดัสง่ทางไปรษณยีล์งทะเบยีน
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 16.3 เง่ือนไขการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ :

  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ�านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนื หรอืจ�านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดร้บั

จากการขายคนืหน่วยลงทนุในค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุมากกวา่จ�านวนหน่วยลงทนุหรอืมลูคา่หน่วยลงทนุหกัดว้ยคา่ธรรมเนียม

การรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการจะ

ถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ 

  อน่ึง กรณผีูถ้อืหน่วยลงทนุท�าค�าสัง่ขายคนืเป็นจ�านวนเงนิ ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจไดร้บัเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ

ไมเ่ทา่กบัจ�านวนเงนิทีร่ะบุในค�าสัง่ขายคนืกไ็ด ้

  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุในการขายคนืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนไดบ้นัทกึขอ้มลูการซือ้หน่วย

ลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้ 

  ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ยื่นค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนต่อบรษิทัจดัการ และบรษิทัจดัการยงัไม่สามารถ 

รบัซื้อคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุไดโ้ดยอยูใ่นระหวา่งการด�าเนินการของบรษิทัจดัการตามขอ้ 18. ขอ้ 19. และขอ้ 20.  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจขอยกเลกิค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุไดใ้นระหวา่งวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดที่

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดย้ืน่ค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ ทัง้น้ี การยกเลกิค�าสัง่ขายคนืจะสมบรูณ์

กต็่อเมือ่ไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัจดัการก่อน

  ผูส้ ัง่ขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสัง่ขายหน่วยลงทนุไมไ่ด ้ หากการท�ารายการสัง่ขายเสรจ็สมบรูณ์แลว้ไม่

วา่กรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

  การลดจ�านวนหน่วยลงทนุทีร่บัซือ้คนืจะท�าในวนัท�าการถดัจากวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุจ�านวนนัน้ 

 16.4 วนัและเวลาท�าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ :

  ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุไดท้ีบ่รษิทัจดัการและหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ตัง้แต่

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

รบัซือ้คนืจะก�าหนดเวลาโดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ

  ส�าหรบัการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ ไดแ้ก่ ระบบเอทเีอม็ หรอืระบบบรกิารธนาคารทาง

โทรศพัท ์ระบบอนิเตอรเ์น็ต หรอืระบบอเิลก็ทรอนิกสอ์ืน่ใด ทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต สามารถสง่ค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุได้

ทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง

 � การสัง่ขายหน่วยลงทุน ก่อนเวลา 16:00 น. ในวนัท�าการซือ้ขายใหถ้อืวา่เป็นการสัง่ขายหน่วยลงทุนในวนั

ท�าการซือ้ขายนัน้ในราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่�านวณได ้ ณ สิน้วนัท�าการซือ้ขายซึง่จะใชม้ลูคา่หน่วยลงทุนทีค่�านวณได ้

เมือ่สิน้วนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุวนันัน้เป็นเกณฑใ์นการค�านวณ และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นราคาทีร่บัรอง

โดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้



68

BTP

 � การสัง่ขายหน่วยลงทนุ หลงัเวลา 16:00 น. ในวนัท�าการซือ้ขายหรอืการสัง่ขายหน่วยลงทนุในวนัหยดุท�าการ

ซือ้ขายใหถ้อืเป็นการสัง่ขายหน่วยลงทนุในวนัท�าการซือ้ขายถดัไป ในราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุทีค่�านวณได ้ณ สิน้วนัท�าการ

ซือ้ขายถดัไปซึง่จะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุทีค่�านวณไดเ้มือ่สิน้วนัท�าการซือ้ขายถดัไปเป็นเกณฑใ์นการค�านวณและราคารบัซือ้คนื

หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้

อน่ึง บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก�าหนดวนัเวลารบัค�า

สัง่ขายคนื โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั

ที ่www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม

17. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ : 

 ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุเปิดซึง่จดัตัง้และจดัการโดยบรษิทัจดัการเทา่นัน้ 

การสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน หมายถงึ การขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนหน่ึง (กองทุนตน้ทาง) เพือ่ซือ้หน่วยลงทุน

ของกองทุนอกีกองทุนหน่ึง (กองทุนปลายทาง) ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอือยูเ่พยีงกองทุนเดยีวต่อหน่ึงค�าขอสบัเปลีย่นกองทุน 

ตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นรายละเอยีดโครงการกองทนุรวม โดยบรษิทัจดัการจะด�าเนินการหกักลบลบหน้ีตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ

ไดใ้ชส้ทิธใินการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุ

 ทัง้น้ี การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุกองทนุเปิดดงักลา่ว จะไมร่วมถงึกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี และกองทนุรวมหุน้ระยะยาว 

 17.1 วิธีการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ : 

  ชอ่งทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  ดงัน้ี

 � บรษิทัจดัการ

 � ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื

 � ผา่นระบบโทรศพัท ์(Tele-bank)

 � ผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet)

  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถท�าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการ 

โดยตดิต่อบรษิทัจดัการและหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื หรอืท�าค�าสัง่สบัเปลีย่นผา่นบรกิารทางโทรศพัท ์หรอืผา่น

ระบบอนิเตอรเ์น็ต หรอืวธิอีืน่ๆ ทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทีเ่ป็นการใหบ้รกิาร

โดยบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิทัจดัการภายหลงัได ้ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข 

และวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก�าหนดไวแ้ลว้ โดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ และถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรบัทราบแลว้

  (1) วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผา่นบริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน

   (ก) ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บรกิารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถตดิต่อบรษิทัจดัการ หรอื 

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื
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   (ข) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีต่อ้งการท�ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ใหก้รอกรายละเอยีดในค�าขอสบัเปลีย่น

กองทุนใหค้รบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทางจ�านวนหน่วยที่จะออกจากกองทุนต้นทาง และระบุชื่อกองทุนปลายทาง              

ทีต่อ้งการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และน�าไปยืน่กบับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ซึง่บรษิทัจดัการหรอื 

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะสง่มอบหลกัฐานการรบัค�าขอสบัเปลีย่นกองทนุใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน   

   (ค)  ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีท่�ารายการค�าขอสบัเปลีย่นกองทนุเรยีบรอ้ยแลว้ จะเพกิถอนค�าขอสบัเปลีย่นกองทนุ

ไมไ่ด ้ไมว่า่กรณใีดๆ ทัง้สิน้

   (ง)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบ้นัทกึขอ้มลูการขายคนืหน่วย

ลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้น้ี 

บรษิทัจดัการจะถอืหลกัฐานทีป่รากฎอยู่กบับรษิทัจดัการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นหลกัฐานในการท�า 

รายการทีส่มบรูณ์และใชอ้า้งองิได้

   (จ) ในกรณีทีจ่�านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนในใบค�าขอสบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนนัน้มากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยู่ใน

รายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทัง้หมด

เทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้

   อยา่งไรกต็าม กรณ ีหากจ�านวนเงนิทีค่�านวณไดข้องกองทนุตน้ทาง มไีมเ่พยีงพอทีจ่ะน�าไปซือ้หน่วยลงทนุ

ขัน้ต�่าตามขอ้ก�าหนดของกองทนุปลายทาง บรษิทัจดัการจะไมน่�าเงนิไปซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบุไว ้ โดยจะช�าระเป็นเงนิคา่

ขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้ะบุไวใ้นค�าขอเปิดบญัชกีองทุน ภายใน 4 วนั

ท�าการนับตัง้แต่วันท�าการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับ 

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอื่นซึง่อาจเปิดใหบ้รกิารต่อไป โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืเป็นเชค็ 

บมจ.ธนาคารกรงุเทพ หรอืธนาคารอืน่ทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต โดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ และขดีครอ่มเฉพาะ

สัง่จา่ยในนามของผูถ้อืหน่วยลงทนุและจดัสง่ทางไปรษณยีล์งทะเบยีน

  (2) วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผา่นบริการธนาคารทางโทรศพัท ์(Tele-bank)

   (ก) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์ ให ้

ผูถ้อืหน่วยลงทนุเลอืกรหสับรกิารสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุกองทนุ และปฏบิตัจินครบขัน้ตอนการสบัเปลีย่นการถอืหน่วย

ลงทนุตามรายการซึง่มรีะบุอยูใ่นวธิกีารใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศพัท ์ทัง้น้ี การท�ารายการผา่นบรกิารธนาคารทางโทรศพัท์

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

   (ข) ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่อ้งการท�ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตอ้งท�ารายการใหค้รบถว้นตามทีก่�าหนด 

และเอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครื่องโทรสารของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารบนัทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช ่

หลกัฐานในการท�ากรายการอยา่งสมบรูณ์   
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   (ค) ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีท่�ารายการค�าขอสบัเปลีย่นกองทนุ เรยีบรอ้ยแลว้ จะเพกิถอนค�าขอสบัเปลีย่นกองทนุ

ไมไ่ด ้ไมว่า่กรณใีดๆ ทัง้สิน้

   (ง) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบ้นัทกึขอ้มลูการขายคนืหน่วย

ลงทนุของกองทนุตน้ทาง และการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้

   (จ)  ในกรณีทีจ่�านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนในใบค�าขอสบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนนัน้มากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยู่ใน

รายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทัง้หมด

เทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้

   อยา่งไรกต็าม กรณ ีหากจ�านวนเงนิทีค่�านวณไดข้องกองทนุตน้ทาง มไีมเ่พยีงพอทีจ่ะน�าไปซือ้หน่วยลงทนุ

ขัน้ต�่าตามขอ้ก�าหนดของกองทุนปลายทาง บรษิทัจดัการจะไม่น�าเงนิไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะช�าระเป็น 

เงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้ะบุไวใ้นค�าขอเปิดบญัชกีองทุน ภายใน 

4 วนัท�าการนับตัง้แต่วนัท�าการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่เปิดไวก้บั 

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอื่นซึง่อาจเปิดใหบ้รกิารต่อไป โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ หรอืเป็นเชค็ 

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอื่นทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ และขดีคร่อม 

เฉพาะสัง่จา่ยในนามของผูถ้อืหน่วยลงทนุและจดัสง่ทางไปรษณยีล์งทะเบยีน

  (3) วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผา่นระบบอินเตอรเ์น็ต (Internet)

   อน่ึง การสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต สามารถท�าไดเ้ฉพาะผา่นระบบของผูส้นบัสนุน 

การขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เทา่นัน้ และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารน้ีโดยผา่นผูส้นบัสนุนการขาย

หรอืรบัซือ้คนือืน่ได ้บรษิทัจดัการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทาง

อืน่ทีเ่หมาะสม และแจง้ใหส้�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

   (ก) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุน โดยผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต

ดว้ยบรกิารบวัหลวง ไอแบงกก์ิง้ ที ่ www.bangkokbank.com หรอืเวบ็ไซตอ์ืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต 

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

ไมจ่�ากดัจ�านวนครัง้ต่อวนั 

   (ข)  ผู้ถอืหน่วยลงทนุทีต่อ้งการท�ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตอ้งปฏบิตัจินครบขัน้ตอนตามทีก่�าหนด 

และเอกสารใบบนัทกึรายการทีอ่อกจากเครือ่งพมิพข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นเพยีงเอกสารบนัทกึรายการเทา่นัน้ ไมใ่ชห่ลกัฐาน

ในการท�ากรายการอยา่งสมบรูณ์   

   (ค)  ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีท่�ารายการค�าขอสบัเปลีย่นกองทนุเรยีบรอ้ยแลว้ จะเพกิถอนค�าขอสบัเปลีย่นกองทนุ

ไมไ่ด ้ไมว่า่กรณใีดๆ ทัง้สิน้



71

BTP

   (ง)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบ้นัทกึขอ้มลูการขายคนืหน่วย

ลงทนุของกองทนุตน้ทาง และการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้

   (จ)  ในกรณีทีจ่�านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนในใบค�าขอสบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนนัน้มากกว่าจ�านวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยูใ่น

รายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทัง้หมด

เทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้

   อยา่งไรกต็าม กรณ ีหากจ�านวนเงนิทีค่�านวณไดข้องกองทนุตน้ทาง มไีมเ่พยีงพอทีจ่ะน�าไปซือ้หน่วยลงทนุ

ขัน้ต�่าตามขอ้ก�าหนดของกองทนุปลายทาง บรษิทัจดัการจะไมน่�าเงนิไปซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบุไว ้ โดยจะช�าระเป็นเงนิคา่

ขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวธิกีารที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในค�าขอเปิดบญัชกีองทุน ภายใน  

4 วนัท�าการนับตัง้แต่วนัท�าการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่เปิดไวก้บั  

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอื่นซึง่อาจเปิดใหบ้รกิารต่อไป โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ หรอืเป็นเชค็ 

บมจ.ธนาคารกรงุเทพ หรอืธนาคารอืน่ทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต โดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ และขดีครอ่มเฉพาะสัง่

จา่ยในนามของผูถ้อืหน่วยลงทนุและจดัสง่ทางไปรษณยีล์งทะเบยีน

 17.2 การก�าหนดเวลา และราคาขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ กรณีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ :

  (1) การก�าหนดเวลาในการรบัค�าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ

   (ก) กรณี ท�าค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการ และหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

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

   (ข) กรณ ีท�าค�าสัง่สบัเปลีย่นผา่นบรกิารทางโทรศพัท ์และระบบอนิเตอรเ์น็ต และผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกส์

อืน่ใด (ถา้ม)ี สามารถท�ารายการไดท้กุวนั ตลอด 24 ชม. ทัง้น้ี การท�ารายการขอสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุ โดยบรกิาร

ทางโทรศพัท ์หรอืผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต หรอืผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกสอ์ืน่ใด (ถา้ม)ี ก่อนเวลา 16:00 น. ในวนัท�าการซือ้ขาย

ใหถ้อืวา่เป็นการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุในวนัท�าการซือ้ขายนัน้ ในราคารบัซือ้คนืและราคาขายหน่วยลงทนุทีค่�านวณได ้

ณ สิน้วนัท�าการซือ้ขาย สว่นกรณที�ารายการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุดงักลา่ว หลงัเวลา 16:00 น. ในวนัท�าการซือ้ขายหรอืใน

วนัหยดุท�าการซือ้ขาย ใหถ้อืเป็นการท�ารายการขอสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุในวนัท�าการซือ้ขายถดัไป โดยใชร้าคารบัซือ้

คนืและราคาขายหน่วยลงทนุทีค่�านวณได ้ณ สิน้วนัท�าการซือ้ขายถดัไป ทัง้น้ี ราคารบัซือ้คนืและราคาขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว

เป็นราคาทีร่บัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้

  (2) การก�าหนดราคาขาย และราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ

   (ก) กรณ ีกองทนุตน้ทาง ใชร้าคารบัซือ้คนื ณ สิน้วนัท�าการซือ้ขาย

   (ข) กรณ ีกองทนุปลายทาง ใชร้าคาขาย ณ สิน้วนัท�าการซือ้ขาย
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  อน่ึง การเปลีย่นแปลงก�าหนดเวลาและราคาขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ กรณสีบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการ

ขอสงวนสทิธทิีเ่ปลีย่นแปลงเงือ่นไขตามทีร่ะบุไว ้โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อื

หน่วยลงทนุและผูล้งทนุทัว่ไปทราบถงึการเปลีย่นแปลงดงักลา่วลว่งหน้าผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.bblam.co.th

 17.3 เง่ือนไขการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ :

  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปิดรบัค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ไม่ว่าค�าสัง่ดงักล่าวจะส่งผ่านช่องทางใด 

ช่องทางหน่ึง หรอืหลายช่องทางรวมกนัเป็นการชัว่คราว รวมถงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฎเิสธค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนใดๆ 

ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาแล้วเหน็ว่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลกระทบต่อการบรหิารกองทุนอย่างมี

ประสทิธภิาพ หรอืต่อการลงทนุของกองทนุหรอืต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืต่อชือ่เสยีงหรอืต่อความรบัผดิชอบทางกฎหมายของ

บรษิทัจดัการ

  ในบางกรณ ีบรษิทัจดัการอาจปฎเิสธค�าขอสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หากค�าขอดงักลา่วจะมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ

นัน้ถอืหน่วยลงทนุมากกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ

 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร และหรอืก�าหนดเวลารบัค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วย

ลงทุนใหส้ามารถท�าได ้ รวมถงึการแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคตทีบ่รษิทัจดัการและหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีม่กีาร

แต่งตัง้เพิม่เตมิ จะเปิดรบัค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต ใหส้ามารถท�าได ้ โดยการแกไ้ขเพิม่เตมิ 

ดงักล่าวขา้งตน้จะไมถ่อืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทราบ 

ลว่งหน้าผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม

18. การเล่ือนก�าหนดการช�าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ :

 18.1 บรษิทัจดัการอาจเลือ่นก�าหนดการช�าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี�าสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทนุของกองทนุเปิดไดใ้นกรณดีงัต่อไปน้ี

  (1) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณทีีเ่ขา้เหตุดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บั

ความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้

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

เหตุสมผล หรอื

   (ข) มเีหตุทีท่�าใหก้องทนุรวมไมไ่ดร้บัช�าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทนุไวต้ามก�าหนดเวลาปกต ิซึง่

เหตุดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษิทัจดัการ

  (2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคี�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนื

หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง ต่างจากราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 
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ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและ

รายงานการชดเชยราคา

 18.2 ในการเลือ่นก�าหนดการช�าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามขอ้ 18.1 บรษิทัจดัการจะด�าเนินการดงัต่อไปน้ี

  (1) เลือ่นก�าหนดช�าระคา่ขายคนืไดไ้มเ่กนิ 10 วนัท�าการนบัแต่วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมคี�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุนัน้ 

เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากส�านกังาน

  (2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลือ่นก�าหนดการช�าระคา่ขายคนืหน่วย

ลงทุนตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั เช่น 

การประกาศทางเวบ็ไซต ์เป็นตน้

  (3) แจง้การเลือ่นก�าหนดช�าระคา่ขายคนื พรอ้มทัง้จดัสง่รายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลือ่น และหลกัฐานการได้

รบัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ 18.1 (1) หรอืการรบัรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ 18.1 (2) 

ต่อส�านกังานโดยพลนั ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด�าเนินการแทนกไ็ด้

  (4) ในระหวา่งการเลือ่นก�าหนดช�าระคา่ขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทนุสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุในชว่งเวลาดงักลา่ว 

ใหบ้รษิทัจดัการจะรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุนัน้ โดยจะช�าระคา่ขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามล�าดบัวนัทีส่ง่ค�าสัง่ขายคนืก่อนหลงั

19. การไมข่าย ไมร่บัซ้ือคืน หรอืไมร่บัสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามค�าสัง่ซ้ือหรอืค�าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ :

 1.  บรษิทัจดัการอาจไมข่าย ไมร่บัซือ้คนื หรอืไมร่บัสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามค�าสัง่ซือ้ ค�าสัง่ขายคนื หรอืค�าสัง่สบัเปลีย่น 

หน่วยลงทนุทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยดุรบัค�าสัง่ซือ้ ค�าสัง่ขายคนื หรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุได ้ ในกรณทีีป่รากฏเหตุ 

ดงัต่อไปน้ี

  (1)  ตลาดหลกัทรพัยไ์มส่ามารถเปิดท�าการซือ้ขายไดต้ามปกติ

  (2)  บรษิทัจดัการกองทนุรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณดีงัต่อไปน้ี โดยไดร้บั

ความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้

   (ก) มเีหตุจ�าเป็นท�าใหไ้มส่ามารถจ�าหน่าย จา่ย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุ

สมผล

   (ข) ไมส่ามารถค�านวณมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื

   (ค) มเีหตุจ�าเป็นอืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ

   ทัง้น้ี การไมข่าย ไมร่บัซือ้คนื หรอืไมร่บัสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามค�าสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืการหยดุรบัค�าสัง่ซือ้ 

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

ผอ่นผนัจากส�านกังาน



74

BTP

  (3)  เป็นการไมข่ายหน่วยลงทนุตามค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยดุรบัค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ แก่ 

ผูล้งทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปน้ี

   (ก) บรษิทัจดัการมเีหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระท�าดงัต่อไปน้ี

   1. การกระท�าที่เป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและ 

ปราบปรามการฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ

   2.  การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื

   3. การกระท�าที่เป็นการปฏบิตัติามค�าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิโดยบุคคลผูม้อี�านาจตาม

กฎหมาย

   (ข) บรษิทัจดัการไมส่ามารถด�าเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคา้ไดใ้นสาระส�าคญั

 2.  เมือ่ปรากฏเหตุตามขอ้ 1 และบรษิทัจดัการประสงคจ์ะไมข่าย ไมร่บัซือ้คนื หรอืไมร่บัสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามค�าสัง่

ซือ้ค�าสัง่ขายคนื หรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ดร้บัมาแลว้ บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงัต่อไปน้ี

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

ไมร่บัซือ้คนื หรอืไมร่บัสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 1 (1) (2) หรอื (3) จะเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วย

ลงทนุรายอืน่ และผูล้งทนุทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยดุรบัค�าสัง่ซือ้ ค�าสัง่ขายคนื หรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใดๆ 

โดยพลนัดว้ย เชน่ การประกาศทางเวบ็ไซต ์เป็นตน้

  (2)  รายงานการไมข่าย ไมร่บัซือ้คนื หรอืไมร่บัสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุหรอืการหยดุรบัค�าสัง่ซือ้ ค�าสัง่ขายคนื หรอืค�าสัง่ 

สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด�าเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ใหส้�านกังานทราบโดยพลนั

  (3)  ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการไมข่าย ไมร่บัซือ้คนื หรอืไมร่บัสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุหรอืหยดุรบัค�าสัง่ซือ้ ค�าสัง่ขายคนื

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

เปิดรบัค�าสัง่ซือ้ ค�าสัง่ขายคนื หรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ

   (ก) รายงานการเปิดรบัค�าสัง่ซือ้ ค�าสัง่ขายคนื หรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุน

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

ขายคนื หรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ

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

เปิดขาย รบัซือ้คนื หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุทัว่ไปใหท้ราบถงึการเปิด

รบัค�าสัง่ซือ้ ค�าสัง่ขายคนื หรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั เชน่ การประกาศทางเวบ็ไซต ์เป็นตน้

 3.  บรษิทัจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรอืหยดุรบัค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในชว่งระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบวา่ 

ราคาขายหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการ

ชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไป 
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และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี�าสัง่ซือ้ 

หน่วยลงทนุไว ้แลว้ใหท้ราบถงึหยดุการขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุทัว่ไปใหท้ราบ

ถงึการหยดุรบัค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั เชน่ การประกาศทางเวบ็ไซต ์เป็นตน้

20.  การหยดุขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ : 

 เพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืในกรณทีีม่คีวามจ�าเป็นเพือ่รกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิ

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

หยดุรบัค�าสัง่ซือ้ ค�าสัง่ขายคนืหรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาทีเ่หน็สมควร 

แต่รวมแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 20 วนัท�าการตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลา 

หยดุรบัค�าสัง่ซือ้ ค�าสัง่ขายคนื หรอืค�าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกไปได้

21.  การช�าระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน : 

 กรณบีรษิทัจดัการไมส่ามารถช�าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นเงนิ และจะช�าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รอื

ทรพัยส์นิอืน่แทน บรษิทัจดัการจะก�าหนดขัน้ตอนการด�าเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากส�านกังานก่อน และ

ไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยขัน้ตอนทีก่�าหนดดงักล่าวตอ้งสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน

ของกองทนุรวมทกุราย และบรษิทัจดัการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั

22. สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของบริษทัจดัการ ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคืน (ถ้ามี) 

ตวัแทน (ถ้ามี) และท่ีปรกึษา (ถ้ามี) : 

 22.1 สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของบริษทัจดัการ : 

  ในการจดัการกองทนุ บรษิทัจดัการมสีทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบในการด�าเนินการดงัต่อไปน้ี 

  (1) การบริหารกองทนุ 

   (ก) ยืน่ค�าขอจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิซึง่เป็นเงนิไดจ้ากการขายหน่วยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุรวม

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

   (ข) จดัการกองทนุใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการทีไ่ดร้บัอนุมตั ิตลอดจนขอ้ผกูพนัระหวา่งบรษิทัจดัการ

และผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งเครง่ครดั 

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

หลกัทรพัย์ที่ลงทุนไว้นัน้ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและตาม

วตัถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทนุของโครงการทีไ่ดร้บัอนุมตั ิทัง้น้ี โดยค�านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นหลกั 

   (ง) ด�าเนินการเพิม่จ�านวนเงนิทนุจดทะเบยีนของกองทนุตามวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด 
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   (จ) ด�าเนินการเพิม่จ�านวนหน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้หรอืยกเลกิจ�านวนหน่วยลงทนุทีร่บัซือ้คนืในวนัท�าการ

ถดัจากวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุจ�านวนนัน้แลว้แต่กรณ ี

   (ฉ) แจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิ จ�านวน และมลูคา่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุ ณ วนัท�าการสดุทา้ย

ของทกุเดอืนใหแ้ก่ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีป่ระกาศก�าหนด ทัง้ทีม่อียูใ่นปจัจบุนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต 

   (ช) สงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

   (ซ) เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในกจิการทีก่องทุนถอืหุน้หรอืหลกัทรพัยอ์ยู่เท่าทีจ่�าเป็นเพื่อ

รกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

   (ฌ) เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุ หรอืวธิจีดัการกองทนุตาม “ขอ้ 28. วธิกีาร

แกไ้ขโครงการจดัการกองทนุรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ” 

  (2) การรบัและจ่ายเงินของกองทนุ 

   ก)  จดัใหม้กีารรบัและจา่ย คา่ธรรมเนียม คา่ใชจ้า่ย หรอืเงนิตอบแทนอืน่ใดจากและใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ

และกองทนุ ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัการของกองทนุตามทีก่�าหนดไวใ้น “ขอ้ 23. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยที่

เรยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวม” 

   (ข) ไดร้บัค่าตอบแทนในการจดัการกองทุนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามอตัราทีก่�าหนดไวใ้น “ขอ้ 23. 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวม” 

  (3) การแต่งตัง้บคุคลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการจดัการกองทนุ 

   (ก) จดัใหม้ผีูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุ ซึง่มคีณุสมบตัติามประกาศส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรือ่ง 

คุณสมบตัิของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตัง้ 

ผูด้แูลผลประโยชน์อืน่แทนตามเงือ่นไขในการเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ทีก่�าหนดไวใ้นขอ้ 6. ทัง้น้ี โดยไดร้บัอนุญาตจาก

ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

   (ข) แต่งตัง้ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนภายใตห้ลกัเกณฑ ์

เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด 

   (ค) จดัให้มผีู้สอบบญัชีทรพัย์สนิของกองทุนที่มคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ ์

แหง่ประกาศส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัย ์

   (ง) แต่งตัง้ผูช้�าระบญัชกีองทนุ เมือ่ยตุหิรอืเลกิกองทนุ ทัง้น้ี โดยความเหน็ชอบของส�านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ก่อน 

   (จ) แต่งตัง้นายทะเบยีนของกองทนุตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร 
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  (4)  การด�าเนินการเพ่ือมิให้บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ�ากดัการถือหน่วย

ลงทนุ

   (4.1) จดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนัใดไมเ่กนิขอ้จ�ากดัการถอืหน่วยลงทุน และ

ดแูลใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจดัสรรหน่วยลงทนุไมเ่กนิขอ้จ�ากดัดงักลา่วดว้ย

   (4.2)  ในกรณทีีม่บุีคคลอืน่เป็นนายทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหน้ายทะเบยีนผูถ้อืหน่วย

ลงทนุทราบถงึขอ้จ�ากดัการถอืหน่วยลงทนุ และดแูลใหน้ายทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุปฏเิสธการโอนหน่วยลงทนุ หากมกีาร

ถอืหน่วยลงทนุของบุคคลใดหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จ�ากดัการถอืหน่วยลงทนุ

   (4.3)  ตรวจสอบสดัสว่นการถอืหน่วยลงทนุของบุคคลใดหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนัใดเพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้จ�ากดั

การถอืหน่วย ลงทนุ และด�าเนินการใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืตรวจสอบและรายงานต่อบรษิทัจดัการ เมือ่พบการ

ถอืหน่วยลงทนุทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้จ�ากดัการถอืหน่วยลงทนุ

   (4.4)  เมือ่ปรากฎขอ้เทจ็จรงิวา่บุคคลใดหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ�ากดัการถอืหน่วย

ลงทนุ ไมว่า่จะเป็นการถอืหน่วยลงทนุเองโดยตรงหรอืผา่นบุคคลอืน่ บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี

     (1)  กรณกีารเกนิขอ้จ�ากดัการถอืหน่วยลงทนุทีเ่กดิจากการไดห้น่วยลงทนุมาเพิม่เตมิ บรษิทัจดัการจะ

ด�าเนินการดงัต่อไปน้ี

       (ก) รายงานต่อส�านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท�าการนับแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการรูห้รอืควรรูถ้งึ 

ขอ้เทจ็จรงิดงักลา่ว ทัง้น้ี การรายงานดงักลา่ว ใหแ้สดงแนวทางการแกไ้ขเพือ่ใหก้ารถอืหน่วยลงทนุเป็นไปตามขอ้จ�ากดัการ

ถอืหน่วยลงทนุดว้ย

       (ข) เปิดเผยขอ้มลู เมือ่มกีารถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ�ากดัการถอืหน่วยลงทนุของบุคคลใดหรอืกลุม่

บุคคลเดยีวกนัใดใหผู้ล้งทนุทราบในชอ่งทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายใน 5 วนัท�าการนบัแต่วนัทีม่กีารถอืหน่วยลงทนุ

เกนิขอ้จ�ากดัการถอืหน่วยลงทนุครัง้แรกของบุคคลใดหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนัใด และปรบัปรงุขอ้มลูดงักลา่วใหเ้ป็นปจัจบุนัทกุเดอืน 

       ทัง้น้ี บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงเพือ่ใหน้ายทะเบยีนแจง้ใหบ้รษิทัจดัการทราบ หากมกีาร

ถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ�ากดัการถอืหน่วยลงทนุดงักลา่วดว้ย

       (ค) แกไ้ขสดัสว่นการถอืหน่วยลงทนุของบุคคลใดหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนัใดใหเ้ป็นไปตามขอ้จ�ากดั

การถอืหน่วยลงทนุ (เชน่ เสนอขายหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ) ภายใน 2 เดอืนนบัแต่วนัทีป่รากฎขอ้เทจ็จรงิวา่บุคคลใดหรอืกลุม่

บุคคลเดยีวกนัใดนัน้ถอืหน่วยลงทนุไมเ่ป็นไปตามขอ้จ�ากดัดงักลา่ว เวน้แต่เป็นกองทนุรวมทีก่�าหนดเวลาซือ้ขายหน่วยลงทนุ

แต่ละครัง้หา่งกนันานกวา่สองเดอืน ใหด้�าเนินการแกไ้ขภายในวนัสดุทา้ยของก�าหนดเวลาซือ้ขายหน่วยลงทนุครัง้ถดัไป

     (2)  กรณกีารเกนิขอ้จ�ากดัการถอืหน่วยลงทนุโดยไมไ่ดเ้กดิจากการไดห้น่วยลงทนุมาเพิม่เตมิ หรอืเป็น

กรณทีีไ่ดร้บัยกเวน้ ตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ บรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ�ากดั

การถอืหน่วยลงทนุดงักลา่วตามหลกัเกณฑใ์น (1)(ข)
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   (4.5)  ในกรณีทีม่บุีคคลใดถอืหน่วยลงทุนเพือ่บุคคลอื่นผ่านบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) 

บรษิทัจดัการจะจดัใหม้ขีอ้ตกลงเพือ่ใหบุ้คคลทีม่ชีือ่เป็นเจา้ของบญัชนีัน้ด�าเนินการตามขอ้ก�าหนดในขอ้ผกูพนัในสว่นทีเ่กีย่ว

กบัการจา่ยเงนิปนัผล (ถา้ม)ี และการนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุ และหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการด�าเนินการเมือ่มกีาร

ถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ�ากดัตามขอ้ (4.1) ขอ้ (4.3) ขอ้ (4.4)(1)(ก) และ (ค) โดยอนุโลม ทัง้น้ี การรายงานเกีย่วกบัการถอื

หน่วยลงทุนเกนิขอ้จ�ากดัการถอืหน่วยลงทุนตามขอ้ (4.4)(1)(ก) ใหบุ้คคลทีม่ชีือ่เป็นเจา้ของบญัชดีงักลา่วรายงานต่อบรษิทั

จดัการแทนการรายงานต่อส�านกังาน ก.ล.ต.

  (5) การด�าเนินการอ่ืนๆ 

   (ก) ออกสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

   (ข) จดัใหม้กีารฝากทรพัยส์นิของกองทนุไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน์ 

   (ค) จดัใหม้แีละเกบ็รกัษาไว ้ ซึ่งทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่�านักงานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด 

   (ง) จดัท�ารายงานทกุรอบปีบญัชเีพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทนุ ณ วนัสิน้ปีบญัช ีและสง่รายงานดงักลา่ว

ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุและส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดอืนนบัแต่วนัสิน้

ปีบญัชนีัน้                          

   (จ) จดัท�าหนงัสอืชีช้วนใหม ่ เพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทนุทีเ่ป็นปจัจบุนั ตามทีป่ระกาศก�าหนด ทัง้ทีม่ ี

อยูใ่นปจัจบุนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต 

   (ฉ) แจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้มลูทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้ ยกเวน้การเพิม่จ�านวนเงนิทนุจดทะเบยีนและการ

แกไ้ขเพิม่เตมิจ�านวนและมลูคา่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุใหแ้ก่ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 

5 วนัท�าการนบัแต่วนัทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมินัน้ 

   (ช) ขอรบัใบแทนหลกัฐานการรบัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนเปิดต่อส�านักงานคณะกรรมการ 

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

ถกูท�าลาย 

   (ซ) จดัท�ารายงานการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่เพือ่การลงทนุของกองทนุเป็น รายวนัและจดัสง่

ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายในทกุสิน้วนัท�าการนัน้ 

   (ฌ) จดัท�ารายงานฐานะการลงทนุเพือ่กองทนุเป็นรายวนั และจดัสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายในทกุสิน้วนั

ท�าการนัน้ 

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

ก�าหนด ในกรณทีีม่ไิดเ้กดิจากการลงทนุหรอืไดห้ลกัทรพัยม์าเพิม่เตมิตามหลกัเกณฑแ์ละ วธิกีารทีส่�านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ก�าหนด และจดัสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท�าการถดัจากวนัทีห่ลกัทรพัยน์ัน้มมีลูคา่เกนิอตัราสว่น ทีก่�าหนด 
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   (ฎ) จดัท�ารายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ เพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทนุ

ของรอบระยะเวลาหกเดอืนนัน้ และสง่รายงานดงักลา่วใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุและส�านกังาน

ภายใน 2 เดอืน นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดอืนดงักล่าว เวน้แต่ บรษิทัเลอืกท�ารายงานตามรอบปีบญัช ี

บรษิทัไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งจดัท�ารายงานในรอบระยะหกเดอืนหลงัส�าหรบัปีบญัชนีัน้      

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

ก.ล.ต. ก�าหนด 

 22.2 สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ : 

  สิทธิของผูด้แูลผลประโยชน์ 

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

และคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุรวม” 

  (2) บอกเลกิสญัญาจดัตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ตามเงือ่นไขทีก่�าหนดไวใ้นสญัญา ทัง้น้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบ

จากส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

  หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ 

  (1) ดแูลใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ซึง่ไดร้ะบุไวใ้น “ขอ้ 22.1 สทิธ ิหน้าที ่และความ

รบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” และขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกองทนุกบับรษิทัจดัการ 

  (2) รบัฝากทรพัยส์นิของกองทุน โดยแยกไวต่้างหากจากทรพัยส์นิอื่น พรอ้มทัง้ดแูลใหก้ารเบกิจ่ายทรพัยส์นิ

ของกองทนุเป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทนุ 

  (3) จดัท�าบญัชแีสดงการรบัจา่ยทรพัยส์นิของกองทนุ 

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

งดเวน้กระท�าการจนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนหรอืไมป่ฏบิตัหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีร่ะบุไวใ้น “ขอ้ 22.1 สทิธ ิ

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

ผลประโยชน์ของกองทนุรูถ้งึเหตุการณ์ดงักลา่ว 

  (5) ด�าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดใีหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีข่องตน หรอืฟ้องรอ้งเรยีกคา่สนิไหมทดแทน

ความเสยีหายจากบรษิทัจดัการเพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงหรอืเมือ่ไดร้บัค�าสัง่จากส�านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. โดยถอืเป็นคา่ใชจ้า่ยของกองทนุ 

  (6) ด�าเนินการอื่นๆ ตามทีก่�าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ทัง้น้ี ตอ้งไมข่ดัต่อกฎหมายวา่ดว้ย 

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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  (7) ใหค้วามเหน็ชอบในการด�าเนินการของบรษิทัจดัการตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส�านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก�าหนดใหเ้ป็นหน้าทีข่องผูด้แูลผลประโยชน์ 

 22.3 สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน : 

  สิทธิของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

  (1) ไดร้บัคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุและคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ในอตัราทีร่ะบุไว้

ใน “ขอ้ 23. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุรวม” 

  (2) บอกเลกิการเป็นผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืตามขอ้ก�าหนดและเงือ่นไขทีก่�าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ 

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื

  หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน

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

คนืหน่วยลงทนุ 

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

ลงทนุใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้น้ี ตามเงือ่นไขทีร่ะบุในโครงการ 

  (3) สง่มอบและรบัมอบสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 

  (4) คนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ทีไ่มไ่ดร้บัการจดัสรรตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

  (5) ยนืยนัการซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทนุ 

  (6)  กรณีทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืใหบ้รกิารเป็นนายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทุนแบบไมเ่ปิดเผยรายชื่อ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ (Omnibus Account) ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืมหีน้าทีป่ฏบิตั ิดงัน้ี

   (ก) มรีะบบในการปฏบิตังิานทีท่�าใหม้ัน่ใจไดว้า่ลกูคา้จะไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งสจุรติ และเป็นธรรมเกีย่วกบั

การจดัท�าการบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่ไมเ่ปิดเผยรายชือ่

   (ข) ในกรณทีีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืประสงคจ์ะปฏบิตัต่ิอลกูคา้ในเรือ่งใด ซึง่มผีลท�าใหล้กูคา้ไดร้บั

เงือ่นไขหรอืสทิธปิระโยชน์ทีไ่มเ่ทา่เทยีมกบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุแบบเปิดเผยรายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ผูส้นบัสนุนการขาย

และรบัซือ้คนืตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบและจดัใหม้หีลกัฐานทีแ่สดงวา่ผูล้งทนุไดร้บัทราบและยอมรบัเงือ่นไขและสทิธปิระโยชน์

ที่ไม่เท่าเทยีมกนันัน้แล้ว ทัง้น้ี การปฏบิตัดิงักล่าวต้องไม่ขดัหรอืแย้งและไม่น้อยกว่าหลกัเกณฑ์การจดัตัง้และจดัการ 

กองทนุรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศ กฎ หรอืค�าสัง่ทีอ่อกตามกฎหมายดงักลา่ว

   (ค) ไมจ่ดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจนเป็นเหตุใหม้กีารถอืหน่วยลงทุนเกนิ

ขอ้จ�ากดัการถอืหน่วยลงทนุ
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   (ง) ตรวจสอบ หรอืด�าเนินการใหม้กีารตรวจสอบว่ามบุีคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดในบญัชดีงักล่าว 

ถอืหน่วยลงทนุของกองทนุเกนิกวา่อตัราทีก่�าหนด

   (จ) รายงานต่อบรษิทัจดัการ ภายใน 5 วนั เมื่อพบว่าบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดในบญัชนีัน้ถอื 

หน่วยลงทนุของกองทนุเกนิกวา่อตัราทีก่�าหนด การรายงานดงักลา่ว ใหแ้สดงแนวทางการแกไ้ขเพือ่ใหก้ารถอืหน่วยลงทนุเป็น

ไปตามขอ้จ�ากดัการถอืหน่วยลงทนุดว้ย ทัง้น้ี ในกรณทีีบุ่คคลหรอืกลุม่บุคคลดงักลา่วเป็นบุคคลทีไ่ดร้บัการยกเวน้ใหไ้ดร้บัการ

จดัสรรหน่วยลงทนุเกนิกวา่อตัราดงักลา่ว ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืตอ้งระบุดว้ยวา่เป็นบุคคลทีไ่ดร้บัยกเวน้ตามกรณใีด

   (ฉ) แจง้ใหบ้รษิทัจดัการทราบ เมือ่บุคคลใดหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนัใดทีถ่อืหน่วยลงทนุของกองทนุเกนิกวา่

อตัราทีก่�าหนดมกีารลดสดัสว่นการถอืหน่วยลงทนุจนเป็นไปตามอตัราทีก่�าหนดแลว้

   (ช) ไมน่บัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีต่อ้งหา้มมใิหน้บัรวมในจ�านวนเสยีงใน

การขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุในบญัชดีงักลา่ว

   (ซ) ไม่จ่ายเงินปนัผล (ถ้ามี) ให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้จนเป็นเหตุให้ขดักับประกาศ 

คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ�ากดัการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ

  (7) ท�าการอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน้าทีด่งักลา่วขา้งตน้ 

 22.4 สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของตวัแทนจ�าหน่าย : 

  ไมม่ ี

 22.5 สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของท่ีปรึกษาการลงทนุ : 

  ไมม่ ี

 22.6 สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของท่ีปรึกษากองทนุ/ท่ีปรึกษาอ่ืนๆ : 

  ไมม่ ี

 22.7 สิทธิ หน้าท่ี ความรบัผิดชอบและการแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทนุของท่ีปรึกษากองทนุ (เฉพาะ

กอง Country Fund) : 

  ไมม่ ี

23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากผูส้ ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทนุและกองทนุรวม :

 23.1 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผูส้ ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทนุ :

  23.1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) :

   ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม 

การขายหน่วยลงทุนจากผูซ้ื้อหน่วยลงทุนทีซ่ื้อหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมดงักล่าว 
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หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว โดยจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั โดยจะปิดประกาศ ณ  

ส�านกังานของบรษิทัจดัการ ส�านกังานใหญ่ และส�านกังานสาขาของตวัแทน และประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั

  23.1.2 ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) :

   ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.0 ของมลูคา่หน่วยลงทนุทีร่บัซือ้คนื (โดยมคีา่ธรรมเนียมขัน้ต�่า 50 บาท) โดยบรษิทั

จดัการจะหกัคา่ธรรมเนียมดงักลา่วออกจากมลูคา่รบัซือ้คนืหน่วยลงทนุทีบ่รษิทัจดัการจะตอ้งจา่ยใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษิทั

จดัการสงวนสทิธทิีจ่ะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมดงักลา่วหรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว โดยจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ

ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั โดยจะปิดประกาศ ณ ส�านกังานของบรษิทัจดัการ ส�านกังานใหญ่ และส�านกังานสาขาของตวัแทน 

และประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั

  23.1.3 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :

   ไมม่ี

  23.1.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ :

   ในอตัรา 50 บาท ต่อหน่วยลงทนุ 1,000 หน่วย หรอืเศษของ 1,000 หน่วย โดยจะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียม 

จากผูโ้อนในวนัทีย่ ืน่ค�าขอโอนหน่วยลงทนุ

  23.1.5 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ :

   ไมม่ี

  23.1.6 ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองท่ีก�าหนดในโครงการ (Exit Fee) :

   ไมม่ี

  23.1.7 ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ :

   อตัราคา่ธรรมเนียมดงักลา่วขา้งตน้ รวมภาษมีลูคา่เพิม่แลว้

 23.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทนุรวม :

  23.2.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :

   ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.5 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะเรยีกเกบ็

คา่ธรรมเนียมดงักลา่ว หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมดวักลา่วโดยจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

โดยจะปิดประกาศ ณ ส�านกังานของบรษิทัจดัการ ส�านกังานใหญ่ และส�านกังานสาขาของตวัแทน และประกาศในหนงัสอืพมิพ์

รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั
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  23.2.2 ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :

   ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.04 ต่อปีของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ

  23.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี :

   ในอตัรารอ้ยละ 0.12 ต่อปีของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุ

  23.2.4 ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทนุ :

   ไมม่ี

  23.2.5 ค่าธรรมเนียมการจดัจ�าหน่าย :

   ไมม่ี

  23.2.6 ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ :

   (1) คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์ตามทีจ่า่ยจรงิ

   (2) คา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิการขาย คา่โฆษณาและประชาสมัพนัธก์องทนุ ตามทีจ่า่ยจรงิ

   (3) คา่จดัท�ารายงานหนงัสอืบอกกลา่ว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถงึการลงประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนั 

และหรอืขา่วสารถงึผูถ้อืหน่วยลงทนุทีบ่รษิทัจดัการมหีน้าทีจ่ดัท�าขึน้ตามทีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนดตามทีจ่า่ยจรงิ

   (4) คา่จดัท�าหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ ตามทีจ่า่ยจรงิ

   (5) คา่จดัท�าสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ใบค�าสัง่ซือ้และขายหน่วยลงทนุ และใบยนืยนัการซือ้และ

ขายหน่วยลงทนุตามทีจ่า่ยจรงิ

   (6) คา่อากรแสตมป์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ตามทีจ่า่ยจรงิ

   (7) คา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ีตามทีจ่า่ยจรงิ

   (8) คา่ใชจ้า่ยในการออกเชค็คา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามทีจ่า่ยจรงิ

   (9 ค่าใช้จ่าย (ถ้าม)ี ในการด�าเนินคดขีองผูดู้แลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บรษิทัจดัการปฏบิตัติาม 

หน้าทีห่รอืเรยีกคา่สนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิทัจดัการ เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืเมือ่ไดร้บัค�าสัง่จาก

ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่า่ยจรงิ หรอืคา่ใชจ้า่ยดา้นกฎหมายในการด�าเนินคดใีนทางศาลเพือ่รกัษาสทิธขิองกอง

ทนุ ตามทีจ่า่ยจรงิ

   (10) คา่ไปรษณยีากรส�าหรบัการสง่เอกสารต่างๆ หรอืหนงัสอืตดิต่อกบัผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามทีจ่า่ยจรงิ

   (11) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากการตดิตามทวงถามหรอืการด�าเนินคดเีพือ่การรบัช�าระหน้ีใดๆ ของกองทนุ 

ตามทีจ่า่ยจรงิ
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   (12) คา่ทีป่รกึษากฎหมายในการจดัการกองทนุ การเตรยีมหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ และเอกสาร

สญัญาต่างๆ ตามทีจ่า่ยจรงิ

   (13) คา่ธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ตามทีจ่า่ยจรงิ

   ภาษมีลูคา่เพิม่อนัเน่ืองมาจากคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุทัง้หมดจะเป็นภาระของกองทนุ

   ส�าหรบัคา่ใชจ้่ายตาม (2) ถงึ (13) รวมกนัในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.511 ต่อปีของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ

ของกองทุน และจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีก่�าหนดโดยสมาคมนกับญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแหง่ประเทศไทย 

โดยจะพจิารณาตดัจา่ยทัง้จ�านวนหรอืทยอยตดัจา่ยในทางบญัชขีองกองทนุตามระยะเวลาการใชป้ระโยชน์จากคา่ใชจ้า่ยนัน้

  ทัง้น้ี คา่ใชจ้า่ยทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นขอ้ 23.1 และ 23.2 (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะทดรองจา่ยใหก้องทนุก่อนและบรษิทั

จดัการจะเรยีกเกบ็เงนิทดรองจา่ยจากกองทนุเดอืนละครัง้

  คา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ คา่ใชจ้า่ยเกีย่ว

กบัโฆษณา เมื่อรวมกบัค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถประมาณการได้ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบญัช ี

คา่จดัท�าเอกสารต่างๆ ของกองทุน เช่น หนงัสอืชีช้วน หนงัสอืบอกกล่าวต่อผูถ้อืหน่วย ประกาศ รวมถงึคา่จดัสง่เอกสาร 

ดงักลา่ว เมือ่รวมกนัแลว้ประมาณคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.171 ต่อปีของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ

  อยา่งไรกต็าม คา่ใชจ้า่ยดงักลา่วเป็นการประมาณการ อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัปจัจยั

ต่างๆ เชน่ ขนาดของกองทนุ จ�านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุ เป็นตน้ แต่ทัง้น้ีจะไมเ่กนิกวา่อตัราขัน้สงูของยอดรวมคา่ธรรมเนียม 

เงนิตอบแทน และคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวอ้ยา่งชดัแจง้ในโครงการ

  หมายเหต ุ : การค�านวณคา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียม

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะค�านวณทุกวนัโดยใชม้ลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนในแต่ละวนัในการค�านวณ และจะเรยีกเกบ็

จากกองทนุเป็นรายเดอืน

 23.3 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :

  บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยตามขอ้ 23.1 และ 23.2 โดยไมถ่อืวา่เป็นการ

แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ โดยบรษิทัจะด�าเนินการดงัต่อไปน้ี

  (1) กรณเีพิม่อตัราคา่ธรรมเนียม หรอือตัราคา่ใชจ้า่ยทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ และหรอืจากกองทนุ 

บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั โดยจะตดิประกาศทีส่�านกังานของบรษิทัจดัการ 

และส�านกังานใหญ่และส�านกังานสาขาของตวัแทน และลงประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนั

ตดิต่อกนัทัง้น้ี การเพิม่อตัราคา่ธรรมเนียม หรอือตัราคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วจะตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียมหรอื

อตัราคา่ใชจ้า่ยภายในรอบระยะเวลา 1 ปี เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุดว้ยมตเิกนิกึง่หน่ึง

ของจ�านวนหน่วยลงทนุทีจ่�าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
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  (2) กรณทีีบ่รษิทัจดัการจะลดอตัราคา่ธรรมเนียม หรอือตัราคา่ใชจ้า่ยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศไวท้ีส่�านกังาน

ของบรษิทัจดัการ และส�านกังานใหญ่และส�านกังานสาขาของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื

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

ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัเปลีย่นแปลง

24. วิธีการค�านวณ ก�าหนดเวลาในการค�านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคา

หน่วยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด�าเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง : 

 24.1 วิธีการค�านวณ ก�าหนดเวลาในการค�านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุและ

ราคาหน่วยลงทนุ : ในประเทศ

  1. บรษิทัจดัการจะค�านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์ และวธิกีารทีส่�านักงานคณะ

กรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก�าหนด

  2.  บรษิทัจดัการจะค�านวณและประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคา

รบัซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส�านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ใหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอืน่

   (2.1) ค�านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท�าการ และค�านวณราคาขายหน่วยลงทนุ

และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ทัง้น้ี บรษิทัจดัการจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วนัท�าการ

ซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นการค�านวณราคาดงักลา่ว

   (2.2) ประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุของวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศ

ภายในวนัท�าการถดัไป

   (2.3) ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุของวนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ 

โดยจะประกาศภายในวนัท�าการถดัไป

   มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธหิารดว้ยจ�านวนหน่วยลงทนุทีจ่�าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เมือ่สิน้

วนัท�าการทีค่�านวณนัน้

   มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุขา้งตน้ บรษิทั

จดัการจะใชต้วัเลขทศนิยมตามทีก่�าหนดไวใ้นขอ้ 3 และไดร้บัการรบัรองจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้

   (2.4) ในกรณทีีก่ารประกาศตาม (2.2) และ (2.3) ไดก้ระท�าผา่นระบบเผยแพรข่อ้มลูมลูคา่หน่วยลงทนุทีจ่ดั

ขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืชอ่งทางอื่นทีส่�านกังานยอมรบั บรษิทัจดัการจะประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธแิละมลูคา่

หน่วยลงทนุภายใน 2 วนัท�าการถดัไปกไ็ด ้
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   การประกาศขา้งตน้ บรษิทัจดัการจะประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอยา่งน้อยหน่ึงฉบบัและปิดประกาศไวใ้น

ทีเ่ปิดเผย ณ ทีท่�าการทกุแหง่ของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้ปีระกาศดงักลา่วไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทกุแหง่ของผูส้นบัสนุนการ

ขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชเ้ป็นสถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี

   (2.5) ในกรณทีีม่ลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ มลูคา่หน่วยลงทนุ จ�านวนหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคา 

รบัซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไมถ่กูตอ้ง บรษิทัจดัการจะด�าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่�านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด

  3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอื

จ�านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด บรษิทัจดัการจะด�าเนินการดงัต่อไปน้ี 

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

ตามหลกัสากล 

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

สากล ส�าหรบัมลูคา่หน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นการค�านวณราคาขายหน่วยลงทนุจะปดัเศษทศนิยมต�าแหน่งที ่4 ขึน้ สว่นมลูคา่หน่วย

ลงทนุเพือ่ใชใ้นการค�านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุจะตดัทศนิยมต�าแหน่งที ่5 ทิง้ 

   (3.3) ประกาศมลูคา่หน่วยลงทุนตามทีค่�านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ต�าแหน่ง โดยตดั

ทศนิยมต�าแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ ตามทีค่�านวณไดใ้น (3.2) 

   (3.4) ค�านวณจ�านวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ต�าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปดัเศษ ทศนิยมตาม

หลกัสากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ต�าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต�าแหน่งที ่5 ทิง้

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

เขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทนุเปิด

  4. ในกรณดีงัต่อไปน้ี บรษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิตัติาม ขอ้ 2.

   (1)  เมือ่บรษิทัจดัการไมข่ายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค�าสัง่ซือ้หรอืค�าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะในชว่งระยะเวลาดงักลา่ว

   (2)  เมือ่มเีหตุทีบ่รษิทัจดัการตอ้งเลกิกองทนุรวม โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักลา่ว

 24.2 หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด�าเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง  :

  1. ในกรณทีีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งน้อยกวา่หน่ึงสตางค ์หรอืต่างจาก

ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป แต่ไมถ่งึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง บรษิทัจดัการจะจดัท�า

และสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 วนัท�าการนบัแต่วนัทีพ่บวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง 

และจดัใหม้สี�าเนารายงานดงักลา่วไว ้ณ ทีท่�าการของบรษิทัจดัการเพือ่ใหส้�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบ

ได ้โดยรายงานดงักลา่วจะมรีายการอยา่งน้อย ดงัต่อไปน้ี 
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   (1)  ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง 

   (2)  ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง 

   (3)  สาเหตุทีท่�าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง 

   (4)  มาตรการป้องกนัเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง ทัง้น้ี เวน้แต่ในกรณทีีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง     

มสีาเหตุมาจากปจัจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้ เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัย ์     

แหง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มถ่กูตอ้ง 

   ในกรณทีีเ่หตุของความผดิพลาดซึง่ท�าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งตามวรรคหน่ึงมผีลต่อเน่ืองต่อการค�านวณ

ราคาหน่วยลงทนุครัง้ต่อไป เชน่ การก�าหนดอตัราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นตน้ บรษิทัจดัการจะแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุ     ใหถ้กู

ตอ้งนบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งดว้ย 

  2. ในกรณทีีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัรา

ตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง บรษิทัจดัการจะค�านวณราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลงันบัแต่วนัทีพ่บราคาหน่วยลงทนุ

ไมถ่กูตอ้งจนถงึวนัทีร่าคาหน่วยลงทนุถกูตอ้ง และด�าเนินการดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัทีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งต่างจากราคา

หน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งตัง้แต่หน่ึงสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราสว่นตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง 

   (1)  จดัท�ารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัท�าการถดัจาก

วนัทีพ่บวา่ราคาหน่วยลงทนุนัน้ไมถ่กูตอ้ง และสง่รายงานดงักลา่วใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายในวนัท�าการถดัจากวนัทีค่�านวณ

ราคาหน่วยลงทนุเสรจ็สิน้ เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัท�าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการ

สง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ทัง้น้ี รายงานดงักลา่วจะมรีายการอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี 

     (ก) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง 

     (ข) ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง 

     (ค) สาเหตุทีท่�าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง 

     (ง) การด�าเนินการของบรษิทัจดัการเมือ่พบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง 

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

กรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

   (2)  แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถุ่กตอ้งภายในวนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์

รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

   (3)  ประกาศชื่อกองทุนรวมทีม่กีารแกไ้ขราคาตาม (2) และวนั เดอืน ปีทีม่กีารแกไ้ขราคาตาม (2) ใน

หนงัสอืพมิพร์ายวนัอยา่งน้อยหน่ึงฉบบัภายใน 3 วนัท�าการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักลา่ว 
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   (4)  ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็และแจง้เป็นหนงัสอืใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดซ้ือ้หรอื

ขายคนืหน่วยลงทนุในชว่งระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 

5 วนัท�าการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักลา่ว 

   (5)  จดัท�ารายงานมาตรการป้องกนัเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง และสง่รายงานดงักลา่ว พรอ้มทัง้

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

7 วนัท�าการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้

แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปจัจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้ บรษิทัจดัการจะไม่ส่งรายงาน

มาตรการป้องกนัใหส้�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะสง่ส�าเนาเอกสารทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองวา่การทีร่าคาหน่วย

ลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตุมาจากปจัจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุไดแ้ทน 

  3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปน้ี 

   (1)  กรณรีาคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งต�่ากวา่ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง (understate) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัิ

ดงัน้ี 

     (ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจ�านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทุนเป็น

จ�านวนซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง 

     หากปรากฏวา่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุไมม่หีน่วยลงทนุเหลอือยู ่หรอืมหีน่วยลงทนุเหลอือยูน้่อยกวา่จ�านวนหน่วย

ลงทนุทีจ่ะตอ้งลด บรษิทัจดัการจะจา่ยเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ�านวนเทา่กบัสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู ่หรอืลดจ�านวน

หน่วยลงทุนทีเ่หลอือยูน่ัน้และจา่ยเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ�านวนเทา่กบัสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู ่ แลว้แต่กรณี เพือ่

ชดเชยราคาใหแ้ก่กองทนุเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตุมาจากปจัจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้เชน่ 

ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มถ่กูตอ้ง และ

ผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองวา่มสีาเหตุดงักลา่ว 

     (ข) กรณทีีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จ�านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วย

ลงทนุเป็นจ�านวนซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง หรอืจา่ยเงนิของกอง

ทุนเปิดเป็นจ�านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏวา่ผูข้ายคนืหน่วย

ลงทนุไมม่หีน่วยลงทนุเหลอือยู ่บรษิทัจดัการจะจา่ยเงนิของกองทนุเปิดเป็นจ�านวนเทา่กบัสว่นต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคา

ใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ 

   (2)  กรณรีาคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง (overstate) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงัน้ี 

     (ก) กรณทีีเ่ป็นการขายหน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการจะเพิม่จ�านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเป็น

จ�านวนซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง หรอืจา่ยเงนิของกองทนุเปิด

เป็นจ�านวนเทา่กบัสว่นต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุ 
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     (ข) กรณีทีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจ�านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วย

ลงทนุเป็นจ�านวนซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง 

     หากปรากฏวา่ผูข้ายคนืหน่วยลงทนุไมม่หีน่วยลงทนุเหลอือยู ่หรอืมหีน่วยลงทนุเหลอือยูน้่อยกวา่จ�านวน

หน่วยลงทนุทีจ่ะตอ้งลด บรษิทัจดัการจะจา่ยเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ�านวนเทา่กบัสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู ่ หรอืลด

จ�านวนหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูน่ัน้และจา่ยเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ�านวนเทา่กบัสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู ่แลว้แต่กรณ ี

เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่กองทนุเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตุมาจากปจัจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้

เชน่ ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มถ่กูตอ้ง และ

ผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองวา่มสีาเหตุดงักลา่ว 

     ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนรายใด        

มมีลูคา่ไมถ่งึหน่ึงรอ้ยบาท บรษิทัจดัการอาจน�าเงนิชดเชยราคาไปรวมจา่ยในโอกาสแรกทีม่กีารจา่ยเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน      

แต่ถา้บุคคลดงักลา่วไมม่สีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ บรษิทัจดัการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 5 วนัท�าการนบัแต่

วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

     การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ือ้หน่วย

ลงทนุตาม 2 (ก) บรษิทัจดัการอาจจา่ยเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทนุเปิดกไ็ด ้

  4. บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง เชน่ คา่ใชจ้่ายในการ

ประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2 (3) ในหนงัสอืพมิพ ์คา่ออกเชค็ คา่ใชจ้า่ยในการจดัสง่เงนิชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ือ้หน่วยลงทนุ 

และผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น เวน้แต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปจัจยัภายนอกที่ไม่อาจ 

ควบคมุได ้

 25. รอบระยะเวลาบญัชีประจ�าปีของกองทนุรวม : 

 วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ีวนัที ่6 เดอืน ตุลาคม 

 วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรกวนัที ่6 เดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2538 

26. ก�าหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ : 

 โครงการจะไมจ่า่ยเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุแต่จะน�าผลก�าไรไปลงทนุต่อเพือ่ใหเ้กดิรายไดเ้พิม่ขึน้

27. สิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทนุ : 

 27.1 สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทนุ : 

  เป็นไปตามรายละเอยีดทีร่ะบุในขอ้ 16. การรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ



90

BTP

 27.2 สิทธิในการรบัเงินปันผล : 

  ไมม่ ี

 27.3 สิทธิในการโอนหน่วยลงทนุ : 

  ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทนุไดเ้ฉพาะกรณดีงัต่อไปน้ี 

  (1) กรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทนุใหบ้ดิา มารดา บุตรและคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

  (2) การโอนหน่วยลงทนุตามค�าสัง่ศาลหรอืโดยผลของกฎหมาย 

  (3) การโอนหน่วยลงทนุในกรณพีเิศษอืน่ๆ ทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควรและอนุมตัใิหโ้อนได ้

  วิธีการขอโอนหน่วยลงทนุ 

  ผูโ้อนและผูร้บัโอนจะตอ้งมายืน่ค�าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ในกรณีที ่

ผูร้บัโอนยงัไมเ่คยมบีญัชกีองทนุกบับรษิทัจดัการมาก่อน ผูร้บัโอนจะตอ้งกรอกรายละเอยีดในค�าขอเปิดบญัชกีองทนุและยืน่

ต่อผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืพรอ้มกบัค�าขอโอนหน่วยลงทนุ 

  ผูโ้อนจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุในอตัรา 50 บาท ต่อหน่วยลงทนุ 1,000 หน่วย หรอืเศษของ 

1,000 หน่วย ในวนัทีย่ ืน่ค�าขอโอนหน่วยลงทนุ 

  หลงัจากทีไ่ดร้บัคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผูโ้อนแลว้ ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืจะสง่มอบหลกั

ฐานการรบัค�าขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

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

การโอนหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการจะออกใบยนืยนัการโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนหน่วยลงทุนและผูร้บัโอนหน่วยลงทุน

ภายใน 6 วนัท�าการนบัแต่วนัทีผู่ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัค�าขอโอนหน่วยลงทนุ สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทนุ

ของผูร้บัโอนจะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบ้นัทกึขอ้มลูการโอนหน่วยลงทนุแลว้ 

  บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุจะปฏเิสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณทีีก่ารถอืหน่วยลงทนุของ

บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกินขอ้จ�ากดัการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุนว่าด้วย 

หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ�ากดัการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ

 27.4 สิทธิในการลงมติเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ : 

  ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธลิงมตเิพือ่ใหท้�าการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ โดยบรษิทัจดัการ

จะท�าการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการต่อเมือ่ไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ซึง่คดิตามจ�านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกนิ

กึง่หน่ึงของจ�านวนหน่วยลงทนุทีจ่�าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุ แต่หากปรากฏวา่มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่วไมเ่กนิ

รอ้ยละ 55 ของจ�านวนหน่วยลงทนุทีจ่�าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ บรษิทัจดัการกองทนุรวมจะสง่เอกสารหลกัฐานเกีย่ว

กบัการขอมตแิละการนบัมตไิปยงัผูด้แูลผลประโยชน์ เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนบัมตนิัน้
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  ในกรณทีีบุ่คคลใดหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่หน่ึงในสามของจ�านวนหน่วยลงทนุทีจ่�าหน่าย

ไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นเจา้ของบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ (omnibus account) 

จะไมน่บัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุม่บุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกวา่หน่ึงในสามของจ�านวนหน่วยลงทนุทีจ่�าหน่ายได้

แลว้ทัง้หมดทัง้น้ี เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก�าหนดเป็นอยา่งอืน่ หรอือนุมตัิ

เหน็ชอบ ยกเวน้ หรอืผอ่นผนัใหด้�าเนินการเป็นอยา่งอืน่ได ้

 27.5 สิทธิในการได้รบัเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ : 

  เป็นไปตามรายละเอยีดทีร่ะบุในขอ้ 30. การด�าเนินการของบรษิทัจดัการ เมือ่เลกิโครงการจดัการกองทนุรวม 

 27.6 สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ : 

  ไมม่ ี

28. วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ : 

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

กฎหมายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง จะก�าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ จะ

ด�าเนินการดงัน้ี

 (1)  จะด�าเนินการตามมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ�านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของ

จ�านวน หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวม หรอืจะด�าเนินการตามความเหน็ชอบจากส�านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

 (2)  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ หากไมส่ามารถกระท�าตามมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วย

ลงทนุซึง่คดิตามจ�านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจ�านวนหน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุ 

อนัเน่ืองมาจากขอ้จ�ากดัในการนับคะแนนเสยีงของผู้ถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุนว่าด้วย 

หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ�ากดัการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการอาจด�าเนินการขอรบั

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

 (3)  ในกรณกีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในเรือ่งต่อไปน้ี ใหถ้อืวา่ไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้

  (ก) การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้มลูซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทัง้หมดไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้

  (ข) การแกไ้ขเพิม่เตมิใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ 

กฎและค�าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ�านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว

  (ค) การแกไ้ขชือ่และรายละเอยีดอืน่ใดของบุคคลใหถ้กูตอ้งเป็นปจัจบุนั

 (4)  บรษิทัจดัการอาจจะด�าเนินการเพิม่เงนิทนุจดทะเบยีนของกองทนุโดยถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ

แลว้ทัง้น้ี ภายใตห้ลกัเกณฑท์ีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�าหนด
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29. การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม : 

 บรษิทัจดัการจะด�าเนินการเลกิกองทนุรวมเมือ่ปรากฏกรณอียา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี

 (1)  เมือ่จ�านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกวา่ 35 ราย ในวนัท�าการใดๆ

 (2)  มลูคา่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยค�านวณตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทนุ ลดลงเหลอืน้อยกวา่ 50 ลา้นบาท 

ในวนัท�าการใดและบรษิทัจดัการประสงคจ์ะเลกิกองทนุเปิดนัน้

 (3)  มกีารขายคนืหน่วยลงทนุ ณ วนัใดวนัหน่ึงเกนิกวา่สองในสามของจ�านวนหน่วยลงทนุทีจ่�าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด

 (4)  มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทนุในชว่งระยะเวลาหา้วนัท�าการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดตดิต่อกนัคดิเป็นจ�านวนเกนิ

กวา่สองในสามของจ�านวนหน่วยลงทนุทีจ่�าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด

 (5)  เมือ่ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ใหบ้รษิทัจดัการเลกิกองทนุเปิดในกรณทีีบ่รษิทัจดัการกระท�าการหรอืงดเวน้

กระท�าการจนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทนุเปิด หรอืไมป่ฏบิตัติามหน้าทีข่องตน

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

  (6.1)  มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ

กองทนุรวมทีข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค�าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยั

อ�านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว

  (6.2)  มกีารจ�าหน่ายหน่วยลงทนุโดยบรษิทัจดัการกองทนุรวมมไิดป้ฏบิตัหิรอืดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์

เกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไปตามทีก่�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุวา่

ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการจดัสง่หรอืแจกจา่ยหนงัสอืชีช้วนและการเสนอขายหน่วยลงทนุ

  (6.3)  ในกรณทีเีป็นกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบนั หากปรากฎขอ้เทจ็จรงิวา่มผีูถ้อืหน่วยลงทนุของกอง

ทนุรวมเป็นบุคคลอืน่ใดทีม่ใิชผู่ล้งทนุประเภทสถาบนัตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทนุรวม

  (6.4)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ปฏบิตัหิรอืไม่สามารถด�าเนินการตามค�าสัง่ของส�านักงานตามหลกัเกณฑท์ี่

ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ�ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ

หน้าทีข่องบรษิทัจดัการ

 (7)  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเลกิโครงการในกรณีที่บรษิทัจดัการไม่สามารถน�าเงนิไปลงทุนใน 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นเพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ และหรอืกรณีกองทุนมขีนาด

กองทนุลดลงเหลอืน้อยจนไมเ่หมาะสมกบัคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารกองทนุต่อไป และบรษิทัจดัการประสงคจ์ะเลกิกองทนุเปิดนัน้
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30. การด�าเนินการของบริษทัจดัการ เมื่อเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม : 

 บรษิทัจดัการจะด�าเนินการดงัต่อไปน้ี เพือ่เลกิกองทนุเปิดดงักลา่ว

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

 (ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน รวมทัง้แจง้เป็น

หนงัสอืใหส้�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ราบดว้ย ทัง้น้ี ภายใน 3 วนัท�าการนบัแต่วนัท�าการ

ทีป่รากฏกรณตีามขอ้ 29 (1) ถงึ (4)

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

ตามขอ้29 (1) ถงึ (4) เพือ่รวบรวมเงนิเทา่ทีส่ามารถกระท�าไดเ้พือ่ช�าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ

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

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

เลกิกองทนุนัน้

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

จดัการจะด�าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์ เงือ่นไขและวธิกีาร

ช�าระบญัชขีองกองทนุรวม

 ในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยค�านวณตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุนของกองทุนใด ลดลง

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

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

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารช�าระบญัชขีองกองทนุรวม

31. การช�าระบญัชีกองทนุรวม และวิธีการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทนุเมื่อเลิกโครงการ : 

 บรษิทัจดัการจะจดัใหม้กีารช�าระบญัช ีโดยจะแต่งตัง้ผูช้�าระบญัชทีีส่�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบเพือ่ท�า

หน้าทีร่วบรวม และแจกจา่ยทรพัยส์นิทีค่งเหลอืจากการช�าระหน้ีสนิของกองทนุรวมแลว้ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ รวมทัง้ท�าการ

อยา่งอืน่ตามแต่จ�าเป็นเพือ่ช�าระบญัชกีองทนุใหเ้สรจ็สิน้ ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

ก�าหนด ส�าหรบัคา่ใชจ้า่ยและเงนิคา่ตอบแทนในการช�าระบญัชขีองกองทนุรวมจะหกัจา่ยจากทรพัยส์นิของกองทนุรวมและผูช้�าระ

บญัชจีะด�าเนินการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธเิทา่ทีค่งเหลอือยูต่ามสดัสว่นจ�านวนหน่วยลงทนุที่

ผูถ้อืหน่วยลงทนุถอือยูต่ามหลกัฐานทีป่รากฎในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วนัเลกิโครงการ 

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

และภายหลงัจากจดทะเบยีนเลกิกองทนุรวมแลว้ หากปรากฎวา่ยงัมทีรพัยส์นิคงคา้งอยูใ่ห ้ ผูช้�าระบญัชจีดัการโอนทรพัยส์นิ 

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

 32.1 การกูย้มืเงนิหรอืก่อภาระผกูพนั : 

  ในการจดัการกองทนุเปิด บรษิทัจดัการอาจกูย้มืเงนิหรอืท�าธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืในนามกองทนุเปิด

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

  32.1.1 กูย้มืเงนิหรอืท�าธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืไดเ้ฉพาะเพือ่บรหิารสภาพคลอ่งของกองทนุเปิด 

  32.1.2 เงนิทีไ่ดจ้ากการกูย้มืเงนิหรอืท�าธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื ตอ้งน�ามาช�าระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ

เป็นคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ 

  32.1.3 จ�านวนเงนิกูย้มืเมือ่รวมธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละสบิของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ

ของกองทนุเปิด เวน้แต่ในกรณจี�าเป็นและสมควรเพือ่คุม้ครองประโยชน์ผูถ้อืหน่วยลงทนุอนัเน่ืองมาจากปญัหาความผนัผวน 

(Fluctuation) ของตลาดเงนิและตลาดทนุในวงกวา้ง ส�านกังานอาจผอ่นผนัอตัราดงักลา่วได ้แต่ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละสบิหา้ของมลูคา่

ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุเปิด 

  32.1.4 คูส่ญัญาในการกูย้มืเงนิหรอืท�าธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืตอ้งเป็นผูล้งทนุสถาบนั และไมเ่ป็นผูด้แูล

ผลประโยชน์ของกองทนุเปิดนัน้ ทัง้น้ี ในกรณทีีคู่ส่ญัญาเป็นกองทนุรวม กองทนุรวมนัน้ตอ้งไมอ่ยูภ่ายใตก้ารจดัการของบรษิทั

จดัการเอง 

  32.1.5 จดัท�ารายงานพรอ้มระบุสาเหตุของการกูย้มืเงนิหรอืท�าธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื และสง่ใหผู้ด้แูล

ผลประโยชน์ของกองทนุเปิดนัน้ภายในสามวนัท�าการนบัแต่วนัท�าสญัญากูย้มืเงนิหรอืท�าธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื 

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

ระยะเวลาตามสญัญากูย้มืเงนิแต่ละสญัญาไมเ่กนิเกา้สบิวนั 

 32.2 ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถด�ารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุตามนยัขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

วา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการด�ารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุและการท�าประกนัภยัความรบัผดิของบรษิทัจดัการ ใหบ้รษิทั

จดัการด�าเนินการดงัน้ี รายงานต่อส�านกังานภายในวนัท�าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการรูห้รอือาจรูถ้งึการไมส่ามารถด�ารงความ

เพยีงพอของเงนิกองทุนดงักล่าวและบรษิทัจดัการจะเปลี่ยนให้บรษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนด้วยวธิ ี

ขอรบัความเหน็ชอบจากส�านกังานหรอืขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่คดิตามจ�านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกนิกึง่

หน่ึงของจ�านวนหน่วยลงทนุทีจ่�าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการรูห้รอือาจรูถ้งึการ

ไมส่ามารถด�ารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุดงักลา่ว

  ทัง้น้ี หากมเีหตุจ�าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการอาจขอใหส้�านกังานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดั

เลอืกบรษิทัจดัการรายใหมจ่ะค�านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส�าคญั และในกรณทีีม่คีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้จากการเปลีย่น

บรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการรายเดมิตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว

  หากบรษิทัจดัการไมส่ามารถด�าเนินการภายในระยะเวลาทีก่�าหนด บรษิทัจดัการจะด�าเนินการเลกิกองทนุรวมต่อไป
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 32.3 การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบุคคลอืน่ (Soft commission) :

  บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพือ่กองทนุจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อนัเน่ืองมาจากการใชบ้รกิารของ

บุคคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุได ้โดยมหีลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี

  (1) ผลประโยชน์ตอบแทนทีร่บัไวน้ัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีม่มีลูคา่ในทางเศรษฐกจิและตอ้งเกีย่วกบับทบาทโดยตรง

ของความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละ

  (2) ตอ้งไมม่พีฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้หน็วา่บรษิทัจดัการใชบ้รกิารของบุคคลนัน้บอ่ยครัง้เกนิความจ�าเป็นเพือ่ใหก้องทนุ

ไดร้บัประโยชน์จากบุคคลดงักลา่ว (churning) 

  ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงใหแ้ก่กองทนุทีอ่ยูภ่ายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการ บรษิทัตอ้ง

กระท�าดว้ยความเป็นธรรมและค�านึงถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ีอ่าจไวไ้ดข้องกองทนุนัน้ดว้ย

 32.4  ขอ้ก�าหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดยีวกนั

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

ไปจะเรยีกวา่ FATCA) โดยมผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วก�าหนดใหส้ถาบนัการเงนิทีไ่มใ่ช่

สญัชาตอิเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มลูเกีย่วกบับญัชขีองบุคคลทีอ่ยู่

ในบงัคบัตอ้งเสยีภาษใีหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบุคคลธรรมดา/ นิตบุิคคล สญัชาตอิเมรกินั ผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรใน

สหรฐัอเมรกิา และผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยู่ทางภาษใีนสหรฐัอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้บั FFI นัน้ นอกจากน้ี ยงัปรากฎดว้ยว่าใน 

ปจัจบุนัมรีฐับาลในหลายประเทศก�าลงัด�าเนินการออกกฎหมายทีม่ขีอ้ก�าหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกบั FATCA  

(ซึง่อ่ไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”)

  กองทุนรวมและบรษิทัจดัการถอืวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถกูก�าหนดใหต้อ้งเขา้ผกูพนัตนกบั

หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยมหีน้าทีต่อ้งรายงานขอ้มลูและธรุกรรมทางการเงนิของบุคคลสญัชาตอิเมรกินั

และบุคคลทีม่ลีกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี ่FATCA ก�าหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้เพือ่หาความสมัพนัธข์องลกูคา้กบั 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถงึหน้าทีใ่นการก�าหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้งจดัท�าเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง 

FATCA เป็นตน้

  ภายใต้ขอ้ก�าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ของ FATCA  

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

ทีส่�าคญัในสองกรณ ีคอื

  (1)  ตอ้งถกูหกัเงนิในอตัรารอ้ยละ 30 ของเงนิทีก่องทนุรวมจะไดร้บัจากรายได ้ ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขาย

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

และเงนิลงทนุทางออ้มในทรพัยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทนุกบั

สถาบนัการเงนิอืน่ๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA ก�าหนดใหส้ถาบนั 
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การเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้รว่มผกูพนัตนตามขอ้ก�าหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบนั 

การเงนิในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ ผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนื) มหีน้าทีด่�าเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่า่ยดงักลา่วก่อน

ช�าระใหก้บักองทนุรวมทีเ่ป็น NPFFI

  (2)  ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และ

ผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนื ทีเ่ขา้รว่มผกูพนัตามขอ้ก�าหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอืระงบัการท�าธุรกรรมทาง 

การเงนิหรอืยตุคิวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบักองทนุรวมหรอืบรษิทัจดัการ ซึง่อาจท�าใหก้องทนุรวมไมส่ามารถด�าเนินการลงทนุ 

ต่อไปได ้ และ/หรอืด�าเนินการลงทนุไดอ้ยา่งไมม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจท�าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถท�ารายการผา่นทาง 

ผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืไดอ้กีต่อไป

  เพือ่มใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการด�าเนินงานรวมทัง้เพือ่เป็นการรกัษาประโยชน์ของ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม บรษิทัจดัการและกองทนุรวม (โดยบรษิทัจดัการ) จงึเขา้ผกูพนัตนเพือ่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละ 

ขอ้ก�าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง และเพื่อใหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏบิตัติามภาระผกูพนั 

ภายใต้ขอ้ก�าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งได้ บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผูท้ี ่

เกีย่วขอ้งกบัการปฎบิตังิานของกองทุน เชน่ ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนื) 

จงึขอสงวนสทิธใินการด�าเนินการ ดงัน้ี

  (1)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมาย 

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

ผูเ้สยีภาษขีองสหรฐัอเมรกิา จ�านวนและมลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอื จ�านวนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุหรอืเงนิปนัผลทีไ่ดร้บั เป็นตน้) 

ทีม่อียูใ่นบญัชทีัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุนัน้กบับรษิทัจดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้ก�าหนดของ

กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง

  (2)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุน�าสง่ขอ้มลู เอกสาร และ/หรอืค�ายนิยอม เพิม่เตมิ เพือ่ยนืยนัหรอืพสิจูน์ทราบความ

เกีย่วขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เชน่ หนงัสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาตอิเมรกินัหรอืการใหข้อ้มลูตามหวัขอ้ทีก่�าหนดไวใ้น

แบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืการแจง้ปรบัปรงุขอ้มลูเมือ่ขอ้มลูทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง

เป็นตน้ รวมถงึน�าสง่หลกัฐานเพือ่ยนืยนัการเขา้รว่มใน FATCA หรอืกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง (ในกรณทีีเ่ป็นลกูคา้ 

สถาบนัการเงนิ) ทัง้น้ี เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก�าหนดของกฎหมายดงักลา่ว

  (3)  ด�าเนินการอืน่ใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง

  เพือ่เป็นการป้องกนัและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อกองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพือ่ใหก้องทนุหรอื 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารด�าเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 

ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุปฏเิสธการด�าเนินการ หรอืไมแ่สดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการก�าหนด บรษิทั 

จดัการขอสงวนสทิธใินการด�าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอืหลายอยา่งดงัต่อไปน้ี ตามความจ�าเป็นและความเหมาะสม โดยถอืวา่
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ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการด�าเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการแจง้น้ีแลว้ และ/หรอืไดด้�าเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ด ้

ระบุไวใ้นค�าขอเปิดบญัชี

  (1)  ไมร่บัค�าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่ว

  (2)  ระงบัหรอืหยดุใหบ้รกิาร และด�าเนินการคนืเงนิลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่ว

  (3)  ด�าเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่า่ยจากรายไดเ้งนิลงทนุ เงนิปนัผลและ/หรอืเงนิทีช่�าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อื

หน่วยลง ทนุรายนัน้ได ้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้ก�าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้น้ี ตอ้งไมข่ดักบักฎหมาย

ของประเทศไทย

  (4)  ด�าเนินการอืน่ใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืท�าใหก้องทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมไดร้บั

ประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารด�าเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้

  การด�าเนินการดงักลา่วถอืเป็นความจ�าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท�า

เพือ่หลกีเลีย่งมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทนุมกีารด�าเนินการทีไ่มส่อดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่

เกีย่วขอ้งอนัจะท�าใหก้องทนุอาจตอ้งถกูหกั ณ ทีจ่า่ย หรอืถกูปิดบญัชธีนาคารตามทีก่ลา่วแลว้ขา้งตน้ ซึง่ในทางปฏบิตับิรษิทั

จดัการจะเลอืกด�าเนินการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมาย

ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก�าหนด) เทา่นัน้

  ทัง้น้ี ในกรณทีีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก�าหนดเพือ่รองรบัการด�าเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวน

สทิธไิวข้า้งตน้ บรษิทัจดัการ(รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) จะด�าเนินการตามขอ้ก�าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน�าสง่

ขอ้มูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืด�าเนินการอื่นใดที่ราชการก�าหนด โดยไม่จ�าเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือ 

หน่วยลงทนุ 

33. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : 

 บรษิทัจดัการตกลงใหม้กีารระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการปฎบิตัไิมเ่ป็นไปตาม

โครงการจดัการกองทุนรวมน้ี และ/หรอืหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืประกาศส�านักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้ง อนัมผีลใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมแลว้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุของ 

กองทนุรวมสามารถน�าขอ้พพิาทเขา้สู ่การพจิารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

วนัทีร่วบรวมขอ้มลู 6 ตุลาคม 2558



บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากดั

เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26

ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120

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

www.bblam.co.th


