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การประกันชวีติทีใ่หทั้ง้ความคุม้ครองชวีติและการลงทนุในกองทุนรวม ซึง่ไม่มกีารรับประกันมลูคา่กรมธรรม ์
เนื่องจากมูลค่ากรมธรรม์ขึน้อยู่กับมูลค่าหน่วยลงทุน โดยอาจสูงขึน้หรือตํ่าลงตามผลประกอบการของ
กองทนุรวม 

กลุม่กจิการ บรษัิทใหญ ่และบรษัิทยอ่ยตามมาตรฐานการบัญชทีีส่ภาวชิาชพีกําหนดเกีย่วกบัการจัดทํางบการเงนิรวม  

กองทนุ หรอืกองทนุรวม กองทนุเปิดบัวหลวงโกลบอลอนิโนเวชัน่และเทคโนโลย ี

กองทนุรวมตา่งประเทศ กองทนุทีจั่ดตัง้และจัดการในตา่งประเทศ หรอืกองทนุอืน่ใดทีม่ลัีกษณะเชน่เดยีวกนันี ้

กองทนุหลกั กองทนุรวมตา่งประเทศทีก่องทนุเปิดบัวหลวงโกลบอลอนิโนเวชัน่และเทคโนโลย ีนําเงนิสว่นใหญไ่ปลงทนุ 

กองทนุ CIS ตา่งประเทศ กองทนุทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มลัีกษณะเป็นโครงการลงทนุแบบกลุม่ (collective investment 
scheme) ทั ้งนี้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั ้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน 
property และกองทนุ infra ทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

กองทนุ ETF ตา่งประเทศ กองทนุ exchange traded fund ทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

กองทนุ infra รปูแบบการลงทนุในทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศตา่งๆ ซึง่ไดแ้ก ่
1. กองทุนโครงสรา้งพื้นฐานที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอืตาม

กฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธรุกรรมในตลาดทนุ 
2. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานตา่งประเทศทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มวีัตถปุระสงคห์ลักในการ

ลงทุนในลักษณะทํานองเดยีวกับกองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐานตาม 1. ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสรา้ง
พืน้ฐานดังกลา่วจะจัดตัง้ในรปูบรษัิท ทรัสต ์หรอืรปูอืน่ใด 

กองทนุ property กองทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรัพยซ์ึง่อยูใ่นรปูแบบอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้
1. กองทุนรวมอสังหารมิทรัพยท์ีอ่ยูภ่ายใตบั้งคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวา่ดว้ยหลักเกณฑ์

การจัดการกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์
2. ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพยท์ีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธรุกรรมในตลาดทนุ 
3. foreign REIT 

การชดเชยราคา การเพิม่หรอืลดจํานวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้ หรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีม่รีาคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง หรอื
การจ่ายเงนิซึง่มมีลูค่าเท่ากับสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งแทน
การเพิม่หรอืลดจํานวนหน่วยลงทนุ  

การลดความเสีย่ง การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives ทีม่ลัีกษณะครบถว้น
ดังนี ้
1. ไมม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่หาผลประโยชนโ์ดยการเก็งกําไร (speculate) 
2. มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง 
3. เป็นการลดความเสีย่งท่ัวไปและความเสีย่งเฉพาะของทรัพยส์นิทีต่อ้งการลดความเสีย่ง 
4. สามารถลดความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

กจิการ บรษัิททีม่หีลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์บรษัิททีม่หีลักทรัพยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพย ์
หรอืบรษัิทมหาชนจํากดั  

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ 

คําเสนอซือ้ คําเสนอซือ้หลักทรัพยข์องกจิการเป็นการท่ัวไปทีผู่ทํ้าคําเสนอซือ้ตอ้งปฏบัิตติามประกาศวา่ดว้ยหลักเกณฑ ์
เงือ่นไข และวธิกีาร ในการเขา้ถอืหลักทรัพยเ์พือ่ครอบงํากจิการ  

โครงการ โครงการจัดการกองทนุเปิดบัวหลวงโกลบอลอนิโนเวชัน่และเทคโนโลย ี 

เงนิกองทนุ เงนิกองทนุของธนาคารพาณชิยห์รอืสถาบันการเงนิตา่งประเทศ ดังนี ้
1. ในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย ์หมายถงึ เงนิกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชยท์ี่จดทะเบยีนในประเทศ 

แต่ไม่รวมถงึสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าดว้ย
องค์ประกอบของเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ โดยอา้งอิงจาก
หลักเกณฑ ์Basel III 

2. ในกรณีทีเ่ป็นสถาบันการเงนิต่างประเทศ หมายถงึ เงนิกองทุนสําหรับสถาบันการเงนิต่างประเทศทีม่ี
การอา้งองิจากหลักเกณฑ ์Basel III 



 

 
ii กองทุนเปิดบวัหลวงโกลบอลอินโนเวชัน่และเทคโนโลย ี| B-INNOTECH 

คําศพัท ์ คําอธบิายศพัท ์

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่
เงนิฝาก 

ทรัพยส์นิดังนี ้
1. เงนิฝาก เงนิฝากอสิลาม หรอืตราสารอืน่ทีม่ลัีกษณะทํานองเดยีวกบัเงนิฝาก  
2. สลากออมทรัพยท์ีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
3. สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสนิ  

เงนิฝากอสิลาม ขอ้ตกลงที่เป็นไปตามหลักชารอิะห ์(Shariah) และมลัีกษณะที่เทียบเคียงไดก้ับเงนิฝาก โดยคู่สัญญาที่
เทยีบเคยีงไดก้ับผูฝ้ากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้จากคูส่ัญญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงไดก้ับผูรั้บฝากไดเ้ต็มจํานวน ณ 
เวลาใดๆ 

ดชันกีลุม่สนิคา้โภคภณัฑ ์ ดัชนทีีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภัณฑห์ลายชนดิ 

ดชันเีงนิเฟ้อ ดัชนทีีจั่ดทําขึน้โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่สะทอ้นอัตราเงนิเฟ้อ 

ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ ตราสารทางการเงนิทีม่เีงือ่นไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้ 

ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ ตราสารทีม่รีปูแบบทํานองเดยีวกบัตราสารภาครัฐไทยทีรั่ฐบาลตา่งประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง 
หรอืหน่วยงานของรัฐบาลตา่งประเทศ หรอืองคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ํ้าประกัน แตไ่มร่วมถงึ
ตราสารทีอ่อกโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

ตราสารภาครฐัไทย ตราสารดังนี ้
1. ต๋ัวเงนิคลัง  
2. พันธบัตรรัฐบาล หรอืพันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย  
3. พันธบัตร ต๋ัวแลกเงนิ ต๋ัวสญัญาใชเ้งนิ ศกุกู หรอืหุน้กู ้ทีก่ระทรวงการคลังหรอืกองทนุฟ้ืนฟเูป็นผูม้ภีาระ

ผกูพัน 

ตราสาร Basel III ตราสารเพื่อการนับเป็นเงนิกองทุนของสถาบันการเงนิไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มีการ
อา้งอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงนิของ Basel Committee on Banking Supervision 
(Basel III) 

ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์
ตา่งประเทศ 

ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใดๆ ทีจั่ดใหม้ขี ึน้เพือ่การซือ้ขายหลักทรัพยใ์นต่างประเทศ โดยมลัีกษณะครบถว้น
ดังนี ้
1. มกีารรวบรวมคําเสนอซือ้เสนอขายหลักทรัพยจ์ากผูเ้สนอซือ้หลายรายและผูเ้สนอขายหลายราย 
2. มกีารกําหนดหลักเกณฑห์รอืจัดใหม้รีะบบ ซึง่กําหนดเกีย่วกับวธิกีารในการซือ้ขายหลักทรัพยไ์วเ้ป็น

การล่วงหนา้ โดยผูใ้หบ้รกิารไม่อาจใชดุ้ลยพนิิจในการจัดการซือ้ขายเป็นประการอืน่ และผูเ้สนอซือ้
เสนอขายยนิยอมทีจ่ะผกูพันตามหลักเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

ตลาดหลกัทรพัย ์ ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ นายทะเบยีนหน่วยลงทนุของกองทนุ  

บรษิทัจดทะเบยีน บรษัิทที่มหีลักทรัพยไ์ดรั้บการจดทะเบยีนหรอืไดรั้บอนุญาตใหทํ้าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

บรษิทัจดัการ หรอื บลจ. บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากดั  

บรษิทัประกนัชวีติ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิประกันชวีติตามกฎหมายว่าดว้ยการประกันชวีติและไดรั้บใบอนุญาต
ประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์การคา้หลักทรัพย ์หรอืการจัดจําหน่าย
หลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ซึง่บรษัิทจัดการมอบหมายใหเ้ป็นผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ โดยใหห้มายความรวมถงึบคุคลอืน่ใดทีอ่าจดําเนนิการดังกลา่วแทนหรอืในนามของบรษัิทประกนัชวีติ
ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

แบบ filing แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลักทรัพย ์

ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน ์ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้งอิง ซึ่งกําหนดใหเ้ป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยการกําหนดประเภทหลักทรัพยเ์พิม่เตมิ (ฉบับที ่6) 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ  

ผูม้ภีาระผกูพนั ผูท้ีม่ภีาระผูกพันในการชําระหนี้ตามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลัก
หลัง หรอืผูค้ํ้าประกนั แลว้แตก่รณ ี

ผูร้บัฝากทรพัยส์นิใน
ตา่งประเทศ 

ศนูยรั์บฝากหลักทรัพยต์า่งประเทศ และ/หรอืผูรั้บฝากหลักทรัพยต์า่งประเทศ  

ผูล้งทนุทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกนั
ชวีติควบหนว่ยลงทนุ 

ผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติซึง่เบีย้ประกนัสว่นหนึง่นํามาลงทนุในกองทนุรวม 

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้
คนื 

บุคคลหรอืนิตบิุคคลที่บรษัิทจัดการกองทุนมอบหมายใหทํ้าหนา้ที่ขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน แลว้แต่
กรณีของกองทนุ 
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มตพิเิศษ   มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วย
ลงทนุซึง่สง่หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มตเิสยีงขา้งมาก มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่เขา้
ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่สง่
หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เมือ่สิน้วันทําการทีคํ่านวณ  

ราคาขายหนว่ยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุทีคํ่านวณจากมลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

ราคารบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีคํ่านวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ หักดว้ยคา่ธรรมเนียม
การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

วงเงนิลงทนุ วงเงนิรบัอนุญาต วงเงนิทีสํ่านักงาน ก.ล.ต. และหรอืธนาคารแหง่ประเทศไทย และหรอืหน่วยงานทีม่อํีานาจตามกฎหมายใดๆ 
อนุญาต หรอืเห็นชอบใหก้องทนุโดยบรษัิทจัดการ สามารถนําไปลงทนุในตา่งประเทศได ้ 

วนัทําการ วันทําการตามปกตขิองบรษัิทจัดการ  

วนัทําการซือ้ขาย วันทําการขายหน่วยลงทุน หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามทีกํ่าหนดในหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 
แลว้แตก่รณ ี

วนัทําการซือ้ขายของกองทนุ วันทําการตามปกตขิองบรษัิทจัดการ และวันทําการของกองทุนหลัก และวันทําการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการซื้อขายหรือชําระราคาหลักทรัพย์ซึง่เปิดตรงกัน หรือวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บรษัิท
จัดการประกาศกําหนด 

ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives ศนูยซ์ือ้ขายดังนี ้
1. ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives ทีไ่ดรั้บใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 
2. ศูนยซ์ือ้ขาย derivatives ซึง่จัดตัง้ขึน้และใหบ้รกิารไดต้ามกฎหมายต่างประเทศและไดรั้บการยอมรับ

จากสํานักงาน 
สมาคม  สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิหลักทรัพย์ที่ไดรั้บอนุญาตใหจั้ดตัง้และจดทะเบียนกับสํานักงาน โดยมี

วัตถปุระสงคเ์พือ่ทําการสง่เสรมิและพัฒนาธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภททีเ่กีย่วกับการจัดการลงทนุ 

สํานกังาน หรอืสํานกังาน 
ก.ล.ต. 

สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ 

หนว่ยลงทนุ หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดบัวหลวงโกลบอลอนิโนเวชัน่และเทคโนโลย ี

หนว่ย CIS หน่วยของกองทนุอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้ 
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใตบั้งคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวา่ดว้ยหลักเกณฑ์

การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู ้
ลงทนุประเภทสถาบัน และกองทนุสว่นบคุคล 

2. หน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 
หนว่ย infra หน่วยของกองทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ซึง่อยูใ่นรปูแบบอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้
1. กองทุนโครงสรา้งพื้นฐานที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอืตาม

กฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธรุกรรมในตลาดทนุ 
2. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานตา่งประเทศทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มวีัตถปุระสงคห์ลักในการ

ลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสรา้งพื้นฐานตาม 1. ทัง้นี้ ไม่ว่าจะจัดตัง้ในรูปบรษัิท 
ทรัสต ์หรอืรปูอืน่ใด 

หนว่ย property หน่วยของกองทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรัพยซ์ึง่อยูใ่นรปูแบบอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้
1. กองทุนรวมอสังหารมิทรัพยท์ีอ่ยูภ่ายใตบั้งคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวา่ดว้ยหลักเกณฑ์

การจัดการกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์
2. ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพยท์ีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธรุกรรมในตลาดทนุ 
3. foreign REIT 

หุน้กูร้ะยะส ัน้ หุน้กูท้ีม่กํีาหนดเวลาชําระหนีไ้มเ่กนิ 270 วันนับแตว่ันทีอ่อกหุน้กู ้

benchmark ตัวชีว้ัดของกองทนุ ซึง่เป็นดัชนีหรอืองคป์ระกอบของดัชนทีีม่กีารเผยแพรอ่ยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกับ
นโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 

CIS operator บคุคลดังนี ้
1. บรษัิทจัดการตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอื 
2. ผูทํ้าหนา้ทีบ่รหิารจัดการกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

concentration limit อัตราสว่นการลงทนุทีคํ่านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทนุ 
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counterparty limit อัตราสว่นการลงทนุทีคู่ส่ญัญา 

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency) ที่ไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน เวน้แต่ที่
กําหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5 ของประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 
เรือ่ง การลงทนุของกองทนุ ลงวันที ่17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

credit derivatives derivatives ทีม่ลัีกษณะเป็นการเคลือ่นยา้ยความเสีย่งดา้นเครดติของทรัพยส์นิทีไ่ดรั้บการประกนัความเสีย่ง
จากคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ไปยังคูส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึง่ซึง่มภีาระผูกพัน
ทีจ่ะตอ้งชําระเงนิใหแ้ก่คู่สัญญาอกีฝ่ายหนึง่เมือ่เกดิเหตุการณ์ทีม่ผีลต่อการชําระหนี้ (credit event) ของ
ทรัพย์สนิที่ไดรั้บการประกันความเสีย่ง จะไดรั้บผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพัน
ดังกลา่ว 

credit event เหตกุารณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชําระหนีต้ามทีร่ะบใุนขอ้ตกลงของตราสารหรอืสญัญา 

credit rating อันดับความน่าเชือ่ถอืที่จัดทําโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิความสามารถในการชําระหนี้ตามตราสารหรอื
สญัญา 

currency risk ความเสีย่งดา้น FX 

delta อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือ
สญัญา แลว้แตก่รณ ี

derivatives สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 

derivatives on organized 
exchange 

derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย derivatives 

discount rate อัตราสว่นลดของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทุนทีจ่ะใชใ้นการคํานวณมูลค่าของหลักทรัพยห์รอืตรา
สารนัน้ 

foreign REIT กองทรัสตห์รอืกองอสังหารมิทรัพยท์ีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มวีัตถุประสงคห์ลักในการลงทุน
ในอสังหารมิทรัพยห์รือในกจิการที่ประกอบธุรกจิพัฒนาอสังหารมิทรัพย์ ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกอง
ดังกลา่วจะจัดตัง้ในรปูบรษัิท ทรัสต ์หรอืรปูอืน่ใด 

FX อัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange) 

GMS ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งไดแ้ก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมาร ์สาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนาม 
และสาธารณรัฐประชาชนจนี (เฉพาะมณฑลยนูนาน) 

group limit อัตราสว่นการลงทุนทีคํ่านวณตามกลุ่มกจิการ โดยการนําอัตราสว่นการลงทุนในแต่ละบรษัิททีอ่ยู่ในกลุ่ม
กจิการมาคํานวณรวมกนั 

guarantor rating อันดับความน่าเชือ่ถอืของผูม้ภีาระผกูพันในฐานะผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกนั 

international scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบระหวา่งประเทศ 

investment grade credit rating ในระดับทีส่ามารถลงทนุได ้

IOSCO International Organization of Securities Commissions 

issue rating อันดับความน่าเชือ่ถอืของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ 

issuer rating อันดับความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา 

market price มลูคา่ตามราคาตลาด 

national scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบภายในประเทศ 

NAV มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

net exposure มูลค่าการลงทุนสุทธใินทรัพยส์นิไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรอืโดยออ้มผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
สญัญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยูก่บัทรัพยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทนุมคีวามเสีย่งในทรัพยส์นินัน้ 

notional amount มลูคา่ตามหนา้สญัญาของ derivatives 

obligation ประเภทและลักษณะของทรัพยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม credit derivatives อา้งองิถงึ (obligation category & 
obligation characteristics) 

options สญัญาทีม่ลัีกษณะตาม (3) ของนยิาม “สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้” ในมาตรา 3 แหง่พระราชบัญญัตสิญัญาซือ้
ขายลว่งหนา้ พ.ศ. 2546 

OTC derivatives derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย derivatives 

portfolio duration อายเุฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทนุ ซึง่ไดจ้ากการคํานวณคา่ตามมาตรฐานสากล 

product limit อัตราสว่นการลงทนุทีคํ่านวณตามประเภททรัพยส์นิ 
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regulated market ศูนยก์ลางที่จัดช่องทางการสือ่สารระหว่างผูค้า้เพื่อใหเ้กดิการเจรจาต่อรองซือ้ขายตราสารระหว่างกันได ้
รวมทัง้ใหข้อ้มูลต่างๆ ที่เกีย่วกับตราสารนัน้ โดยศูนยก์ลางดังกล่าวอยู่ภายใตก้ารกํากับดูแลของทางการ
หรอืหน่วยงานทีทํ่าหนา้ทีกํ่ากบัดแูลดา้นหลักทรัพยห์รอืตราสารทีม่ลัีกษณะทํานองเดยีวกบัหลักทรัพย ์

repo ธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (repurchase agreement) 

reverse repo ธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repurchase agreement) 

SBL ธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลักทรัพย ์(Securities Borrowing and Lending) 

securities lending ธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์

share warrants ใบสําคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

single entity limit อัตราสว่นการลงทนุทีคํ่านวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ญัญา 

SIP Specific Investment Products 

sovereign rating อันดับความน่าเชือ่ถอืระดับประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตราสารมถีิน่ทีอ่ยู่ ซึง่เป็นการประเมนิความเสีย่งใน
การผดินัดชําระหนีข้องรัฐบาลของประเทศนัน้ 

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association) 

TSFC บรษัิทหลักทรัพยท์ี่ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลักทรัพยป์ระเภทการใหส้นิเชือ่เพื่อธุรกจิหลักทรัพย ์
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

TSR ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable Subscription Right) 

underlying สนิคา้ตัวแปร หรอืหลักทรัพยอ์า้งองิ 

WFE World Federation of Exchanges 
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สว่นที ่1 ขอ้มลูสรปุรายละเอยีดโครงการฯ และขอ้ผกูพนั 

ชือ่บรษิทัจดัการ : บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากดั  

ทีอ่ยูบ่รษิทัจดัการ : เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26  
 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120  
 โทรศัพท ์0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996 

ชือ่โครงการจดัการ (ไทย) :  กองทนุเปิดบัวหลวงโกลบอลอนิโนเวชัน่และเทคโนโลย ี 

ชือ่โครงการจดัการ (องักฤษ) :  Bualuang Global Innovation & Technology Fund 

ชือ่ยอ่โครงการ :  B-INNOTECH 

อายโุครงการ :  ไมกํ่าหนด 

วนัทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัต ัง้และจดัการกองทนุ :  วันที ่25 มกราคม 2560 

วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทนุรวม :  วันที ่10 มนีาคม 2560 

ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทนุรวม 

ประเภทของกองทนุ 

กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทุน เนน้ลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ ซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตา่งประเทศเพยีงกองทนุเดยีว (Feeder Fund) และมนีโยบายการลงทนุเฉพาะเจาะจงในหมวดอตุสาหกรรม (Sector Fund)  

นโยบายการลงทนุของกองทนุ 

กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยจะเนน้
ลงทนุในหน่วยลงทนุของ Fidelity Funds - Global Technology Fund (กองทนุหลัก) ชนดิหน่วยลงทนุ Class Y-ACC-USD เพยีงกองทนุเดยีว 
เฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ   

Fidelity Funds - Global Technology Fund เป็นกองทุนทีมุ่่งหาผลตอบแทนในระยะยาว โดยลงทุนในตราสารทุนของบรษัิทท่ัวโลกทีม่ี
การพัฒนาดา้นผลติภัณฑ ์กระบวนการ หรอืบรกิาร อันจะนํามาซึง่ประโยชน์อยา่งสงูจากความกา้วหนา้และการพัฒนาทางเทคโนโลย ีจัดตัง้และ
จัดการโดย FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. ซึ่งจัดตั ้งตามระเบียบของ UCITS และจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ
ลักเซมเบริก์ ภายใตก้ารกํากบัดแูลของ CSSF ซึง่เป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะส่งคําสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบริก์ ในรูปสกุลเงนิดอลลารส์หรัฐ อนึง่ บรษัิท
จัดการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณาเปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุน หรือซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นใดนอกเหนือจาก
ประเทศลักเซมเบริก์ และหรอืเปลีย่นแปลงสกลุเงนิได ้โดยบรษัิทจัดการจะคํานงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสําคัญ และไมถ่อืเป็นการ
ดําเนนิการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ โดยถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

สว่นทีเ่หลอื อาจพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ตามทีส่ํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนดหรอืเห็นชอบใหก้องทนุลงทนุได ้ทัง้ในและตา่งประเทศ  

อืน่ๆ  
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) และหรือในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อป้องกัน

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นตามดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ โดยผูจั้ดการกองทนุจะพจิารณาปรับสัดสว่นการป้องกันความเสีย่งตามความ
เหมาะสมเพือ่ประโยชนข์องกองทนุ  

• กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทุนทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Securities) รวมถงึไม่ลงทุนในตราสารหนี้ทีม่อัีนดับ
ความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Non - Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated 
Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไวซ้ ึง่ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชือ่ถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Non - Investment Grade) 
เฉพาะกรณีทีต่ราสารหนีนั้น้ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอืทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) ณ วันทีก่องทนุลงทนุเทา่นัน้   

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บรษัิทจัดการจะดําเนนิการแกไ้ข
สดัสว่นการลงทนุของกองทนุใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทนุภายใน 90 วันนับแตว่ันทีส่ดัสว่นการลงทนุของกองทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการ
ลงทนุ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุภายในกําหนดเวลาดังกลา่ว    

ในภาวะปกตกิองทุนจะนําเงนิไปลงทุนในต่างประเทศและลงทุนในกองทุนหลัก โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนหรอืตามอัตราสว่นทีสํ่านักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด ทัง้นี้ ในการคํานวณสัดสว่นการลงทุนของกองทุนรวมตาม
การจัดแบง่ประเภทของกองทุน บรษัิทจัดการอาจไมนั่บชว่งระยะเวลา 30 วันนับแตว่ันทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม และ/หรอืชว่งระยะเวลา 30 
วันกอ่นเลกิกองทนุ และ/หรอืชว่งระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการจําหน่ายทรัพยส์นิของกองทนุเนือ่งจากไดรั้บคําสั่งขายคนื หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 
หรอืเพือ่รอการลงทนุ ซึง่มรีะยะเวลาไมเ่กนิกวา่ 10 วันทําการ โดยตอ้งคํานงึถงึประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นสําคัญ   



 

 

2 กองทุนเปิดบวัหลวงโกลบอลอินโนเวชัน่และเทคโนโลย ี| B-INNOTECH 

ในกรณีที่บรษัิทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสมอกีต่อไป เช่น มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรอืลงทุนไม่
เป็นไปตามวัตถปุระสงคห์ลักของกองทนุ หรอืมผีลการดําเนนิงานตกตํ่าอยา่งมนัียสําคัญหรอืตดิตอ่กันเป็นระยะเวลานาน หรอืมขีนาดกองทนุลด
ตํา่ลงมากอยา่งมนัียสําคัญ จนอาจมผีลกระทบตอ่การลงทนุ เป็นตน้ และ/หรอืในกรณีทีก่องทนุหลักไดเ้ลกิโครงการ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิ
ทีจ่ะนําเงนิไปลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศอืน่ใดทีม่นีโยบายการลงทนุใกลเ้คยีงกนั หรอืขอสงวนสทิธใินการเลกิโครงการจัดการกองทนุรวม 
โดยถอืว่าไดรั้บมตเิห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ หากมกีารดําเนินการดังกล่าว บรษัิทจัดการจะประกาศใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบ
ลว่งหนา้โดยไมช่กัชา้ผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการที ่www.bblam.co.th  

ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนในกองทุนหลักไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนหลัก และเมือ่กองทุนหลักมมีูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธลิดลงในลักษณะใดลักษณะหนึง่ดังต่อไปนี้ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการตามหลักเกณฑ ์และวธิกีารทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด  

(1) มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันใดวันหนึง่ลดลงเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลัก  
(2) ยอดรวมของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนหลักลดลงในชว่งระยะเวลา 5 วันทําการใดตดิต่อกัน คดิเป็นจํานวนเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของ

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลัก  
เงือ่นไข : ในกรณีทีก่องทนุหลักมมีลูคา่ทรัพยส์นิสทุธลิดลงในลักษณะดังกลา่วบรษัิทจัดการดําเนนิการดังตอ่ไปนี ้ 
(1) แจง้เหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพยส์นิลดลง พรอ้มแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถงึประโยชน์ที่ดีที่สุดของผูถ้ือหน่วยลงทุน

โดยรวม ใหสํ้านักงานและผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 วันทําการนับแตว่ันทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของกองทนุหลัก 
(2) ดําเนนิการตามแนวทางการดําเนนิการตาม (1) ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วันนับแตว่ันทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของกองทนุหลัก  
(3) รายงานผลการดําเนนิการใหสํ้านักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแตว่ันทีดํ่าเนนิการแลว้เสร็จ  
(4) เปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ีส่นใจจะลงทุนเพื่อใหผู้ท้ี่สนใจจะลงทุนรับรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกับ

สถานะของกองทนุรวม ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหบ้คุลากรทีเ่กีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับการดําเนนิการดังกลา่วดว้ย  
ทัง้นี ้ระยะเวลาในการดําเนนิการตามขอ้ (2) บรษัิทจัดการสามารถขอผอ่นผันตอ่สํานักงาน ก.ล.ต.  

Fidelity Funds - Global Technology Fund (กองทนุหลัก) จัดตัง้เป็นกองทนุรวมตราสารทนุ ตามระเบยีบของ UCITS มนีโยบายลงทนุใน
ตราสารทุนไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 70 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน อนึง่ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน กองทุนรวมตราสารทุน
ตอ้งมมีูลค่าการลงทุนสทุธ ิ(Net Exposure) ในตราสารทุนเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน แต่
เนื่องจากกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอนิโนเวชั่นและเทคโนโลย ีมลัีกษณะพเิศษเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ซึง่ลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว (กองทุนหลัก) ตามหลักเกณฑข์องสํานักงาน ก.ล.ต. จงึกําหนดประเภทกองทุนตามชือ่
หรอืนโยบายการลงทนุของกองทนุหลักซึง่เป็นกองทนุรวมตราสารทนุได ้

แนวทางการบรหิารความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

กองทุนมนีโยบายลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพือ่ป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นตามดุลยพนิจิของผูจั้ดการ
กองทุนได ้หากเกดิกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกต ิโดยผูจั้ดการกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงตามความเหมาะสมเพื่อ
ประโยชนข์องกองทนุ 

ผลตอบแทนทีผู่ล้งทนุจะไดจ้ากเงนิลงทนุ 

ผูล้งทุนจะมโีอกาสไดรั้บกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้ (Capital Gain) ในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทีผู่ล้งทุนทําการขายคนื 
มมีลูคา่สงูกวา่มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทีผู่ล้งทนุทําการซือ้กองทนุ  

ลกัษณะทีส่ําคญัของกองทนุรวม 

Q: กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุรวมทีม่กีารกําหนดประเภทของผูล้งทนุ หรอืมกีารแบง่ชนดิของหนว่ยลงทนุหรอืไม ่อยา่งไร  

A: กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุสําหรับผูล้งทนุท่ัวไป และไมม่กีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทนุ 

Q: กองทนุรวมนีม้จีํานวนเงนิทนุโครงการเทา่ใด  

A: จํานวนเงนิทุนโครงการนี้เท่ากับ 5,000 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม บรษัิทจัดการอาจจะดําเนนิการเพิม่เงนิทุนโครงการภายหลังจดทะเบยีน 
โดยขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ ทัง้นี ้ภายใตห้ลักเกณฑท์ีสํ่านักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

Q: กองทนุรวมนีเ้หมาะสมทีจ่ะเป็นทางเลอืกสําหรบัเงนิลงทนุลกัษณะใด และผูล้งทนุควรลงทนุในระยะเวลาเทา่ใด 

A: กองทนุรวมนี้เหมาะสมกบัเงนิลงทนุของผูล้งทนุทีต่อ้งการกระจายการลงทนุไปยังตา่งประเทศ เพือ่ลดความเสีย่งจากการกระจกุตัวของการ
ลงทนุในประเทศไทยเพยีงแหง่เดยีว และเพือ่เพิม่โอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทนุในตราสารทนุของบรษัิทท่ัวโลกทีม่กีาร
พัฒนาดา้นผลติภัณฑ์ กระบวนการ หรือบรกิาร อันจะนํามาซึง่ประโยชน์อย่างสูงจากความกา้วหนา้และการพัฒนาทางเทคโนโลยี จงึ
เหมาะสมกับเงนิลงทนุของผูล้งทนุทีส่ามารถลงทนุระยะยาว และรับความผันผวนและความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุในหลักทรัพยห์รอื
ทรัพยส์นิในตา่งประเทศได ้
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Q: ปจัจยัใดทีม่ผีลกระทบอยา่งมนียัสําคญัตอ่เงนิลงทนุของผูล้งทนุ 

A: ปัจจัยทีม่ผีลกระทบตอ่เงนิลงทนุ ไดแ้ก ่
• ผลการดําเนนิงานของกองทนุหลัก 
• การเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นของเงนิบาทและสกลุเงนิทีนํ่าไปลงทนุในกองทนุหลัก 
• ปัจจัยทางเศรษฐกจิอืน่ๆ เชน่ ภาวะเศรษฐกจิทัง้ในและตา่งประเทศ ภาวะอัตราเงนิเฟ้อ คา่เงนิ 
• ภาวะตลาดหลักทรัพยข์องทัง้ในและตา่งประเทศ 

Q: กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุรวมทีม่ผีูป้ระกนัเงนิลงทนุหรอืเป็นกองทนุรวมทีมุ่ง่เนน้จะคุม้ครองเงนิตน้หรอืไม ่อยา่งไร 

A: กองทนุรวมนีไ้มม่กีารประกนัเงนิลงทนุ และไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ 

Q: กองทนุรวมนีม้รีอบระยะเวลาบญัชอียา่งไร 

A: กองทนุรวมนีม้รีอบระยะเวลาบัญชสีิน้สดุทกุวันที ่31 มนีาคม ของทกุปี 

Q: กองทนุรวมตา่งประเทศทีก่องทนุลงทนุมนีโยบายการลงทนุ ปจัจยัความเสีย่งทีสํ่าคญั และผลการดําเนนิงานอยา่งไร 

A: ขอ้มลูกองทนุรวมตา่งประเทศ (กองทนุหลัก) 

ชือ่กองทนุ : Fidelity Funds - Global Technology Fund 

ชนดิหนว่ยลงทนุ : Class Y-ACC-USD 

วนัทีจ่ดัต ัง้กองทนุ : 1 กนัยายน 2542 

วนัทีจ่ดัต ัง้หนว่ยลงทนุ Class Y-ACC-USD : 23 กมุภาพันธ ์2560 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารทนุ 

อายโุครงการ : ไมกํ่าหนด 

นโยบายการลงทนุ : มุง่หาผลตอบแทนในระยะยาว โดยลงทุนไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 70 ของ NAV ในตราสาร
ทนุของบรษัิทท่ัวโลกทีม่กีารพัฒนาดา้นผลติภัณฑก์ระบวนการ หรอืบรกิาร อันจะนํามา
ซึง่ประโยชนอ์ยา่งสงูจากความกา้วหนา้และการพัฒนาทางเทคโนโลย ี

ดชันชีีว้ดั : MSCI AC World Information Technology (N) 

ผูจ้ดัการกองทนุ : FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 

ผูล้งทนุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลักเพิม่เตมิไดท้ี ่www.bblam.co.th หนา้ขอ้มลูกองทนุ 

ปจัจยัความเสีย่งทีสํ่าคญัของกองทนุหลกั 
1.  ความเสีย่งจากการลงทุนในชนดิของหลกัทรพัยเ์พยีงชนดิเดยีว (Concentration Risk) เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์

เพยีงชนดิเดยีวจะสง่ผลใหค้วามผันผวนของกองทนุมมีากกวา่กองทนุทีก่ระจายความเสีย่งไปยังหลักทรัพยห์ลายๆ ประเภท  
2.  ความเสีย่งจากการลงทนุในตราสารทนุ (Equity Risk) การลงทนุในตราสารทนุ มปัีจจัยทางมหภาคและจลุภาคตา่งๆ เชน่ ภาวะ

เศรษฐกจิ การเมอืง ภาวะตลาดทีม่ผีลกระทบตอ่ราคาของหลักทรัพยท์ีก่องทนุลงทนุ จงึมคีวามเสีย่งทีห่น่วยลงทนุมคีวามผันผวน  
3.  ความเสีย่งของตลาด (Market Risk) ความเสีย่งทีม่ลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีก่องทนุไปลงทนุอาจเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้

หรอืลดลง เนื่องจากการเปลีย่นแปลงของภาวะเศรษฐกจิโลก ภาวะเศรษฐกจิ สังคม และการเมอืงของแต่ละประเทศ รวมถงึการผัน
ผวนของสถานการณ์ตลาดเงนิและตลาดทนุ ซึง่จะทําใหห้น่วยลงทนุมคีวามผันผวน  

4.  ความเสีย่งจากสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน (Liquidity Risk) ความเสี่ยงที่เกดิจากการที่กองทุนไม่สามารถ
จําหน่ายหลักทรัพยท์ีล่งทุนไดใ้นราคาที่เหมาะสม และภายในระยะเวลาอันสมควร หรอืตลาดหลักทรัพยท์ี่กองทุนทําการซือ้ขาย
หลักทรัพยอ์าจหยดุรับคําสัง่ซือ้ขาย เนื่องจากสภาวะตลาด ณ ขณะนัน้ ความเสีย่งขา้งตน้อาจสง่ผลกระทบตอ่มลูคา่หน่วยลงทนุของ
กองทนุ 

5.  ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพยต์่างประเทศทีม่สีกลุเงนิแตกต่างไปจาก
สกุลเงนิหลัก (Base Currency) มคีวามเสีย่งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น มูลค่าหลักทรัพย ์เงนิปันผล รวมถงึดอกเบี้ย
ต่างๆ จะไดรั้บผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และมาตรการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน โดยอัตราแลกเปลี่ยนที่
เพิม่ขึน้หรอืลดลง จะมผีลทําใหม้ลูคา่หน่วยลงทนุ ผันผวน และอาจทําใหเ้กดิกําไรหรอืขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นได ้

6.  ความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์(Derivative Risk) กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ ์โดยมวีัตถุประสงคเ์พือ่
เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารกองทนุ (Efficient Portfolio Management) และป้องกนัความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่น (Hedging) 
เท่านัน้ แต่ในบางกรณีตราสารอนุพันธอ์าจทําใหก้องทุนเกดิการขาดทุนหรอืเพิม่ความผันผวนใหก้องทุนได ้และในบางกรณีการใช ้
เครือ่งมือป้องกันความเสีย่งอาจป้องกันความเสีย่งไม่ไดทั้ง้หมด บรษัิทจัดการจะพจิารณาลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้อย่าง
ระมัดระวังตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์  
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7.  ความเสีย่งจากความสามารถในการชําระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) กองทนุนี้มคีวามเสีย่งจากการทีผู่อ้อกตราสาร
หนี้ไม่สามารถจ่ายชําระหนี้ไดเ้ต็มตามจํานวนเงนิ หรอืตามเวลาทีกํ่าหนดไว ้ซึง่เป็นความเสีย่งทีเ่กดิขึน้เนื่องจากผลการดําเนนิงาน
ของบรษัิทเอง โดยปัจจัยหลักที่มีผลต่อผลการดําเนินงานของผูอ้อกตราสารนัน้ อาจประกอบดว้ยประเภทของบรษัิท ขนาดของ
บรษัิท โครงสรา้งเงนิทนุและการจัดสรรทรัพยากรตา่งๆ ฐานะการเงนิคณุภาพของการบรหิาร เป็นตน้ 

8.  ความเสีย่งของประเทศทีก่องทุนหลกัไปลงทุน (Country Risk) เป็นความเสีย่งในการลงทุนทีข่ ึน้อยู่กับความมั่นคงทางดา้น
เศรษฐกจิหรอืการเมอืงของประเทศทีก่องทนุนําเงนิไปลงทนุหรอืแสวงหาผลตอบแทน โดยท่ัวไปนัน้ประเทศทีพั่ฒนาแลว้ถอืไดว้า่มี
เสถยีรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกจิและการเมอืงสงูกวา่ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศดอ้ยพัฒนา  

แนวทางการบรหิารความเสีย่งของกองทนุหลกั  
• การตดิตามและตรวจสอบความเสีย่งอย่างต่อเนื่อง ผูจั้ดการกองทุนและทมีลงทุนเป็นบุคคลทีจ่ะตอบคําถามในประเด็นความเสีย่ง 

นอกจากนี้ ยังมีระบบ Desktop risk management system ที่วเิคราะห์ความเสี่ยงที่เกดิขึน้กับพอรท์โฟลโิอ รายงานดังกล่าวมี
เครือ่งมอืชีว้ัดความเสีย่ง เชน่ Tracking Error, Volatility, Concentration, Liquidity, Credit Quality และเครือ่งมอืวัดอืน่ๆ รายงาน
ดังกลา่วจะจัดสง่ให ้CIO และทมีลงทนุเป็นรายวนัโดยมกีารแจง้เตอืนคา่ความเสีย่งทีอ่ยูร่ะดับสงูเกนิกวา่เกณฑ ์

• คณะกรรมการตรวจสอบความเสีย่งดา้นการลงทนุ (Investment Risk Oversight Committees: IROCs) กองทนุหลักดําเนนิการตาม
แนวทางของคณะกรรมการตรวจสอบความเสีย่งดา้นการลงทุน มกีารประชุมรายเดือนซึง่จัดขึน้ในแต่ละภูมภิาคโดยมกีารทบทวน 
Tracking Errors เกณฑว์ัดผลการดําเนนิงาน อัตราการซือ้ขายหลักทรัพยโ์ดยเฉลีย่ และสภาพคล่อง ทัง้นี้ คณะกรรมการดังกล่าว
ประกอบดว้ยผู บ้ ริหารระดับสูง เช่น  CIO, Head of Asset Class, Portfolio analytic, Investment compliance, Investment 
management risk 

คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยของกองทนุหลกั 

1.  คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากผูซ้ ือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ไมม่ ี

2.  คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงานของกองทนุ 

คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ย รอ้ยละของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทนุ (ตอ่ปี) 

คา่ธรรมเนยีมการจดัการ 0.8 

รวมคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด (ณ วันที ่30 เมษายน 2564) 1.04 

แหลง่ทีม่า: Fidelity ณ วันที ่31 มนีาคม 2565 

ทัง้นี้ การสรุปสาระสําคัญในสว่นของกองทุนหลักไดถู้กคัดเลอืกมาเฉพาะสว่นทีสํ่าคัญและจัดแปลมาจากตน้ฉบับภาษาอังกฤษ ดังนัน้ ใน
กรณีทีม่คีวามแตกต่างหรอืไม่สอดคลอ้งกับตน้ฉบับภาษาอังกฤษ ใหถ้อืตามตน้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ ์และหากกองทุนหลักมกีาร
เปลีย่นแปลงขอ้มลูขา้งตน้ใดๆ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงขอ้มลูดังกลา่วใหส้อดคลอ้งกบักองทนุหลัก 

ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 
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หุน้ 10 อนัดบัของกองทนุหลกั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราสว่นการลงทนุแยกตามประเทศของกองทนุหลกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหลง่ทีม่า: Fidelity ณ วันที ่31 มนีาคม 2565 

Q: ความผนัผวนของผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมตา่งประเทศน ัน้เป็นอยา่งไร 

 
A:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แหลง่ทีม่า: Fidelity ณ วันที ่31 มนีาคม 2565 
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ขอ้กําหนดในการซือ้ขายและโอนหนว่ยลงทนุ 

Q: กองทนุรวมนีม้วีธิกีารขายและรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุอยา่งไร  

A: วธิกีารขาย 

 ผูส้นใจสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุน ในราคาขายหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย โดยตอ้งสั่งซือ้ขัน้ตํ่า 500 บาท สําหรับ
ครัง้แรก และครัง้ตอ่ไป  

โดยสามารถตดิต่อจองซือ้ไดทุ้กวันทําการซือ้ขายของกองทุนตามวันทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลสําคัญ (Factsheet) หรอื
เว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 15.30 น. ไดท้ี ่

• บรษิทัจดัการ  
บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากดั  
เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 
กรงุเทพมหานคร 10120 โทรศัพท ์0-2674-6488 

• ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  
 ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

เลขที ่333 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์1333 และสาขาตา่งๆ ท่ัวประเทศ 

 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
เลขที ่191 อาคารสลีมคอมเพล็กซ ์ชัน้ 29 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์0-2231-3777 และ 0-2618-1000 

 บรษัิท กรงุเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 
เลขที ่1415 ถนนกรงุเทพ-นนทบรุ ีแขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรงุเทพมหานคร 10800 
โทรศัพท ์0-2777-8999 

 บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) 
เลขที ่25 อาคารกรงุเทพประกนัภัย ชัน้ 15 - 17 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์0-2638-5500  

 บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากดั 
เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 11 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์0-2680-1234 

 บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
เลขที ่849 อาคารวรวัฒน ์ชัน้ 11, 14 และ 15 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์0-2635-1700  

 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากดั (มหาชน) 
เลขที ่252/6 อาคารสํานักงานเมอืงไทย-ภัทร 1 ชัน้ที ่6, 8 - 11 ถนนรัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรงุเทพมหานคร 10310 โทรศัพท ์0-2305-9449 

 บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั 
เลขที ่989 อาคารสยามพวิรรธนท์าวเวอร ์ชัน้ 9, 14 - 15 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวัน เขตปทมุวัน กรงุเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท ์0-2657-7000  

 บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุศร ีจํากดั (มหาชน) 
เลขที ่898 อาคารเพลนิจติทาวเวอร ์ชัน้ 3 ถนนเพลนิจติ แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวัน กรงเุทพมหานคร 10330 
โทรศัพท ์0-2659-7000 

 บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั 
เลขที ่52 อาคารธนยิะ พลาซา่ ชัน้ที ่17 โซนด ีถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรัก กรงเุทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์0-2026-5100 กด 1 

 บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากดั 
เลขที ่19 อาคาร 3 ไทยพาณชิย ์ปารค์ พลาซา่ ชัน้ที ่2, 20-21 ถนนรัชดาภเิษก แขวงจตจัุกร เขตจตจัุกร  
กรงุเทพมหานคร 10900 โทรศัพท ์0-2949-1999 

 บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
เลขที ่173 อาคารเอเชยีเซ็นเตอร ์ชัน้ 10 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท ์0-2658-8889 
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• ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืสําหรบัการซือ้ขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ 
 บรษัิท เอไอเอ จํากดั  

เลขที ่181 ถนนสรุวงศ ์แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500  
โทรศัพท ์0-2634-8888 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ทีอ่าจแตง่ตัง้เพิม่เตมิ  

และสามารถสัง่ซือ้ดว้ยวธิอีืน่ ดังนี ้

• หกับญัชเีงนิฝากแบบถวัเฉลีย่ (Dollar Cost Averaging) สามารถตดิตอ่ไดท้ี ่
 ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน)  
 Bangkok Bank Mobile Banking 
 บรษัิท กรงุเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 
 BF Fund Trading 

• ระบบอเิล็กทรอนกิส ์ทกุวันตลอด 24 ชัว่โมง ไดท้ี ่
 Bualuang iBanking  
 Bangkok Bank Mobile Banking  
 ระบบเอทเีอ็ม (ATM) ของ บมจ.ธนาคารกรงุเทพ 
 ระบบโทรศัพท ์(Tele-bank) ดว้ยบรกิาร Bualuang Phone  
 BF Fund Trading 
การสง่คําสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์(ยกเวน้ BF Fund Trading) กอ่นเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย จะได ้
ราคาขายหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการสง่คําสั่งซือ้หลังเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้
ขายหรอืสง่คําสัง่ซือ้ในวันหยดุทําการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไป 
การส่งคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน BF Fund Trading ก่อนเวลา 15.00 น. ในวันทําการซื้อขาย จะไดร้าคาขายหน่วยลงทุนที่
คํานวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการสง่คําสั่งซือ้หลังเวลา 15.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย หรอืสง่คําสั่งซือ้ใน
วันหยดุทําการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไป 

การชําระเงนิคา่ส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ม ี2 กรณี ดังนี ้  

1. กรณีส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ  
(ก) สามารถชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงนิสด คําสั่งหักบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรอืวธิอีืน่ใด 

ทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกันกับสํานักงานทีรั่บการสั่งซือ้เท่านัน้ โดยจะตอ้งลงวันทีท่ีส่ั่งซือ้และขดีคร่อม
เฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บญัชจีองซือ้หนว่ยลงทุนกองทุนเปิดบวัหลวงโกลบอลอนิโนเวช ัน่และเทคโนโลย”ี ซึง่เป็นบัญชี
เงนิฝากของ บมจ.ธนาคารกรงุเทพ หรอืบัญชจีองซือ้อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคต      

(ข)   สามารถชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรือบัตรเดบติ หรอืบัตรอื่นใด ของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของสถาบัน
การเงนิอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใดในวันทีท่ีส่ัง่ซือ้ 

 อย่างไรก็ตาม การรับชําระดว้ยบัตรดังกล่าวขา้งตน้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทุน ดว้ยบัตรเครดติ 
หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ณ สถานที ่หรอืชว่งระยะเวลา หรอืภายใตเ้งือ่นไขอืน่ใด ตามทีบ่รษัิทจัดการจะกําหนด และแจง้
ใหผู้ล้งทนุทราบผา่น www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม 

(ค) สามารถชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของธนาคาร ตอ่ไปนี ้ 
• บมจ.ธนาคารกสกิรไทย 
• บมจ.ธนาคารกรงุไทย 
• บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต 
• บมจ.ธนาคารไทยพาณชิย ์
• บมจ.ธนาคารกรงุศรอียธุยา 

หรอืธนาคารพาณิชยอ์ืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจะประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอื
แจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม 

2. กรณีส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่  
(ก) สามารถชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรอืวธิอีืน่ใด ทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชี

เดียวกันกับสํานักงานที่รับการสั่งซื้อเท่านั้น โดยจะตอ้งลงวันที่ที่สั่งซื้อและขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บญัชจีองซื้อ 
หนว่ยลงทุนของ บลจ.บวัหลวง” ซึง่เป็นบัญชเีงนิฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืบัญชจีองซือ้อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิหรอื
เปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคต 

(ข)   สามารถชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรือบัตรเดบติ หรอืบัตรอื่นใด ของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของสถาบัน
การเงนิอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใดในวันทีท่ีส่ัง่ซือ้ 

 อย่างไรก็ตาม การรับชําระดว้ยบัตรดังกล่าวขา้งตน้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทุน ดว้ยบัตรเครดติ 
หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ณ สถานที ่หรอืชว่งระยะเวลา หรอืภายใตเ้งือ่นไขอืน่ใด ตามทีบ่รษัิทจัดการจะกําหนด และแจง้
ใหผู้ล้งทนุทราบผา่น www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม 
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(ค) สามารถชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของธนาคาร ตอ่ไปนี ้ 
• บมจ.ธนาคารกรงุเทพ 
• บมจ.ธนาคารกสกิรไทย 
• บมจ.ธนาคารกรงุไทย 
• บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต 
• บมจ.ธนาคารไทยพาณชิย ์
• บมจ.ธนาคารกรงุศรอียธุยา 

 หรอืธนาคารพาณิชยอ์ืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจะประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอื
แจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม 

 วธิกีารรบัซือ้คนื 
 ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสง่คําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยผา่นชอ่งทางดังนี ้

• บรษิทัจดัการ และหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ไดท้กุวันทําการซือ้ขายของกองทนุตามวันทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่น
สรปุขอ้มลูสําคัญ (Factsheet) หรอืเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 15.30 น. 

• ระบบอเิล็กทรอนกิส ์ทกุวันตลอด 24 ชัว่โมง ไดท้ี ่
 Bualuang iBanking  
 Bangkok Bank Mobile Banking  
 ระบบเอทเีอ็ม (ATM) ของ บมจ.ธนาคารกรงุเทพ 
 ระบบโทรศัพท ์(Tele-bank) ดว้ยบรกิาร Bualuang Phone  
 BF Fund Trading 
การสง่คําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์(ยกเวน้ BF Fund Trading) กอ่นเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย จะ
ไดร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการสง่คําสั่งขายคนืหลังเวลา 16.00 น. ในวัน
ทําการซือ้ขาย หรอืสง่คําสั่งขายคนืในวันหยดุทําการซือ้ขาย จะไดร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการถัดไป
ไวแ้ลว้ 
การสง่คําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุผ่าน BF Fund Trading กอ่นเวลา 15.30 น. ในวันทําการซือ้ขาย จะไดร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ
ทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการสง่คําสั่งขายคนืหลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซือ้ขาย หรอืสง่คําสั่ง
ขายคนืในวันหยดุทําการซือ้ขาย จะไดร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไป 

 อนึง่ ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะไดรั้บเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วันทําการนับตัง้แตว่ันทําการถัดจากวันทําการขายคนืหน่วยลงทนุ ดว้ย
การนําเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีร่ะบุไวใ้นคําขอเปิดบัญช ีหรอืเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สั่งจ่ายในนามผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ และสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหท้า่นตามทีอ่ยูท่ีแ่จง้ไวแ้ลว้ 

Q: ทา่นสามารถซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหนว่ยลงทนุ (Unit Linked) ไดห้รอืไม ่

A: ได ้ทัง้นี้ การซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชวีติอาจมขีอ้กําหนดและวธิปีฏบัิตทิีแ่ตกต่างไปจากการซือ้ขายกองทุนเพยีงอย่างเดยีว ผู ้
ลงทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนจงึควรศกึษารายละเอยีดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุนกอ่น
ตัดสนิใจลงทนุ 

Q: การลงทนุในรปูแบบกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหนว่ยลงทนุ (Unit Linked) คอือะไร 

A: การลงทนุในรปูแบบกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุ คอื การทีผู่ล้งทนุขอทําประกนัชวีติกบับรษัิทประกนัชวีติ และบรษัิทประกนัชวีติจะนํา
เงนิค่าเบีย้ประกันชวีติสว่นหนึง่หรอืทัง้หมดไปลงทุนในกองทุนรวมตามทีผู่ล้งทุนเลอืกจากรายชือ่กองทุนรวมทีบ่รษัิทประกันชวีติกําหนดไว ้
โดยสัดสว่นของเงนิค่าเบีย้ประกันชวีติทีจ่ะนําไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป็นเท่าใดขึน้อยู่กับหลักเกณฑ ์และเงือ่นไขทีกํ่าหนดไวใ้นกรมธรรม ์
ทัง้นี ้เงนิคา่เบีย้ประกนัชวีติทีนํ่าไปลงทนุในกองทนุรวมอาจเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงไดต้ลอดเวลาตาม ผลการดําเนนิงานของกองทนุรวม
ทีผู่ล้งทนุเลอืกไว ้อนึง่ผลตอบแทนและผลการดําเนนิการจากการซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุ อาจมคีวามแตกตา่งกบัการซือ้หน่วย
ลงทุนของกองทุนนี้เพยีงอย่างเดยีว อันเนื่องมาจากการคดิค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมทีแ่ตกต่างกัน หรอืเงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการ และ/หรอื
บรษัิทประกนัชวีติกําหนด 

Q: กรณีใดทีบ่รษิทัจดัการสงวนสทิธไิมข่ายหนว่ยลงทนุ  

A: บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืระงับการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรอืบางสว่น ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังนี ้ 
(1) กรณีทีเ่อกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บจากผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ไมถ่กูตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอืไมค่รบถว้น  
(2) กรณีทีบ่รษัิทจัดการเกดิขอ้สงสยัวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมโ่ปรง่ใส เชน่ อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้  
(3) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในบางกรณีตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร เชน่ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการ

เห็นวา่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วอาจกอ่ใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทนุหรอืกอ่ใหเ้กดิผลเสยีหายแกก่องทนุ เป็นตน้ 
(4) บรษัิทจัดการอาจปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูล้งทนุ หากคําสั่งซือ้ดังกลา่วมผีลทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุรายนัน้ ถอืหน่วยลงทนุ

มากกวา่รอ้ยละ 5 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 
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Q: กองทุนรวมนีม้ขีอ้กําหนดเกีย่วกบัการเลือ่นกําหนดเวลาชําระคา่ขายคนืหนว่ยลงทุน การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหนว่ยลงทุน
ตามคําส ัง่ทีร่บัไวแ้ลว้ และการหยดุรบัคําส ัง่ซือ้หรอืขายคนืหนว่ยลงทนุไวอ้ยา่งไร   

A: การเลือ่นกําหนดเวลาชําระคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุ 
 บรษัิทจัดการอาจเลือ่นกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คํีาสั่งขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนไดใ้น

กรณีดังตอ่ไปนี ้
(1) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ขา้เหตใุดเหตหุนึง่ดังนี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบของ

ผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 
(ก) มเีหตจํุาเป็นทําใหไ้มส่ามารถจําหน่าย จา่ย โอน หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล 
(ข) มีเหตุที่ทําใหก้องทุนไม่ไดรั้บชําระเงนิจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิที่ลงทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดังกล่าวอยู่

นอกเหนอืการควบคมุของบรษัิทจัดการ 
(2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคํีาสั่งขายคนืหน่วยลงทุนก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการพบว่าราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่

ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์ังไมไ่ดรั้บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา 

การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหนว่ยลงทนุตามคําส ัง่ทีร่บัไวแ้ลว้ 
บรษัิทจัดการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คนื หรอืไมรั่บสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสั่งสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บ
ไวแ้ลว้ หรอือาจหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตดัุงตอ่ไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย ์หรอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพย ์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 
(2) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีใดกรณีหนึง่ดังนี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบของผูดู้แล

ผลประโยชนแ์ลว้ ซึง่ใหก้ระทําไดไ้มเ่กนิ 1 วันทําการ เวน้แตจ่ะไดรั้บการผอ่นผันเวลาดังกลา่วจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
(ก) มเีหตจํุาเป็นทําใหไ้มส่ามารถจําหน่าย จา่ย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล  
(ข) ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื 
(ค) มเีหตจํุาเป็นอืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(3) กองทุนไดล้งทุนในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกดิขึน้ ซึง่กอ่ใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุน
อยา่งมนัียสําคัญ  
(ก) ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยท์ี่กองทุนลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะในกรณีทีก่องทุนลงทุนใน

หลักทรัพยท์ีซ่ ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยแ์หง่นัน้เกนิกวา่รอ้ยละสบิของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  
(ข) มเีหตุการณ์ทีทํ่าใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสร ีและทําใหไ้มส่ามารถโอนเงนิออกจากประเทศหรอื

รับโอนเงนิจากตา่งประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  
(ค) มเีหตุทีทํ่าใหก้องทุนไม่ไดรั้บชําระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดังกล่าวอยู่เหนือ

การควบคมุของบรษัิทจัดการและผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้ 
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนที่รับไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย 

เนือ่งจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดังตอ่ไปนี ้ 
(ก) บรษัิทจัดการมเีหตอัุนควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระทําดังตอ่ไปนี ้ 

1. การกระทําทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ 
ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ 

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย หรอื 
3. การกระทําทีเ่ป็นการปฏบัิตติามคําสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายัดทรัพยส์นิโดยบคุคลผูม้อํีานาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษัิทจัดการไมส่ามารถดําเนนิการรูจั้กลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบัลกูคา้ไดใ้นสาระสําคัญ 
(5) อยู่ในระหว่างดําเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการรายอืน่เขา้บรหิารจัดการกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่

บรษัิทจัดการรายเดมิไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพยว์า่ดว้ยการดํารงเงนิกองทนุของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสว่นบุคคล การเป็นนายหนา้ซือ้
ขายหลักทรัพยแ์ละการคา้หลักทรัพยแ์ละการจัดจําหน่ายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจั้ดการเงนิทุนสัญญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้ ซึง่ใหก้ระทําไดไ้มเ่กนิ 3 วันทําการ 

(6) อยูใ่นระหวา่งดําเนนิการเพือ่เลกิกองทนุรวมตามขอ้ 22.1 (5) ในสว่นขอ้ผกูพัน 
(7) บรษัิทจัดการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุหรอืหยดุรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุหรอืคําสั่งสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิท

จัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยังไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและ
รายงานการชดเชยราคา ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คํีาสั่งซือ้หน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึหยุดการขายหน่วย
ลงทนุ หรอืหยดุรับคําสั่งซือ้หรอืคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุท่ัวไปใหท้ราบ
ถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลัน เชน่ การประกาศทางเว็บไซต ์เป็นตน้ 

การหยดุรบัคําส ัง่ซือ้หรอืขายคนืหนว่ยลงทนุ 
เพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจําเป็นเพือ่รักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของประเทศ หรอื
เพือ่รักษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ บรษัิทจัดการจะหยดุรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคนืหรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด
ไดเ้ป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาทีท่ีสํ่านักงาน ก.ล.ต. ประกาศ ซึง่จะไม่เกนิ 20 วันทําการตดิต่อกัน เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกไปได ้
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Q: วธิกีารสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเป็นอยา่งไร  

A: ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ โดยผา่นชอ่งทางดังนี ้
• บรษิทัจดัการ และหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ไดท้กุวันทําการซือ้ขายของกองทุนตามวันทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วน

สว่นสรปุขอ้มลูสําคัญ (Factsheet) หรอืเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 15.30 น. 
• ระบบอเิล็กทรอนกิส ์ทกุวันตลอด 24 ชัว่โมง ไดท้ี ่

 Bualuang iBanking  
 Bangkok Bank Mobile Banking  
 ระบบโทรศัพท ์(Tele-bank) ดว้ยบรกิาร Bualuang Phone  
 BF Fund Trading 
การทํารายการขอสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์(ยกเวน้ BF Fund Trading) กอ่นเวลา 16.00 น. ในวันทําการ
ซือ้ขายจะไดร้าคาขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการทํารายการขอสบัเปลีย่นหลัง
เวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย หรอืทํารายการขอสับเปลีย่นในวันหยดุทําการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน
ทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการถัดไป  
การทํารายการขอสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนผ่าน BF Fund Trading ก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทําการซือ้ขาย จะไดร้าคาขาย
หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการทํารายการขอสับเปลีย่นหลังเวลา 15.30 น. ใน
วันทําการซือ้ขาย หรอืทํารายการขอสับเปลีย่นในวันหยุดทําการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ 
สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไป 

Q: กองทนุรวมนีก้ําหนดวธิกีารโอนหนว่ยลงทนุ และขอ้จํากดัการโอนไวอ้ยา่งไร 

A: วธิกีารโอนหนว่ยลงทนุ 
 ผูโ้อนและผูรั้บโอนจะตอ้งมายืน่คําขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ในกรณีทีผู่รั้บโอนยังไม่เคยมบัีญชี
กองทุนกับบรษัิทจัดการมาก่อน ผูรั้บโอนจะตอ้งกรอกรายละเอยีดในคําขอเปิดบัญชกีองทุนและยืน่ต่อผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
พรอ้มกบัคําขอโอนหน่วยลงทนุ 
ผูโ้อนจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรอืเศษของ 1,000 หน่วย ในวันทีย่ืน่
คําขอโอนหน่วยลงทนุ 
หลังจากทีไ่ดรั้บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนแลว้ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะส่งมอบหลักฐานการรับคําขอโอน
หน่วยลงทนุใหแ้กผู่โ้อนไวเ้ป็นหลักฐาน 
นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบันทกึขอ้มูลการโอนหน่วยลงทุน และบรษัิทจัดการจะออกใบยนืยันการโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนหน่วย
ลงทุนและผูรั้บโอนหน่วยลงทุนภายใน 6 วันทําการนับแต่วันทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บคําขอโอนหน่วยลงทุน สทิธใินการ
ขายคนืหน่วยลงทนุของผูรั้บโอนจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มลูการโอนหน่วยลงทนุแลว้ 
ขอ้จํากดัการโอน 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทนุไดเ้ฉพาะกรณีดังตอ่ไปนี ้
(1) กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทนุใหบ้ดิา มารดา บตุรและคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
(2) การโอนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ศาลหรอืโดยผลของกฎหมาย 
(3) การโอนหน่วยลงทนุในกรณีพเิศษอืน่ๆ ทีน่ายทะเบยีนเห็นสมควรและอนุมัตใิหโ้อนได ้ 

Q: ผูถ้อืหนว่ยลงทนุจะทราบขอ้มูลเกีย่วกบัมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคา่หนว่ยลงทนุ และราคาขายและรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุนไดจ้าก
ชอ่งทางใด 

A: ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตดิตามมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ไดจ้าก 
• ประกาศปิดทีบ่รษัิทจัดการ และหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
• หนังสอืพมิพก์รงุเทพธรุกจิ และหรอืหนังสอืพมิพผ์ูจั้ดการ 
• Bualuang Phone โทร. 1333 
• ตดิตอ่ บลจ.บัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8 หรอืที ่www.bblam.co.th 
• ตรวจดขูอ้มลูใน NAV Center ไดท้ี ่www.thaimutualfund.com  
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สทิธขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

Q: กองทนุรวมนีม้กีารออกและสง่มอบหลกัฐานแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุหรอืไม ่อยา่งไร  

A: กองทนุนีม้กีารออกหลักฐานแสดงสทิธเิป็น สมดุบญัชแีสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ 
 โดยบรษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะออกสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุภายในวันทํา

การซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งมารับสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุดว้ยตนเอง และสามารถนําสมดุบัญชแีสดงสทิธใิน
หน่วยลงทนุมาบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจบัุนไดตั้ง้แตว่ันทําการถัดจากวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ แลว้แตก่รณ ี

 กรณีสัง่ซือ้ผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต กําหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุใชเ้อกสารหนา้ทีแ่สดงรายการเคลือ่นไหวบัญชกีองทนุรวมเป็นหลักฐานแสดง
สทิธไิด ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนรายใดประสงคจ์ะใหอ้อกสมุดบัญชแีสดงสทิธเิพือ่ใชเ้ป็นหลักฐานแสดงสทิธ ิผูถ้อืหน่วยลงทนุยังสามารถรอ้งขอ
ไดท้ีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีอ่อกหลักฐานแสดงสทิธนัิน้ๆ ได ้

 กรณีสัง่ซือ้ผา่นระบบ Fund Connext ของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย โครงการจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบรษัิท
จัดการจะดําเนนิการใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทนุทําการบันทกึชือ่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุเรยีบรอ้ยแลว้ เป็นผูถ้อื
หน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามรายละเอยีดในคําขอเปิดบัญชกีองทุนและหรอืคําสั่งซือ้หน่วยลงทุน เมือ่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน
ไดชํ้าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุครบถว้นแลว้ 

Q: ผูถ้อืหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถกูจํากดัสทิธใินเรือ่งใด ภายใตเ้งือ่นไขอยา่งไร      

A:  ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถูกจํากัดสทิธใินการลงมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ ในกรณีที่บุคคลใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ่งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษัิทจัดการหรอืบรษัิทหลักทรัพยท์ีเ่ป็นเจา้ของบัญชแีบบไม่เปิดเผยชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(Omnibus Account) จะไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลนัน้ในสว่นทีเ่กนิกว่าหนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื่น หรืออนุมัตเิห็นชอบ ยกเวน้หรือผ่อนผันให ้
ดําเนนิการเป็นอยา่งอืน่ได ้

Q: ผูล้งทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนมสีทิธทิ ีแ่ตกตา่งจากผูถ้อืหนว่ยลงทุนปกตทิีซ่ ือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี้
เพยีงอยา่งเดยีว อยา่งไร      

A:  ผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุน มใิชผู่ถ้อืหน่วยลงทุน จงึมสีทิธปิระโยชน์ทีแ่ตกตา่งจากผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทุนนี้ ทัง้นี ้
ข ึน้อยูก่ับเงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการและบรษัิทประกนัชวีติกําหนด โดยผูล้งทนุสามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจากหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม 
ในสว่นขอ้มลูรายละเอยีดโครงการจัดการขอ้ 20.3 “การซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ” 

Q: กองทุนรวมนีม้ชี่องทางและวธิกีารรอ้งเรยีนของผูล้งทุน และนโยบายการระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ตลอดจนวธิเีขา้สูก่ระบวนการดงักลา่วหรอืไม ่อยา่งไร 

A: ผูล้งทนุสามารถทําหนังสอืรอ้งเรยีน ไดท้ี ่
• บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากดั โทรศัพท ์0-2674-6488 กด 8 
• สํานักงาน ก.ล.ต. (SEC Help Center) โทรศัพท ์1207 
• ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
• ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืสําหรับการซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ 
• ผูด้แูลผลประโยชน ์

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) โทรศัพท ์0-2470-3200-2 

 การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ 
 บรษัิทจัดการตกลงใหม้กีารระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการปฏบัิตไิม่เป็นไปตามโครงการจัดการ

กองทนุรวมนี ้และ/หรอืหลักเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้ง อันมผีลใหเ้กดิความ
เสยีหายแกผู่ถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแลว้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมสามารถนําขอ้พพิาทเขา้สูก่ารพจิารณาตามกระบวนการ
อนุญาโตตลุาการของสํานักงาน ก.ล.ต. ได ้
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บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนนิงานของกองทนุรวม 

Q: ขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทัจดัการ 

A: บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากดั ไดรั้บใบอนุญาตจดทะเบยีนจากกระทรวงการคลังใหป้ระกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภท
กจิการจัดการลงทนุในปี 2535 โดยมทีนุจดทะเบยีนจํานวน 100 ลา้นบาท (ชําระเต็มมลูคา่แลว้) 

 สถานทีต่ ัง้ : เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 
  ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120  
  โทรศัพท ์0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996 

 จํานวนกองทนุรวมท ัง้หมดและมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 
 ณ วันที ่29 เมษายน 2565 มจํีานวนกองทนุรวมทัง้หมด 99 กองทนุ  
 มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมเทา่กบั 737,143.53 ลา้นบาท 

รายชือ่คณะกรรมการบรษิทั 

1. นายสตเีฟน แทน กรรมการ 
2. นางสาวสญุาณี ภรูปัิญญวานชิ กรรมการ 
3. นายไพศาล เลศิโกวทิย ์ กรรมการ 
4. นางสาวปิยะมาศ คําไทรแกว้ กรรมการ 
5. นายโชน โสภณพนชิ กรรมการ 
6.  นายณัฐพัชร ์เจยีรวงศ ์ กรรมการ 
7. นางวรวรรณ ธาราภมู ิ กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 
8. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
9. นายวศนิ วัฒนวรกจิกลุ กรรมการ 

 รายชือ่คณะกรรมการบรหิาร 

1. นางวรวรรณ ธาราภมู ิ ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นางสาวสญุาณี ภรูปัิญญวานชิ กรรมการ 
3. นายไพศาล เลศิโกวทิย ์ กรรมการ 
4. นายโชน โสภณพนชิ กรรมการ 
5. นายณัฐพัชร ์เจยีรวงศ ์ กรรมการ 
6. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
7. นายวศนิ วัฒนวรกจิกลุ กรรมการ 

  รายชือ่กรรมการอสิระ 
 - ไมม่ ี- 

รายชือ่ผูบ้รหิาร 

1. นางวรวรรณ ธาราภมู ิ Chairman of Executive Board 
2. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา Chief Executive Officer  
3. นายวศนิ วัฒนวรกจิกลุ Managing Director, Head of Business Distribution  
4. นายวนัิย หรัิณยภ์ญิโญภาศ Managing Director, Head of Operation & Trustee 
5. นายสนัต ิธนะนรัินดร ์ Deputy Managing Director, Chief Investment Officer, Head of Fund Management 
6. นายพรชลติ พลอยกระจา่ง Deputy Managing Director, Head of Real Estate & Infrastructure Investment 
7. นางสาววภิารัตน ์เสร็จกจิ Deputy Managing Director, Head of Product Management 
8. นายสธุรี ์คันธารวงสกลุ Deputy Managing Director, Head of Compliance & Legal 
9. นางอบุลรัตน ์บษุยะกนษิฐ ์ Deputy Managing Director, Head of HR Strategy & Service Support 
10. นายพรี ์ยงวณชิย ์ Deputy Managing Director, Head of Risk Management  
11. นางสาวสริมิา ประภาพานชิย ์ Deputy Managing Director, Head of Internal Audit 
12.  นายครรชดิ พสิทุธชินิวงศ ์ Deputy Managing Director, Head of CEO Office 
13. ดร.ชาญสทิธิ ์สริธินาโชต ิ Assistant Managing Director, Head of Enterprise Information Technology 
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Q: รายชือ่คณะกรรมการการลงทนุ  

A: รายชือ่คณะกรรมการการลงทนุ มดัีงนี ้

1. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา 11. นางสาวศริารัตน ์อรณุจติต ์
2. นายสนัต ิธนะนรัินดร ์ 12. นายเจฟ สธุโีสภณ 
3. นางสาวสดุารัตน ์ทพิยเทอดธนา 13. นายปัญญพัฒน ์ประคณุหังสติ 
4. นางอตกิานต ์พานชิเกษม 14. นางสาววนาล ีตรสีมัพันธ ์
5. นางสาวชนกิานต ์ลลีาธรรมรัตน ์ 15. นายณัฐพล ปรชีาวฒุ ิ
6. นางสาวดษุฎ ีภูพั่ฒน ์ 16. นางสาวมิง่ขวัญ ทองพฤกษา 
7. นางสาวปรยินุช คลอ่งคํานวณการ 17. นายชชัวาล สมิะธัมนันท ์
8. นางสาวอรณุ ีศลิปการประดษิฐ 18. นายศรศักดิ ์สรอ้ยแสงจันทร ์
9. นางสาวรุง่นภา เสถยีรนุกลู 19. นางสาวชนาทพิย ์เตยีวตรานนท ์
10. นางสาวเสาวลักษณ ์วศิววกิรานต ์ 20. นายพชิา เลยีงเจรญิสทิธิ ์

Q: รายชือ่ผูจ้ดัการกองทุน ประวตักิารศกึษา และประสบการณ์การทํางานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุนรวม รวมท ัง้
หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของผูจ้ดัการกองทนุดงักลา่ว 

A: รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

ชือ่-สกลุ ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ทํางาน 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิาร

จดัการกองทนุรวม 

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 
ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

1. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ 
สถาบันบัณฑติบรหิารธรุกจิ 
ศศนิทรแ์หง่จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย  

- ปรญิญาตร ีการเงนิ   
Georgia State University, USA 

- CFA 

- Chief Executive Officer 
บลจ.บัวหลวง 

- EVP SSEC Asset Management 
Securities Co., Ltd. 

- ผูอํ้านวยการ บลจ.บัวหลวง  
- ผูจ้ัดการกองทนุ  
บลจ.เอ็ม เอฟ ซ ี(มหาชน) 

- Institutional Sales Manager 
บมจ.เคจไีอ 

- Deal Manager บมจ.ภัทรธนกจิ 

ดภูาพรวมของกองทนุทีบ่รหิาร
จัดการ ตดิตามภาวะตลาดเงนิ 
ตลาดตราสารหนี ้และหลักทรัพย์
ตา่งประเทศ เพือ่ประกอบการ
วเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิาร 
การลงทนุ 

2. นางสาวสดุารัตน ์
ทพิยเทอดธนา 

- ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์ 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

- Assistant Managing Director 
บลจ.บัวหลวง  

- ผูจ้ัดการกองทนุ บลจ.ฟินันซา่ 
- ผูจ้ัดการกองทนุ  
บลจ.กรุงเทพธนาทร 

- ผูช้ว่ยผูจ้ัดการกองทนุ  
บงล.กรงุเทพธนาทร จํากดั 
(มหาชน) 

บรหิารทมีงาน เพือ่ใหก้ารจัดการ
กองทนุมปีระสทิธภิาพ ตดิตาม
ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะตลาด  
และตราสารทนุ เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลู
ประกอบการตัดสนิใจลงทนุ  
และกําหนดกลยทุธก์ารลงทนุ 

3. นางอตกิานต ์พานชิเกษม - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีสถติศิาสตร ์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- Assistant Managing Director 
บลจ.บัวหลวง  

- ผูอํ้านวยการ ฝ่ายจัดการกองทนุ 
บลจ.ทหารไทย  

- ผูอํ้านวยการ ฝ่ายจัดการลงทนุ  
บมจ.ธนาคารทหารไทย 

- ผูช้ว่ยผูอํ้านวยการ 
ฝ่ายจัดการลงทนุ  
บมจ.เงนิทนุกรุงเทพธนาทร 

- ผูช้ว่ยผูอํ้านวยการ 
ผูจ้ัดการกองทนุ บล.แอสเซท พลัส 

- ผูช้ว่ยผูอํ้านวยการ 
กองทนุสว่นบคุคล  
บมจ.ธนาคารทหารไทย  

- ผูจ้ัดการกองทนุสว่นบคุคล  
บมจ.หลักทรัพยเ์อกธํารง 

บรหิารทมีงาน เพือ่ใหก้ารจัดการ
กองทนุมปีระสทิธภิาพ ตดิตาม
ภาวะตลาด และหลักทรัพย ์ 
ตราสารหนี ้เพือ่กําหนดกลยทุธ ์
การลงทนุ บรหิารจัดการกองทนุ 
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ชือ่-สกลุ ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ทํางาน 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิาร

จดัการกองทนุรวม 

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 
ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

4. นางสาวชนกิานต ์
ลลีาธรรมรัตน ์

- ปรญิญาโท การเงนิ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- ปรญิญาตร ีการเงนิ  
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

- Assistant Managing Director 
บลจ.บัวหลวง  

- ผูอํ้านวยการ บลจ.ไทยพาณชิย ์ 
- ผูจ้ัดการกองทนุ  
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

- Trader บมจ.ธนาคารไทยพาณชิย ์ 
- Credit Officer  
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

- Dealer บมจ.เงนิทนุนวธนกจิ 

บรหิารทมีงาน เพือ่ใหก้ารจัดการ
กองทนุมปีระสทิธภิาพ ตดิตาม
ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะตลาดเงนิ 
ตลาดตราสารหนี ้ตราสารทนุ  
และสนิทรัพยท์างเลอืก ทัง้ใน 
และตา่งประเทศ เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลู
ประกอบการวเิคราะห ์ตัดสนิใจ
ลงทนุ กําหนดกลยทุธก์ารลงทนุ  
และบรหิารการลงทนุ 

5. นางสาวปรยินุช 
คลอ่งคํานวณการ 

- ปรญิญาโท การเงนิ  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- ปรญิญาตร ีการเงนิ  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- Senior Vice President  
บลจ.บัวหลวง  

- ผูจ้ัดการ ฝ่ายบรหิารความเสีย่ง  
บลจ.ทหารไทย 

- ผูช้ว่ยผูจ้ัดการ กองทนุสว่นบคุคล  
บมจ.ธนาคารทหารไทย 

- นักวเิคราะหห์ลักทรัพย ์ 
บมจ.เงนิทนุกรุงเทพธนาทร 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ  
ตลาดตราสารหนี ้และหลักทรัพย์
ตา่งประเทศ เพือ่ประกอบการ
วเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิารการ
ลงทนุ 

6. นางสาวอรณุ ี
ศลิปการประดษิฐ 

- ปรญิญาโท  
บรหิารธรุกจิ (การเงนิ)  
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีบัญช ี
มหาวทิยาลัยกรงุเทพ 

- Senior Vice President  
บลจ.บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ  
ตลาดตราสารหนี ้และหลักทรัพย์
ตา่งประเทศ เพือ่ประกอบการ
วเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพย ์ทีล่งทนุ และบรหิาร 
การลงทนุ 

7. นางสาวรุง่นภา เสถยีรนุกลู - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ 
สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

- Vice President  
บลจ.บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ  
ตลาดตราสารทนุ และหลักทรัพย์
ตา่งประเทศ เพือ่ประกอบการ
วเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิาร 
การลงทนุ 

8. นายเจฟ สธุโีสภณ - ปรญิญาโท MBA  
สถาบันบัณฑติบรหิารธรุกจิ 
ศศนิทรแ์หง่จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย 

- ปรญิญาตร ีการเงนิและเศรษฐศาสตร ์
U. of Technology, Sydney 

- CFA CAIA 

- Vice President 
บลจ.บัวหลวง  

- Equity Derivatives Middle 
Office Newedge Group  

- Corporate Actions Analyst 
JP Morgan 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ  
ตลาดตราสารทนุ และหลักทรัพย์
ตา่งประเทศ เพือ่ประกอบการ
วเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิาร 
การลงทนุ 

9. นางสาวศริารัตน ์อรณุจติต ์ - ปรญิญาโท การเงนิ  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- ปรญิญาตร ี 
บรหิารธรุกจิ (การเงนิ) 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

- Vice President  
บลจ.บัวหลวง 

- เจา้หนา้ทีว่จิัยตลาด  
บลจ.เอ็ม เอฟ ซ ี(มหาชน) 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ  
ตลาดตราสารหนี ้และหลักทรัพย์
ตา่งประเทศ เพือ่ประกอบการ
วเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิาร 
การลงทนุ 

10. นายปัญญพัฒน ์
ประคณุหังสติ 

- ปรญิญาโท 
Financial Mathematics, 
University of Exeter, UK 

- ปรญิญาตร ี
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- Vice President   
บลจ.บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ  
ตลาดตราสารหนี ้เพือ่ประกอบ 
การวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิาร 
การลงทนุ 

11. นางสาววนาล ีตรสีมัพันธ ์ - ปรญิญาโท Finance  
The University of Hong Kong 

- ปรญิญาตร ี
คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบัญช ี
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- CFA 

- Vice President 
บลจ.บัวหลวง 

- Dealer สายบรหิารการเงนิ  
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ 
ตลาดตราสารทนุของทัง้ใน 
และตา่งประเทศ เพือ่ประกอบ 
การวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ 
และตดิตามหลักทรัพยท์ีล่งทนุ 
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ชือ่-สกลุ ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ทํางาน 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิาร

จดัการกองทนุรวม 

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 
ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

12. นายชชัวาล สมิะธัมนันท ์ - ปรญิญาโท การเงนิ  
University of Reading, UK 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- Senior Manager  
บลจ. บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ  
ตลาดตราสารทนุ และหลักทรัพย์
ตา่งประเทศ เพือ่ประกอบการ
วเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ และตดิตาม
หลักทรัพยท์ีล่งทนุ 

13. นางสาวเศรณ ีนาคธน - ปรญิญาโท MBA 
คณะบรหิารธรุกจิ 
สถาบันบัณฑติ 
พัฒนบรหิารศาสตร ์(NIDA) 

- ปรญิญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- Vice President 
บลจ.บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดการเงนิ 
ทัง้ตลาดตราสารหนี้ 
ตลาดตราสารทนุ และสนิทรัพย์
ทางเลอืก เพือ่ประกอบการ
วเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิาร 
การลงทนุ 

Q: รายชือ่ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ และผูด้แูลผลประโยชน ์ 

A: ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
 ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) โทรศัพท ์1333 
 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากดั (มหาชน) โทรศัพท ์0-2231-3777 และ 0-2618-1000 
 บรษัิท กรงุเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) โทรศัพท ์0-2777-8999 
 บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) โทรศัพท ์0-2638-5500 
 บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากดั โทรศัพท ์0-2680-1234 
 บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โทรศัพท ์0-2635-1700 
 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากดั (มหาชน) โทรศัพท ์0-2305-9449 
 บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั โทรศัพท ์0-2657-7000  
 บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุศร ีจํากดั (มหาชน) โทรศัพท ์0-2659-7000 
 บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั โทรศัพท ์0-2026-5100 กด 1 
 บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากดั โทรศัพท ์0-2949-1999 
 บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โทรศัพท ์0-2658-8889 

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืสําหรบัการซือ้ขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ 
 บรษัิท เอไอเอ จํากดั โทรศัพท ์0-2634-8888 
นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ 
ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 
เลขที ่333 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 โทรศัพท ์0-2230-1784  
ผูด้แูลผลประโยชน ์
ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 
เลขที ่400/22 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โทรศัพท ์0-2470-3200-2 
นอกจากหนา้ทีต่ามทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนย์ังมหีนา้ทีต่ามกฎหมายในการรักษาประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุดว้ย 

ชอ่งทางทีผู่ล้งทนุสามารถทราบขอ้มลูเพิม่เตมิ 

Q: ผูล้งทนุสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้ากทีใ่ด  

A: ผูล้งทนุสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ไดท้ี ่
• บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากดั 

โทรศัพท ์0-2674-6488 เว็บไซต ์www.bblam.co.th 
• ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

• ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืสําหรับการซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ 
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ปจัจยัความเสีย่งของกองทนุรวม 

กองทนุมคีวามเสีย่งและแนวทางในการบรหิารความเสีย่ง โดยเรยีงลําดับตามโอกาสทีอ่าจเกดิขึน้และมนัียสําคัญของผลกระทบจากมากไปนอ้ย 
ไดดั้งตอ่ไปนี ้

1. ความเสีย่งจากการลงทนุในหลกัทรพัยเ์ฉพาะกลุม่ (Concentration Risk) 
เนือ่งจากกองทนุลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศเพยีงกองทนุเดยีว ซึง่เนน้ลงทนุในหลักทรัพยช์นดิเดยีว จงึอาจสง่ผลให ้
กองทนุมคีวามผนัผวนมากกวา่กองทนุทีก่ระจายความเสีย่งไปยังหลักทรัพยห์ลายๆ ประเภท  

แนวทางการบรหิารความเสีย่ง 
เนื่องจากนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักเปิดกวา้งใหผู้จั้ดการกองทุนสามารถกระจายการลงทุนในตราสารทุนท่ัวโลก จงึเป็นการลด
ความผันผวนจากการถอืครองหลักทรัพยท์ีอ่งิกบัตลาดใดเพยีงตลาดเดยีว 

2. ความเสีย่งจากการลงทนุในตราสารทนุ (Equity Risk)  
การลงทุนในตราสารทุน มีปัจจัยทางมหภาคและจุลภาคต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกจิ การเมือง ภาวะตลาด ที่มีผลกระทบต่อราคาของ
หลักทรัพยท์ีก่องทนุลงทนุ จงึมคีวามเสีย่งทีห่น่วยลงทนุมคีวามผันผวน 

แนวทางบรหิารความเสีย่ง 
เนื่องจากนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักเปิดกวา้งใหผู้จั้ดการกองทุนสามารถกระจายการลงทุนในตราสารทุนท่ัวโลก จงึเป็นการลด
ความผันผวนจากการถอืครองหลักทรัพยท์ีอ่งิกบัตลาดใดเพยีงตลาดเดยีว 

3. ความเสีย่งของตลาด (Market Risk)  
ความเสีย่งทีม่ลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีก่องทนุไปลงทนุอาจเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลง เนื่องจากการเปลีย่นแปลงของภาวะ
เศรษฐกจิโลก ภาวะเศรษฐกจิ สังคม และการเมอืงของแต่ละประเทศ รวมถงึการผันผวนของสถานการณ์ตลาดเงนิและตลาดทนุ ซึง่จะทํา
ใหห้น่วยลงทนุมคีวามผันผวน 

แนวทางการบรหิารความเสีย่ง 
บรษัิทจัดการจะพจิารณาการลงทนุในกองทนุหลักโดยมสีดัสว่นการลงทนุทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุของกองทนุ โดย
คํานงึถงึสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ การเมอืง และภาวะตลาดเงนิซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การลงทนุในกองทนุหลัก 

4. ความเสีย่งจากสภาพคลอ่งของหลกัทรพัยท์ีก่องทนุลงทนุ (Liquidity Risk)  
ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีก่องทนุไมส่ามารถจําหน่ายหลักทรัพยท์ีล่งทนุไดใ้นราคาทีเ่หมาะสม และภายในระยะเวลาอันสมควร หรอืตลาด
หลักทรัพยท์ีก่องทุนทําการซือ้ขายหลักทรัพยอ์าจหยุดรับคําสั่งซือ้ขาย เนื่องจากสภาวะตลาด ณ ขณะนัน้ ความเสีย่งขา้งตน้อาจสง่ผล
กระทบตอ่มลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุ  

แนวทางการบรหิารความเสีย่ง 
กรณีสภาวะตลาดเกดิความผันผวนหรอืเกดิเหตกุารณ์ไมป่กต ิกองทนุอาจพจิารณาลงทนุในตราสารหนี้และหรอืเงนิฝาก หรอืหลักทรัพยอ์ืน่
ใดได ้โดยมวีัตถุประสงคเ์พื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและลดความเสีย่งจากการรับชําระคนื จะชว่ยลดความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง
ของหลักทรัพยท์ีล่งทนุได ้

5. ความเสีย่งจากกฎขอ้บงัคบัตา่งๆ (Regulatory Risk)  
การลงทุนในต่างประเทศอาจมคีวามเสีย่งหลากหลายปัจจัย เช่น ขอ้จํากัด หรอืกฎหมาย หรอืมาตรการควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิตรา
ตา่งประเทศ 

แนวทางการบรหิารความเสีย่ง 
บรษัิทจัดการของกองทุนหลักบรหิารความเสีย่งนี้โดยพจิารณาลงทุนในบรษัิทที่แน่ใจไดว้่าอยู่ภายใตก้ฎหมายที่ใชบั้งคับในประเทศที่
บรษัิทดังกล่าวประกอบธุรกจิอยู่ ซึง่บรษัิทนัน้จะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายในการประกอบธุรกจิดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่
เกดิขึน้ในระดับภาคเอกชนนัน้มนีอ้ยโดยสว่นใหญ่จะเกดิขึน้จากผลของการกระทําของรัฐบาล เชน่ บรษัิทของรัฐบาลอาจไดรั้บประโยชน์
จากกฎเกณฑท์ีไ่ม่เป็นกลาง หรอืไดรั้บสทิธพิเิศษในการเขา้สูต่ลาดและอํานาจในการควบคมุตลาดในกรณีนี้คูแ่ขง่ทีเ่ป็นภาคเอกชนก็อาจ
ไดรั้บผลกระทบได ้

6. ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) 
เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพยต์่างประเทศทีม่สีกลุเงนิแตกต่างไปจากสกุลเงนิหลัก (Base Currency) มคีวามเสีย่งจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลีย่น มูลค่าหลักทรัพย ์เงนิปันผล รวมถงึดอกเบีย้ต่างๆ จะไดรั้บผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น และ
มาตรการควบคุมอัตราแลกเปลีย่น โดยอัตราแลกเปลีย่นทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงจะมผีลทําใหมู้ลค่าหน่วยลงทุนผันผวน และอาจทําใหเ้กดิ
กําไรหรอืขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นได ้
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แนวทางการบรหิารความเสีย่ง 
บรษัิทจัดการอาจพจิารณาลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพือ่ป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิหรอืไม่ก็ได ้โดยขึน้อยู่กับดุลย
พนิิจของบรษัิทจัดการ ซึง่จะลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราในสกุลเงนิ
ต่างประเทศที่อาจเกดิขึน้ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ตัวอย่างเช่น กรณีค่าเงนิ
ต่างประเทศของหลักทรัพยท์ีล่งทุนมแีนวโนม้อ่อนค่าอย่างมนัียสําคัญ และอาจมตีน้ทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสีย่ง โดยทํา 
ใหผ้ลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทุนที่เพิม่ขึน้ ทัง้นี้ การป้องกันความเสีย่งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิ
ดังกลา่วอาจไมส่ามารถป้องกนัความเสีย่งไดทั้ง้หมด และหากคาดการณ์ผดิจะทําใหเ้สยีโอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนทีม่ากขึน้ 

7. ความเสีย่งจากการลงทนุในตราสารอนุพนัธ ์(Derivative Risk)  
กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ ์โดยมวีัตถุประสงคเ์พือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารกองทุน (Efficient Portfolio Management) 
และป้องกันความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่น (Hedging) เท่านัน้ แตใ่นบางกรณีตราสารอนุพันธอ์าจทําใหก้องทุนเกดิการขาดทุนหรอืเพิม่
ความผันผวนใหก้องทุนได ้และในบางกรณี การใชเ้ครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจป้องกันความเสี่ยงไม่ไดทั้ง้หมด บรษัิทจัดการจะ
พจิารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้อยา่งระมัดระวังตามความเหมาะสมกบัสถานการณ ์

แนวทางการบรหิารความเสีย่ง 
บรษัิทจัดการจะพจิารณาคัดเลอืกการทําธุรกรรมป้องกันความเสีย่งดังกล่าวใหเ้หมาะสม เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสดุแก่กองทุนหรอืผูถ้อื
หน่วยลงทนุ 

8. ความเสีย่งของคูส่ญัญา (Counterparty Risk)  
ความเสีย่งทีคู่ส่ญัญาไมป่ฏบัิตติามขอ้กําหนดในสญัญา อันเนือ่งจากการลม้ละลาย หรอืเหตอุืน่ใด 

แนวทางการบรหิารความเสีย่ง 

บรษัิทจัดการจะพจิารณาเลอืกลงทุนในตราสารหนี้/เงนิฝากทีม่คีณุภาพ โดยเงนิฝาก/ตราสารหนี้ของบรษัิทเอกชนท่ัวไปจะตอ้งไดรั้บการ
จัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) ขึน้ไป รวมถงึเงนิฝากธนาคาร และตราสารหนี้ภาครัฐ ซึง่มี
ความเสีย่งจากการผดินัดชําระหนีทั้ง้เงนิตน้และดอกเบีย้ในระดับตํา่ กองทนุจงึมคีวามเสีย่งประเภทนีตํ้า่  
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ตารางสรปุอตัราสว่นการลงทนุของกองทนุรวม 
 

อตัราสว่นการลงทนุ 

อตัราสว่นการลงทนุในผูอ้อกทรพัยส์นิ หรอืคูส่ญัญารายใดรายหนึง่ (Single Entity Limit) 

การลงทนุในหน่วย CIS ไมจํ่ากดัอัตราสว่น 

การลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของสถาบันการเงนิทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอื 
อยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้หรอืเงนิฝากธนาคารออมสนิ 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 

การลงทนุในตราสารหนี/้ กึง่หนีก้ ึง่ทนุ/ สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง/ ศกุกู ทีผู่อ้อกจัดตัง้ตามกฎหมายไทย 
หรอืเสนอขายในไทย มอัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้และอยูใ่นระบบ regulated 
market 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 

• การลงทนุในตราสารทนุ/ กอง infra/ กอง property/ REITs ทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานผูล้งทนุ
ท่ัวไปในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืตลาดหลักทรัพยต์า่งประเทศ 

• การลงทนุในตราสารหนี/้ กึง่หนีก้ ึง่ทนุ/ สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง/ ศกุกู ทีผู่อ้อกจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ตา่งประเทศหรอืเสนอขายในตา่งประเทศ มอัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้
และอยูใ่นระบบ regulated market 

• การลงทนุในตราสาร Basel III ทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้
และอยูใ่นระบบ regulated market 

• การลงทนุในใบสําคัญแสดงสทิธอินุพันธ/์ reverse repo/ OTC derivatives ทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอื 
อยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้

ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 

การลงทนุในทรัพยส์นิอืน่ (Special Investment Products: SIP) เชน่  
• ตราสารทนุ/ กอง infra/ กอง property/ REITs ทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย

หรอืตลาดหลักทรัพยต์า่งประเทศ 
• ตราสารหนี/้ กึง่หนีก้ ึง่ทนุ/ สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง/ ศกุกู/ ตราสาร Basel III ทีม่อัีนดับ 

ความน่าเชือ่ถอืตํา่กวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้หรอืไมไ่ดถ้กูจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 
หรอืไมอ่ยูใ่นระบบ regulated market 

• ใบสําคัญแสดงสทิธอินุพันธ/์ reverse repo/ OTC derivatives ทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอืตํา่กวา่ 
อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้

ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 

อตัราสว่นการลงทนุทีคํ่านวณตามกลุม่กจิการ (Group Limit) 

การลงทนุในทรัพยส์นิของกลุม่กจิการใดกลุม่กจิการหนึง่ ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

อตัราสว่นทีคํ่านวณตามประเภททรพัยส์นิ (Product Limit) 

การลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศเพยีงกองเดยีว ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 

การลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก/ ต๋ัวแลกเงนิ/ ต๋ัวสญัญาใชเ้งนิของสถาบันการเงนิไทย 
(ไมร่วมสาขาในตา่งประเทศของสถาบันการเงนิไทย) 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 45 

การลงทนุในทรัพยส์นิทีม่สีภาพคลอ่งตํา่ ไดแ้ก ่
• ต๋ัวแลกเงนิ/ ต๋ัวสญัญาใชเ้งนิ  ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแตส่ามารถโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสาร  

หรอืขายคนืผูอ้อกตราสารได ้
• สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (แตไ่มร่วมถงึสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงซึง่จดทะเบยีนกบั TBMA  

และมกีารเสนอขายตามหลักเกณฑท์ีกํ่าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 
วา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนีท้ีอ่อกใหม)่ 

• เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก อายเุกนิ 12 เดอืน 
• Total SIP 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

การลงทนุใน reverse repo ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

การลงทนุใน securities lending ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

Total SIP ไดแ้ก ่ทรัพยส์นิอืน่ (SIP) ในตารางอัตราสว่น Single entity limit 
แตไ่มร่วมถงึตราสารหนี/้ กึง่หนีก้ ึง่ทนุ/ สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง/ ศกุกู/ ตราสาร Basel III ทีอ่ยูใ่น 
regulated market และมอัีนดับความน่าเชือ่ถอืตํา่กวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุไดห้รอืไมไ่ดถ้กูจัดอันดับ 
ความน่าเชือ่ถอื 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 
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ตารางคา่ธรรมเนยีม เงนิตอบแทน และคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม 
และผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

• คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม 
% NAV 

รายการทีเ่รยีกเก็บ อตัราตาม
โครงการ 

เรยีกเก็บจรงิ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยรวมท ัง้หมดทีป่ระมาณการได1้ ไมเ่กนิ 2.4075 1.3090 1.3281 1.2704 

• คา่ธรรมเนยีมการจัดการ ไมเ่กนิ 1.0700 1.070 1.070 1.070 

• คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน2์ ไมเ่กนิ 0.0428 0.0321 0.0321 0.0321 

• คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ไมเ่กนิ 0.0535 0.0535 0.0535 0.0535 

• คา่ใชจ้า่ยโฆษณา และประชาสมัพันธ ์ ไมเ่กนิ 0.5350 0.1374 0.1609 0.1053 

• คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เชน่ คา่ผูส้อบบัญช ีคา่จัดทําหนังสอื 
ชีช้วน คา่แบบฟอรม์ คา่สมดุบัญชแีสดงสทิธ ิเป็นตน้ 

ไมเ่กนิ 0.7062 0.0159 0.0114 0.0094 

2. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีป่ระมาณการไมไ่ด ้ ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.0323 0.0325 0.0245 

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เชน่ คา่ธรรมเนยีมธนาคาร ภาษี คา่ไปรษณีย ์เป็นตน้ ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.0323 0.0325 0.0245 

รวมคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ไมเ่กนิ 2.4075 1.3413 1.3606 1.2949 

คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลักทรัพย ์ ตามทีจ่า่ยจรงิ - - - 

1 ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยโฆษณาและประชาสมัพันธใ์นชว่งเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
2 รวมคา่ธรรมเนยีมรับฝากหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศ 

การคํานวณคา่ธรรมเนยีมการจัดการ คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ จะใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วเป็นฐาน
ในการคํานวณ 

• คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 
% มลูคา่ซือ้ขาย 

รายการทีเ่รยีกเก็บ อตัราตาม
โครงการ 

เรยีกเก็บจรงิ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ ไมเ่กนิ 1.001 ไมเ่กนิ 1.00 ไมเ่กนิ 1.00 ไมเ่กนิ 1.00 

คา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ2 
• กรณีเป็นกองทนุตน้ทาง 

 
• กรณีเป็นกองทนุปลายทาง 

 
เทา่กบัคา่ธรรมเนียม

การรับซือ้คนื 
เทา่กบัคา่ธรรมเนียม

การขาย 

 
ไมม่ ี

 
ไมเ่กนิ 1.00 

 
ไมม่ ี

 
ไมเ่กนิ 1.00 

 
ไมม่ ี

 
ไมเ่กนิ 1.00 

คา่ธรรมเนยีมการโอนหนว่ยลงทนุ 50 บาท ตอ่ 1,000 หน่วย 
หรอืเศษของ 1,000 หน่วย 

50 บาท ตอ่ 1,000 หน่วย 
หรอืเศษของ 1,000 หน่วย 

50 บาท ตอ่ 1,000 หน่วย 
หรอืเศษของ 1,000 หน่วย 

50 บาท ตอ่ 1,000 หน่วย 
หรอืเศษของ 1,000 หน่วย 

1 บรษัิทจัดการอาจคดิคา่ธรรมเนยีมการขายกบัผูล้งทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั ดังนี ้
(1) บรษัิทจัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการขายใหก้บักองทนุสํารองเลีย้งชพี และกองทนุสว่นบคุคลภายใตก้ารจัดการของ บลจ.บัวหลวง 
(2) บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตรารอ้ยละ 50 ของค่าธรรมเนียมการขายที่เรยีกเก็บจรงิ สําหรับลูกคา้ทีม่ีการลงทุนเท่ากับหรือ

มากกวา่ 50 ลา้นบาทตอ่รายการ 
(3) บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุในอัตรารอ้ยละ 100 ของคา่ธรรมเนยีมการขายทีเ่รยีกเก็บจรงิ สําหรับลกูคา้ทีไ่มเ่ขา้ขอ้ (1) และขอ้ (2) 

2 การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ กรณีเป็นกองทนุตน้ทาง ใชร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ กรณีเป็นกองทนุปลายทาง ใชร้าคาขายหน่วยลงทนุ ซึง่จะมคีา่ธรรมเนยีมการขายหรอื
รับซือ้คนืคํานวณอยูใ่นราคาดังกลา่วแลว้ 

หมายเหต ุ: คา่ธรรมเนียมดังกลา่วรวมภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะหรอืภาษีอืน่ใดแลว้ ทัง้นี้ ในปัจจุบัน ภาษีมลูคา่เพิม่เทา่กับ 7% หากมี
การเปลีย่นแปลง บรษัิทจัดการจะขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับปรุงอัตราคา่ธรรมเนียมขา้งตน้ใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงดังกลา่ว 
โดยถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

 

 



 

 

20 กองทุนเปิดบวัหลวงโกลบอลอินโนเวชัน่และเทคโนโลย ี| B-INNOTECH 

ขอ้มลูอตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุ 
(Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ: PTR เป็นขอ้มูลเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะทําใหผู้ล้งทุนทราบถงึมูลค่าการซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของกองทุน เชน่ กองทุน 
Passive Management จะม ีPTR ตํา่ ในขณะทีก่องทนุ Active Management จะม ีPTR สงู ดังนัน้ ทรัพยส์นิทีนํ่ามาคํานวณรวมใน PTR จงึควรเป็นทรัพยส์นิ
ประเภททีโ่ดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้ขายเปลีย่นมอืเพือ่การลงทนุ เชน่ ตราสารทนุ ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR คํานวณจากมลูคา่ทีตํ่่ากวา่ระหวา่งผลรวม
ของมูลคา่การซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมลูค่าการขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชทีีผ่่านมา หารดว้ยมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของ
กองทนุรวมในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกนั 

รายการการลงทนุของกองทนุรวม 

รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

รายละเอยีดการลงทนุ มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 

      

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ 8,906,783,679.49  94.53  

  ประเทศลกัเซมเบริก์     

  หนว่ยลงทนุกองทนุรวมตราสารทนุ   

        Fidelity Funds - Global Technology Fund 8,906,783,679.49  94.53  
  

  

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 511,020,769.51 5.42 

  เงนิฝากธนาคาร     

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA 83,015,106.15  0.88  

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) 428,005,663.36  4.54  
      

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(บาท) 9,422,366,027.32 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทนุ) 25.1086 
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รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก  

 ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ - - 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์หรอืบรษัิท
เงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูรั้บรองผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกนั 

83.02 0.88 

3. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอืตํา่กวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้หรอืไมไ่ดรั้บ
การจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ เรือ่งการลงทนุ
ของกองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนเมษายน 2565 - - 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

ประเภท ผูอ้อก ผูคํ้า้/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบัความ
นา่เชือ่ถอื 

มลูคา่หนา้ต ัว๋ มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

1. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรงุเทพ - - AA+(tha) - (4,671,954.76) 

2. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสกิรไทย - - AA+(tha) - 432,677,618.12 

3. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยโูอบ ี - - AAA - 83,015,106.15 
 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 

อันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating) คอืขอ้มลูบอกระดับความสามารถในการชําระหนี ้ซึง่แบง่เป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหนี ้(Issuer Rating) และตัว
ตราสารหนีแ้ตล่ะรุน่ (Issue Rating) ซึง่จัดทําโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คําอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดบัความเสีย่งจากการลงทนุทีตํ่า่ทีส่ดุ มคีวามสามารถสงูสดุ 
ในการชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 
อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีตํ่า่มากทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนีไ้ด ้
ตามกําหนด AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 

ความเสีย่งอยูใ่นระดับตํา่ A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 

ระดับความเสีย่งและความสามารถในการชําระหนีอ้ยูใ่นระดับปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหต ุ: 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืจาก AA ถงึ BBB อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอื ลบ (-) หรอืเลข 1-3 เพือ่จําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความน่าเชือ่ถอื

ภายในระดับเดยีวกนั 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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ผลการดาํเนนิงานของกองทนุ 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

• ผลการดําเนนิงานและดชันชีีว้ดัยอ้นหลงั 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 
ต ัง้แต ่30 ธ.ค. 64 

6 เดอืน 
ต ัง้แต ่30 ก.ย. 64 

1 ปี 
ต ัง้แต ่31 ม.ีค. 64 

3 ปี 
ต ัง้แต ่29 ม.ีค. 62 

5 ปี 
ต ัง้แต ่31 ม.ีค. 60 

ต ัง้แตจ่ดัต ัง้ 
วนัที ่10 ม.ีค. 60 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ1 (บาท)  26.6975   25.4528   23.0957   12.6302   9.9076  10.0000 

ผลการดําเนนิงาน 
ของ B-INNOTECH -5.95 -1.35 8.72 25.66 20.43 19.94 

เกณฑม์าตรฐาน2 -10.77 -0.60 19.60 29.13 22.82 22.39 

ความผนัผวน 
(Standard Deviation) 
ของผลการดําเนนิงาน 

25.313 21.653 17.77 21.01 18.65 18.55 

ความผนัผวน 
(Standard Deviation) 
ของเกณฑม์าตรฐาน 

28.563 24.353 20.18 24.78 21.85 21.79 

เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี้ ไดจั้ดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการ
ลงทนุ 

1 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
2 เกณฑ์มาตรฐาน หมายถงึ ดัชนี MSCI All Country World Information Technology (ซึง่เป็นเกณฑ์วัดผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก) ในสกุลเงนิดอลลารส์หรัฐ 

ปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่นเพือ่คํานวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงนิบาท ณ วันทีคํ่านวณผลตอบแทน 
3 % ตอ่ปี 

• ผลขาดทนุสงูสดุ (maximum drawdown) ต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทนุรวม คอื -29.54% 

ขอ้มลูอืน่ๆ 

ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทนุเกนิขอ้จากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ: ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จํากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง ไดท้ี ่www.bblam.co.th 
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คาํเตอืนเกีย่วกบัการลงทนุในหนว่ยลงทนุ 

• ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมพัีนธสญัญา หรอืขอ้ตกลงกับรัฐตา่งประเทศ หรอืหน่วยงานของรัฐตา่งประเทศ หรอืมคีวามจําเป็นจะตอ้งปฏบัิตติาม
กฎหมายของรัฐตา่งประเทศ ไมว่า่ทีเ่กดิขึน้แลว้ในขณะนีห้รอืจะเกดิขึน้ในอนาคต เชน่ ดําเนนิการตาม Foreign Account Tax Compliance 
Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นตน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดรั้บทราบและตกลงยนิยอมใหส้ทิธแิกบ่รษัิทจัดการทีจ่ะปฏบัิตกิารและ
ดําเนนิการตา่งๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพันธสัญญา หรอืขอ้ตกลง หรอืกฎหมายของรัฐตา่งประเทศนัน้ ซึง่รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูตา่งๆ ของผู ้
ถอืหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ทีจ่่ายจากเงนิไดข้องผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนมสีทิธดํิาเนนิการอืน่ใดเท่าทีจํ่าเป็นสําหรับการปฏบัิตติาม
พันธสญัญา หรอืขอ้ตกลง หรอืกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ 

• บรษัิทจัดการใชข้อ้มลูในอดตีในการคํานวณคา่สัมบรูณ์ของค่าสัมประสทิธิส์หสัมพันธ ์(Absolute Correlation Coefficient) กองทนุรวมจงึ
มคีวามเสีย่ง หากสนิคา้หรอืตัวแปรที่สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้อา้งองิ (Underlying) และทรัพยส์นิที่ตอ้งการลดความเสีย่งเคลือ่นไหวใน
ทศิทางทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้มลูในอดตี ซึง่อาจสง่ผลใหก้ารเขา้ทําสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ไมส่ามารถลดความเสีย่งไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ 

• กองทุนหลักมนีโยบายการลงทุนเฉพาะในบางหมวดอตุสาหกรรม จงึอาจมคีวามเสีย่งและความผันผวนของราคาสงูกวา่กองทุนรวมท่ัวไปทีม่ี
การกระจายการลงทนุหลายอตุสาหกรรม ดังนัน้ ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูของหมวดอตุสาหกรรมดังกลา่วเพือ่ประกอบการตัดสนิใจลงทนุดว้ย 

• บรษัิทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่บรษัิทจัดการ เชน่เดยีวกันกับทีบ่รษัิทจัดการลงทุนในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ
อืน่เพือ่กองทนุรวมตามหลักเกณฑท์ีสํ่านักงานกําหนด โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีะบบงานทีป้่องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เพือ่ให ้
เกดิความเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

• ผูล้งทนุสามารถตรวจดขูอ้มลูทีอ่าจมผีลตอ่การตัดสนิใจลงทนุ เชน่ การทําธรุกรรมกบับคุคลทีเ่กีย่วขอ้งไดท้ีสํ่านักงาน ก.ล.ต. หรอืโดยผา่น
เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตของสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

• กองทุนรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมด ดังนัน้ หากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนรวมได ้ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลการถอืหน่วยลงทุน
เกนิ 1 ใน 3 ไดท้ี ่www.bblam.co.th 

• บรษัิทจัดการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลักทรัพยเ์พือ่ตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏบัิตติามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ทีส่มาคมบรษัิท
จัดการลงทนุกําหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทนุดังกลา่วใหบ้รษัิทจัดการทราบ เพือ่ทีบ่รษัิทจัดการจะสามารถกํากบัและดแูลการซือ้ขาย
หลักทรัพยข์องพนักงานได ้

• การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงานไดรั้บรองถงึความถูกตอ้งของ
ขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้ 

• ผูล้งทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวติควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) ได ้โดยตดิต่อบรษัิทประกันชวีติที่
เกีย่วขอ้ง ทัง้นี้ การซือ้ขายกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนอาจมขีอ้กําหนด และวธิปีฏบัิตทิีแ่ตกต่างไปจากการซือ้ขายกองทุนเพยีง
อยา่งเดยีว ผูล้งทนุควรศกึษารายละเอยีดขอ้กําหนดดังกลา่วไดต้ามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม ์  
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สว่นที ่2 ขอ้มลูรายละเอยีดโครงการจดัการ 

 
1. ชือ่ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม :  
 
1.1. ชือ่โครงการจัดการ (ไทย) : กองทนุเปิดบัวหลวงโกลบอลอนิโนเวชัน่และเทคโนโลย ี 
 
1.2. ชือ่โครงการจัดการ (อังกฤษ) : Bualuang Global Innovation & Technology Fund  
 
1.3. ชือ่ยอ่ : B-INNOTECH  
 
1.4. ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด  
 
1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้  
 
1.6. การกําหนดอายโุครงการ : ไมกํ่าหนด  
 
1.7. อายโุครงการ : - ปี - เดอืน - วัน  
 
1.8. อายโุครงการถงึวันที ่(กรณีกําหนดอายเุป็นชว่งเวลา) : -  
 
1.9. เงือ่นไข (อายโุครงการ) : - 
 
1.10. ลักษณะโครงการ : กองทนุเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไป  
 
1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย  
 
2. จํานวนเงนิทนุของโครงการจดัการกองทนุรวม มลูคา่ทีต่ราไว ้จํานวน ประเภท ราคาของหนว่ยลงทนุทีเ่สนอขาย :  

2.1. จํานวนเงนิทนุของโครงการ : 5,000,000,000 บาท  

2.1.1. จํานวนเงนิทนุของโครงการเริม่ตน้ :  

2.2. เงือ่นไข (จํานวนเงนิทนุของโครงการ) :  

บรษัิทจัดการอาจจะดําเนนิการเพิม่เงนิทุนโครงการของกองทนุโดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี้ ภายใตห้ลักเกณฑ์
ทีสํ่านักงาน ก.ล.ต. กําหนด  

2.3. มลูคา่ทีต่ราไวต้อ่หน่วย : 10 บาท  

2.4. จํานวนหน่วยลงทนุ : 500,000,000 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10 บาท  

2.6. มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 500 บาท  

2.7. มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป : 500 บาท  

2.8. มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ขายคนื : ไมกํ่าหนด  

2.9. จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ตํา่ของการสัง่ขายคนื : ไมกํ่าหนด  

2.10. มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ตํา่ : ไมกํ่าหนด  

2.11. จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ตํา่ : ไมกํ่าหนด  
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3. วตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทนุรวม ชนดิกองทนุรวม ประเภทกองทนุรวม นโยบายการลงทนุ ลกัษณะพเิศษ การลงทนุ
ในตา่งประเทศ การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ประเภทและอตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอก
ผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทนุ :  

3.1. วัตถปุระสงคข์องโครงการ :  

เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูล้งทุนทีต่อ้งการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ และมโีอกาสไดรั้บผลตอบแทนคาดหวังสงูในระยะยาว 
โดยกองทนุจะเนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศเพยีงกองทนุเดยีว คอื Fidelity Funds - Global Technology Fund  

3.2. ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุรวม :  ตราสารทนุ  

3.3. ประเภทกองทนุรวมตามลักษณะพเิศษ :  

- กองทนุรวมหน่วยลงทนุประเภท Feeder Fund (Feeder Fund) 
ชือ่กองทนุหลัก : Fidelity Funds - Global Technology Fund 
กองทนุหลักจดทะเบยีนซือ้ขายในประเทศลักเซมเบริก์ (LUXEMBOURG) 

- กองทนุรวมหมวดอตุสาหกรรม (Sector Fund) 
Sector ของกองทนุ : Technology 

3.4. ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตา่งประเทศ : กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งตา่งประเทศ  
วงเงนิการลงทนุในตา่งประเทศบางสว่น ไมเ่กนิ  ลา้นเหรยีญ  

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :   

ในกรณีทีก่องทนุรวมเปิดมเีหตจํุาเป็นตอ้งบรหิารสภาพคลอ่งเป็นการชัว่คราว บรษัิทจัดการสามารถกูย้มืเงนิหรอืทําธรุกรรมการขายโดยมสีัญญา
ซือ้คนืในนามของกองทนุรวมได ้ตามหลักเกณฑดั์งตอ่ไปนี ้ 
(1) คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ตอ้งเป็นผูล้งทนุสถาบัน และตอ้งไมเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชน ์ของกองทนุรวมนัน้  
(2) ระยะเวลาการชําระหนีต้ามสญัญากูย้มืเงนิหรอืธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื ตอ้งไมเ่กนิกวา่ 90 วัน  
(3) อัตราสว่นการกูย้มืเงนิหรอืการทําธรุกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนืเพือ่การบรหิารสภาพคลอ่งดังกลา่ว ณ สิน้วันใด เมือ่รวมกันแลว้ตอ้งไม่
เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิอง กองทุนรวม เวน้แต่การเกนิอัตราส่วนดังกล่าวมไิดเ้กดิจากการกูย้ืมเงนิหรอืการทําธุรกรรม
ดังกลา่วเพิม่เตมิ  
(4) ในกรณีของการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ตอ้งใชส้ัญญามาตรฐานที่กําหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือบรษัิท
หลักทรัพยเ์พือ่ธรุกจิหลักทรัพย ์จํากดั (มหาชน)  

3.6. การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) :  ลงทนุ  

3.6.1 วัตถปุระสงคข์องการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ : การลดความเสีย่ง (Hedging)  

3.7. การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) :  ลงทนุ  

3.8. กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ (Management Style) :  อืน่ ๆ  

- กองทนุมุง่หวังผลตอบแทนใหใ้กลเ้คยีงกองทนุหลักมากทีส่ดุ (Passive Management)  
- กลยทุธก์ารบรหิารของกองทนุหลัก คอื มุง่หวังใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดัชนชีีว้ัด (Active Management)  

3.9. ดัชนชีีว้ัด/อา้งองิ (Benchmark) :   

1.MSCI ACWI Information Technology Net Total Return USD Index สดัสว่น (%): 50.00 ในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ 

2.MSCI ACWI Information Technology Net Total Return USD Index สัดส่วน (%): 50.00 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับดว้ยอัตรา
แลกเปลีย่นเพือ่คํานวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงนิบาท ณ วันทีคํ่านวณผลตอบแทน 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตัวชีว้ัดทีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานของกองทุนตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควรและ
เหมาะสม ซึง่อยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีกํ่าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างชัดเจนถงึ
วันทีม่กีารเปลีย่นตัวชีว้ัด คําอธบิายเกีย่วกับตัวชีว้ัด และเหตุผลในการเปลีย่นตัวชีว้ัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตัดสนิใจลงทนุได ้ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลีย่นแปลงตัวชีว้ัดเพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงือ่นไข และขอ้กําหนดของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และ/หรอื
ประกาศ และขอ้กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือการ
เปลีย่นแปลงตัวชีว้ัดในกรณีทีผู่อ้อกดัชนีของตัวชีว้ัดไม่ไดจั้ดทําหรอืเปิดเผยขอ้มูล/อัตราดังกลา่วอกีต่อไป โดยบรษัิทบรษัิทจัดการจะแจง้การ
เปลีย่นแปลงดังกลา่วใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ผ่านการลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จาก
ขอ้มลูในการตัดสนิใจลงทนุได ้ 
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3.10. ลักษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทนุ :  จา่ยผลตอบแทนแบบไมซ่บัซอ้น  

3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลักษณะพเิศษ :  

กองทนุมนีโยบายลงทนุในตา่งประเทศ โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ โดยจะเนน้ลงทนุใน
หน่วยลงทนุของ Fidelity Funds - Global Technology Fund (กองทนุหลัก) ชนดิหน่วยลงทนุ Class Y-ACC-USD เพยีงกองทนุเดยีว เฉลีย่ใน
รอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  
 
Fidelity Funds - Global Technology Fund เป็นกองทุนที่มุ่งหาผลตอบแทนในระยะยาว โดยลงทุนในตราสารทุนของบรษัิทท่ัวโลกทีม่กีาร
พัฒนาดา้นผลติภัณฑ ์กระบวนการ หรอืบรกิาร อันจะนํามาซึง่ประโยชน์อย่างสงูจากความกา้วหนา้และการพัฒนาทางเทคโนโลย ีจัดตัง้และ
จัดการโดย FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. ซึ่งจัดตั ้งตามระเบียบของ UCITS และจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ
ลักเซมเบริก์ ภายใตก้ารกํากบัดแูลของ CSSF ซึง่เป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO  
 
ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะสง่คําสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลักไปยังประเทศลักเซมเบริก์ ในรปูสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ อนึง่ บรษัิทจัดการขอ
สงวนสทิธทิี่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุน หรือซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศ
ลักเซมเบริก์ และหรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงนิได ้โดยบรษัิทจัดการจะคํานึงถงึประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และไม่ถือเป็นการ
ดําเนนิการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ โดยถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  
 
สว่นทีเ่หลอื อาจพจิารณาลงทุนในหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ตามทีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนดหรอืเห็นชอบใหก้องทนุลงทนุได ้ทัง้ในและตา่งประเทศ  
 
อืน่ๆ  
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) และหรอืในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อป้องกันความ
เสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพนิิจของผูจั้ดการกองทุน โดยผูจั้ดการกองทุนจะพจิารณาปรับสัดส่วนการป้องกันความเสีย่งตามความ
เหมาะสมเพือ่ประโยชนข์องกองทนุ  
• กองทุนจะไมล่งทนุในตราสารทุนทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Securities) รวมถงึไมล่งทนุในตราสารหนี้ทีม่อัีนดับความ
น่าเชือ่ถอืตํ่ากวา่ทีส่ามารถลงทนุได ้(Non - Investment Grade) และตราสารหนี้ทีไ่มไ่ดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated Securities) 
อยา่งไรก็ตาม กองทนุอาจมไีวซ้ ึง่ตราสารหนี้ทีม่อัีนดับความน่าเชือ่ถอืตํ่ากวา่ทีส่ามารถลงทนุได ้(Non - Investment Grade) เฉพาะกรณีทีต่รา
สารหนีนั้น้ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอืทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) ณ วันทีก่องทนุลงทนุเทา่นัน้  
 
ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บรษัิทจัดการจะดําเนนิการแกไ้ขสัดสว่น
การลงทุนของกองทุนใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทนุภายใน 90 วันนับแตว่ันทีส่ัดสว่นการลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุภายในกําหนดเวลาดังกลา่ว    
 
ในภาวะปกตกิองทุนจะนําเงนิไปลงทุนในต่างประเทศและลงทุนในกองทุนหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนหรอืตามอัตราสว่นทีสํ่านักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด ทัง้นี้ ในการคํานวณสัดสว่นการลงทุนของกองทุนรวมตาม
การจัดแบง่ประเภทของกองทุน บรษัิทจัดการอาจไมนั่บชว่งระยะเวลา 30 วันนับแตว่ันทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม และ/หรอืชว่งระยะเวลา 30 
วันกอ่นเลกิกองทนุ และ/หรอืชว่งระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการจําหน่ายทรัพยส์นิของกองทนุเนือ่งจากไดรั้บคําสั่งขายคนื หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 
หรอืเพือ่รอการลงทนุ ซึง่มรีะยะเวลาไมเ่กนิกวา่ 10 วันทําการ โดยตอ้งคํานงึถงึประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นสําคัญ   
 
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเห็นวา่การลงทนุในกองทนุหลักไมเ่หมาะสมอกีตอ่ไป เชน่ มกีารเปลีย่นแปลงนโยบายการลงทนุ หรอืลงทนุไมเ่ป็นไปตาม
วัตถุประสงคห์ลักของกองทุน หรอืมผีลการดําเนนิงานตกตํ่าอย่างมนัียสําคัญหรอืตดิต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรอืมขีนาดกองทุนลดตํ่าลงมาก
อยา่งมนัียสําคัญ จนอาจมผีลกระทบตอ่การลงทนุ เป็นตน้ และ/หรอืในกรณีทีก่องทนุหลักไดเ้ลกิโครงการ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะนําเงนิ
ไปลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศอืน่ใดทีม่นีโยบายการลงทนุใกลเ้คยีงกัน หรอืขอสงวนสทิธใินการเลกิโครงการจัดการกองทนุรวม โดยถอืวา่
ไดรั้บมตเิห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้หากมกีารดําเนนิการดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้โดยไม่
ชกัชา้ผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการที ่www.bblam.co.th  
 
ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนหลัก และเมื่อกองทุนหลักมีมูลค่า
ทรัพยส์นิสทุธลิดลงในลักษณะใดลักษณะหนึง่ดังต่อไปนี้ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการตามหลักเกณฑ ์และวธิกีารทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด  
(1) มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันใดวันหนึง่ลดลงเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลัก  
(2) ยอดรวมของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลักลดลงในชว่งระยะเวลา 5 วันทําการใดตดิตอ่กัน คดิเป็นจํานวนเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของมลูค่า
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลัก  
 
เงือ่นไข : ในกรณีทีก่องทนุหลักมมีลูคา่ทรัพยส์นิสทุธลิดลงในลักษณะดังกลา่วบรษัิทจัดการดําเนนิการดังตอ่ไปนี ้ 
(1) แจง้เหตทุีก่องทนุหลักมมีลูคา่ทรัพยส์นิลดลง พรอ้มแนวทางการดําเนนิการโดยคํานงึถงึประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม ให ้
สํานักงานและผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 วันทําการนับแตว่ันทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของกองทนุหลัก  
(2) ดําเนนิการตามแนวทางการดําเนนิการตาม (1) ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วันนับแตว่ันทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของกองทนุหลัก  
(3) รายงานผลการดําเนนิการใหสํ้านักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแตว่ันทีดํ่าเนนิการแลว้เสร็จ  
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(4) เปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับการดําเนนิการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ีส่นใจจะลงทุนเพือ่ใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุนรับรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกับสถานะ
ของกองทนุรวม ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหบ้คุลากรทีเ่กีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการดําเนนิการดังกลา่วดว้ย  
 
ทัง้นี ้ระยะเวลาในการดําเนนิการตามขอ้ (2) บรษัิทจัดการสามารถขอผอ่นผันตอ่สํานักงาน ก.ล.ต. 

3.12. รายละเอยีดการลงทนุในตา่งประเทศ :  

ขอ้มลูกองทนุหลกั 

ชือ่กองทนุ Fidelity Funds - Global Technology Fund 
ชนดิหน่วยลงทนุ Class Y-ACC-USD 

วนัทีจ่ดัต ัง้กองทนุ  1 กนัยายน 2542 

ประเภทโครงการ กองทนุรวมตราสารทนุ 

อายโุครงการ ไมกํ่าหนด 

นโยบายการลงทนุ มุ่งหาผลตอบแทนในระยะยาว โดยลงทุนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70 ของ NAV ในตราสารทุนของบรษัิทท่ัวโลกทีม่ี
การพัฒนาดา้นผลติภัณฑก์ระบวนการ หรอืบรกิาร อันจะนํามาซึง่ประโยชน์อย่างสูงจากความกา้วหนา้และการ
พัฒนาทางเทคโนโลย ี

ดชันชีีว้ดั MSCI AC World Information Technology (N) 

ผูจ้ดัการกองทนุ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 
  
ปจัจยัความเสีย่งทีสํ่าคญัของกองทนุหลกั 
1. ความเสีย่งจากการลงทุนในชนดิของหลกัทรพัยเ์พยีงชนดิเดยีว (Concentration Risk) เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพยเ์พียง
ชนดิเดยีวจะสง่ผลใหค้วามผันผวนของกองทนุมมีากกวา่กองทนุทีก่ระจายความเสีย่งไปยังหลักทรัพยห์ลายๆ ประเภท  

2. ความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารแห่งทุน (Equity Risk) การลงทุนในตราสารแห่งทุน มปัีจจัยทางมหภาคและจุลภาคต่างๆ เช่น 
ภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง ภาวะตลาดทีม่ผีลกระทบตอ่ราคาของหลักทรัพยท์ีก่องทนุลงทนุ จงึมคีวามเสีย่งทีห่น่วยลงทนุมคีวามผันผวน  

3. ความเสีย่งของตลาด (Market Risk) ความเสีย่งทีมู่ลค่าของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีก่องทุนไปลงทุนอาจเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอื
ลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกจิโลก ภาวะเศรษฐกจิ สังคม และการเมืองของแต่ละประเทศ รวมถงึการผันผวนของ
สถานการณ์ตลาดเงนิและตลาดทนุ ซึง่จะทําใหห้น่วยลงทนุมคีวามผันผวน  

4. ความเสีย่งจากสภาพคลอ่งของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน (Liquidity Risk) ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีก่องทุนไม่สามารถจําหน่าย
หลักทรัพยท์ีล่งทุนไดใ้นราคาทีเ่หมาะสม และภายในระยะเวลาอันสมควร หรอืตลาดหลักทรัพยท์ีก่องทุนทําการซือ้ขายหลักทรัพยอ์าจหยุด
รับคําสัง่ซือ้ขาย เนือ่งจากสภาวะตลาด ณ ขณะนัน้ ความเสีย่งขา้งตน้อาจสง่ผลกระทบตอ่มลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุ  

5. ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพยต์่างประเทศทีม่สีกุลเงนิแตกต่างไปจากสกลุเงนิ
หลัก (Base Currency) มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน มูลค่าหลักทรัพย์ เงินปันผล รวมถึงดอกเบี้ยต่างๆ จะไดรั้บ
ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น และมาตรการควบคมุอัตราแลกเปลีย่น โดยอัตราแลกเปลีย่นทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลง จะมผีลทําให ้
มลูคา่หน่วยลงทนุ ผันผวน และอาจทําใหเ้กดิกําไรหรอืขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นได ้ 

6. ความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์(Derivative Risk) กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ ์โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อเพิม่
ประสทิธภิาพในการบรหิารกองทนุ (Efficient Portfolio Management) และป้องกันความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่น (Hedging) เท่านัน้ แตใ่น
บางกรณีตราสารอนุพันธอ์าจทําใหก้องทุนเกดิการขาดทุน หรอืเพิม่ความผันผวนใหก้องทุนได ้และในบางกรณีการใชเ้ครือ่งมอืป้องกันความ
เสีย่งอาจป้องกันความเสีย่งไม่ไดทั้ง้หมด บรษัิทจัดการจะพจิารณาลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้อย่างระมัดระวังตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ ์ 

7. ความเสีย่งจากความสามารถในการชําระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) กองทนุนีม้คีวามเสีย่งจากการทีผู่อ้อกตราสารแหง่หนี้
ไม่สามารถจ่ายชําระหนี้ไดเ้ต็มตามจํานวนเงนิ หรอืตามเวลาทีกํ่าหนดไว ้ซึง่เป็นความเสีย่งทีเ่กดิขึน้เนื่องจากผลการดําเนนิงานของบรษัิทเอง 
โดยปัจจัยหลักทีม่ผีลต่อผลการดําเนนิงานของผูอ้อกตราสารนัน้ อาจประกอบดว้ยประเภทของบรษัิท ขนาดของบรษัิท โครงสรา้งเงนิทุนและ
การจัดสรรทรัพยากรตา่งๆ ฐานะการเงนิคณุภาพของการบรหิาร เป็นตน้ 

8. ความเสีย่งของประเทศทีก่องทุนหลกัไปลงทนุ (Country Risk) เป็นความเสีย่งในการลงทนุทีข่ ึน้อยูก่ับความมั่นคงทางดา้นเศรษฐกจิ
หรอืการเมอืงของประเทศทีก่องทนุนําเงนิไปลงทนุหรอืแสวงหาผลตอบแทน โดยท่ัวไปนัน้ประเทศทีพั่ฒนาแลว้ถอืไดว้า่มเีสถยีรภาพและความ
มั่นคงทางเศรษฐกจิและการเมอืงสงูกวา่ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศดอ้ยพัฒนา 
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แนวทางการบรหิารความเสีย่งของกองทนุหลกั 
 
การตดิตามและตรวจสอบความเสีย่งอยา่งตอ่เนือ่ง 
ผูจั้ดการกองทุนและทมีลงทุนเป็นบุคคลทีจ่ะตอบคําถามในประเด็นความเสีย่ง นอกจากนี้ ยังมรีะบบ Desktop risk management system ที่
วเิคราะหค์วามเสีย่งที่เกดิขึน้กับพอรท์โฟลโิอ รายงานดังกล่าวมีเครื่องมือชีว้ัดความเสีย่ง เช่น Tracking Error, Volatility, Concentration, 
Liquidity, Credit Quality และเครือ่งมอืวัดอืน่ๆ รายงานดังกลา่วจะจัดสง่ให ้CIO และทมีลงทนุเป็นรายวันโดยมกีารแจง้เตอืนคา่ความเสีย่งทีอ่ยู่
ระดับสงูเกนิกวา่เกณฑ ์ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบความเสีย่งดา้นการลงทนุ (Investment Risk Oversight Committees: IROCs) 
กองทนุหลักดําเนนิการตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจสอบความเสีย่งดา้นการลงทนุ มกีารประชมุรายเดอืนซึง่จัดขึน้ในแตล่ะภมูภิาคโดยมี
การทบทวน Tracking Errors เกณฑว์ัดผลการดําเนนิงาน อัตราการซือ้ขายหลักทรัพยโ์ดยเฉลีย่ และสภาพคล่อง ทัง้นี้ คณะกรรมการดังกลา่ว
ประกอบดว้ยผูบ้รหิารระดับสูง เช่น CIO, Head of Asset Class, Portfolio analytic, Investment compliance, Investment management 
risk  
 
คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยของกองทนุหลกั 

1. คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากผูซ้ ือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ  

คา่ธรรมเนยีมการขาย ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนื ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่น ไมม่ ี
 
2. คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงานของกองทนุ 

คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ย รอ้ยละของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทนุ (ตอ่ปี) 

คา่ธรรมเนยีมการจดัการ 0.8 

รวมคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 
(ณ วันที ่30 เมษายน 2564) 

1.04 

แหลง่ทีม่า: Fidelity ณ 31 มนีาคม 2565 
 
ทัง้นี้ การสรุปสาระสําคัญในสว่นของกองทุนหลักไดถ้กูคัดเลอืกมาเฉพาะสว่นทีสํ่าคัญและจัดแปลมาจากตน้ฉบับภาษาอังกฤษ ดังนัน้ ในกรณีที่
มคีวามแตกตา่งหรอืไมส่อดคลอ้งกับตน้ฉบับภาษาอังกฤษ ใหถ้อืตามตน้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ ์และหากกองทุนหลักมกีารเปลีย่นแปลง
ขอ้มลูขา้งตน้ใดๆ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงขอ้มลูดังกลา่วใหส้อดคลอ้งกบักองทนุหลัก  

3.13. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุ :  

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในประเทศ :  

บรษัิทจัดการจะลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิอีืน่อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง
ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรอืประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
หรอืสํานักงาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลักษณะของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผล
โดยวธิอีืน่  
 
สว่นที ่1 : ประเภทและคณุสมบตัขิองตราสารทางการเงนิท ัว่ไป 
 
1. ประเภทของตราสาร ไดแ้ก ่ 
1.1 ตราสารทนุ  
1.1.1 หุน้  
1.1.2 ใบสําคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (share warrants)  
1.1.3 ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable Subscription Right)  
1.1.4 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชนท์ีม่ ีunderlying เป็นหุน้หรอื share warrants  
1.1.5 ตราสารทนุอืน่ทีม่ลัีกษณะทํานองเดยีวกบัตราสารทนุตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามทีสํ่านักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิม่เตมิ  
1.2 ตราสารหนี ้ 
1.2.1 พันธบัตร  
1.2.2 ต๋ัวเงนิคลัง  
1.2.3 หุน้กู ้(ไมร่วมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพันธ ์และตราสาร Basel III)  
1.2.4 ต๋ัวแลกเงนิ  
1.2.5 ต๋ัวสญัญาใชเ้งนิ  
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1.2.6 ใบสําคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้ 
1.2.7 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชนท์ีม่ ีunderlying เป็นพันธบัตรหรอืหุน้กู ้ 
1.2.8 ตราสารหนีอ้ืน่ทีม่ลัีกษณะทํานองเดยีวกบัตราสารหนีต้าม 1.2.1 - 1.2.7 ตามทีสํ่านักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิม่เตมิ  
1.3 ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ (ไมร่วมตราสาร Basel III)  
1.4 ตราสาร Basel III  
1.5 ศกุกู  
1.6 ใบสําคัญแสดงสทิธอินุพันธ ์ 
1.7 สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง  
 
2. คณุสมบัตขิองตราสารและหลักเกณฑใ์นการลงทนุ  
ทรัพยส์นิทีบ่รษัิทจัดการจะสามารถลงทนุไดต้าม 1. ตอ้งมคีณุสมบัตขิองตราสารตามหลักเกณฑท์ีค่รบถว้น ดังนี ้ 
2.1 ไมม่ขีอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขทีทํ่าใหผู้ล้งทนุมภีาระผกูพันมากกวา่มลูคา่เงนิลงทนุในตราสาร  
2.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็นต๋ัวแลกเงนิ หรอืต๋ัวสญัญาใชเ้งนิ ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแตก่องทนุไดดํ้าเนนิการใหม้กีารรับโอน
สทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกําหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทนุสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  
2.3 มขีอ้มลูเกีย่วกับตราสารทีบ่รษัิทจัดการสามารถเขา้ถงึไดเ้พือ่นํามาประกอบการพจิารณาตัดสนิใจลงทนุไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคา
ทีส่ะทอ้นมลูคา่ยตุธิรรม โดยขอ้มลูดังกลา่วตอ้งอา้งองิจากแหลง่ขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืไดซ้ ึง่จัดทําตามหลักวชิาการอันเป็นทีย่อมรับในระดับสากล  
2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในต๋ัวแลกเงนิหรือต๋ัวสัญญาใชเ้งนิที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชําระหนี้การคา้ต๋ัวแลกเงนิหรือต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ 
ดังกลา่วตอ้งมกีารรับอาวัลหรอืรับรองโดยบคุคลดังนี ้ 
2.4.1 ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืบรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ  
2.4.2 ธนาคารออมสนิ  
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
2.4.4 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
2.4.6 ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
2.4.7 ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  
2.4.8 สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลัีกษณะทํานองเดยีวกบัผูรั้บฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7  
ทัง้นี้ การอาวัลหรอืการรับรองดังกล่าวตอ้งเป็นการอาวัลหรอืการรับรองผูส้ั่งจ่ายหรอืผูอ้อกต๋ัว ทัง้จํานวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น
ต๋ัวแลกเงนิหรอืต๋ัวสญัญาใชเ้งนิดว้ย  
2.5 การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง ตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขเพิม่เตมิดังนี ้ 
2.5.1 สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงมกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งองิกับ underlying ประเภทเดยีวกับ underlying ของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้
ตามทีร่ะบใุนสว่นที ่6 ขอ้ 1  
2.5.2 หากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงจะมีผลทําใหก้องทุนตอ้งรับมอบทรัพยส์นิใดๆ ทรัพยส์นินั้นตอ้งเป็นทรัพยส์นิที่กองทุน
สามารถลงทุนได ้เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็น
ทรัพยส์นิทีส่ามารถเปลีย่นมอืได ้โดยก่อนการลงทุน บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับการลงทุนทีอ่าจทําใหก้องทุนตอ้งรับ
มอบทรัพยส์นิดังกลา่วไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย  
2.5.3 ในกรณีทีเ่ป็นสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงซึง่มขีอ้กําหนดหา้มเปลีย่นมอื ผูอ้อกสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงตอ้งยนิยอมใหก้องทุนสามารถ
ไถถ่อนสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงดังกลา่วกอ่นครบอาย ุเมือ่บรษัิทจัดการรอ้งขอได ้ 
2.5.4 ในกรณีทีเ่ป็นสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงซึง่เสนอขายในประเทศ บรษัิทจัดการตอ้งดําเนนิการจัดใหม้ขีอ้ตกลงกับผูอ้อกสัญญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้แฝงดังตอ่ไปนีก้อ่นการลงทนุ  
2.5.4.1 ใหผู้อ้อกสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงคํานวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงไปยัง TBMA ทุกวันที ่15 และวัน
สดุทา้ยของแตล่ะเดอืน ทัง้นี ้ในกรณีทีว่ันดังกลา่วเป็นวันหยดุทําการของบรษัิทจัดการ ใหคํ้านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวันทําการถดัไป  
2.5.4.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงอย่างมนัียสําคัญใหผู้อ้อกสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง
คํานวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงไปยัง TBMA ทันท ี 
ความในวรรคหนึง่ไม่นํามาใชบั้งคับกับกรณีทีเ่ป็นสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง ซึง่ขึน้ทะเบยีนกับ TBMA และมกีารเสนอขายตามหลักเกณฑท์ี่
กําหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนีท้ีอ่อกใหม ่
 
สว่นที ่2 : ทรพัยส์นิประเภทหนว่ย CIS หนว่ย infra และหนว่ย property  
 
ตอ้งมคีณุสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุดังนี ้ 
1. มคีณุสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุเชน่เดยีวกบัขอ้กําหนดสําหรับตราสารทางการเงนิท่ัวไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2.1 - 2.3  
2. ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมอืน่ กองทุนรวมดังกล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใชก้ับการลงทุนในหน่วย CIS 
ของกองทนุรวมทองคําทีล่งทนุในทองคําแทง่)  
2.1 มกีารลงทนุในทรัพยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนดิเดยีวกบัทีก่องทนุสามารถลงทนุได ้ 
2.2 มกีารลงทนุในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคํีานวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุ  
2.3 มกีารลงทุนในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคํีานวณตามสัดสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์product limit สําหรับทรัพยส์นิทีเ่ป็น 
SIP ของกองทนุ  
2.4 มกีารลงทนุใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ ์global exposure limit ของกองทนุ  
3. ในกรณีทีก่องทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวมอืน่ กองทนุรวมดังกลา่วตอ้งไมใ่ชก่องทนุรวมฟีดเดอร ์ 
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สว่นที ่3 : ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก  
 
ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของผูรั้บฝากดังนี ้ 
1. ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืบรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ  
2. ธนาคารออมสนิ  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5. บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย  
6. ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  
9. สถาบันการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ  
10. สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลัีกษณะทํานองเดยีวกบัผูรั้บฝากตาม 1. - 9.  
 
สว่นที ่4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo)  
 
การลงทนุใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑ ์ดังนี ้ 
1. คูส่ญัญา ตอ้งเป็นนติบิคุคลดังนีท้ีส่ามารถเขา้เป็นคูส่ญัญาใน reverse repo ไดต้ามกฎหมายไทย  
1.1 ธนาคารพาณชิย ์ 
1.2 บรษัิทเงนิทนุ  
1.3 บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ 
1.4 บรษัิทหลักทรัพย ์ 
1.5 บรษัิทประกนัภัย  
1.6 ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
1.7 กองทนุฟ้ืนฟ ู 
1.8 นติบิคุคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้  
1.9 สว่นราชการและรัฐวสิาหกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณ  
 
2. ตราสารทีใ่ชใ้นการทํา reverse repo ตอ้งเป็นตราสารดังนี ้ 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตอ้งม ีcredit rating อยูใ่นอันดับ investment 
grade 
2.2 ต๋ัวแลกเงนิ ต๋ัวสญัญาใชเ้งนิ บัตรเงนิฝาก ศกุกู หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ทีธ่นาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ 
เป็นผูม้ภีาระผกูพัน ซึง่มอีายคุงเหลอืไมเ่กนิ 1 ปี  
2.3 ต๋ัวแลกเงนิ หรอืต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กํีาหนดวันใชเ้งนิตามต๋ัวไมเ่กนิ 270 วันนับแตว่ันออกต๋ัว และเป็นต๋ัวทีถ่งึกําหนดใช ้
เงนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้ห็น  
2.4 ต๋ัวแลกเงนิ ต๋ัวสญัญาใชเ้งนิ หรอืศกุกู ทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วันนับแตว่ันทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้ 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ที่ไดม้าจากการจัด credit 
rating ระยะสัน้ดว้ย  
2.4.2 ม ีguarantor rating อยูใ่นอันดับ investment grade  
2.5 ตราสารหนี้ซ ึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี้ หรอืทีม่ขีอ้มูลราคาทีน่่าเชือ่ถอืและอา้งองิไดซ้ ึง่มกีาร
เปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยตราสารหนีดั้งกลา่วตอ้งม ีcredit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้ 
2.5.1 ม ีcredit rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อันดับแรก หรอื credit rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะสัน้ดังกล่าวตามที ่CRA 
ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 
2.5.2 ม ีcredit rating ระยะยาวอยูใ่น 3 อันดับแรก  
2.6 ตราสารหนี้ซ ึง่มอีายุคงเหลอืไมเ่กนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี้ หรอืทีม่ขีอ้มลูราคาทีน่่าเชือ่ถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีาร
เปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยตราสารหนีดั้งกลา่วตอ้งม ีcredit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้ 
2.6.1 ม ีcredit rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อันดับแรก หรอื credit rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้ับ credit rating ระยะสัน้ดังกล่าวตามที ่CRA 
ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 
2.6.2 ม ีcredit rating ระยะยาวอยูใ่น 4 อันดับแรก  
2.7 ทรัพยส์นิอืน่ตามทีสํ่านักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิม่เตมิ  
 
3. ระยะเวลาการรับชําระหนีข้อง reverse repo ตอ้งไมเ่กนิ 90 วัน  
 
4. ขอ้กําหนดเพิม่เตมิทีบ่รษัิทจัดการตอ้งปฏบัิตสิําหรับการลงทนุใน reverse repo  
4.1 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีกํ่าหนดโดย TBMA หรอื TSFC  
4.2 หา้มนําหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ไปขายหรอืโอนตอ่ เวน้แตเ่ขา้ลักษณะดังนี ้ 
4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้กําหนดใน reverse repo ดังกลา่ว  
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4.2.2 เป็นการขายตาม repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารใน
การกูย้มืเงนิในนามของกองทนุรวมและการกอ่ภาระผกูพันแกท่รัพยส์นิของกองทนุรวม  
4.3 มลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ วันเริม่ตน้สญัญา ตอ้งมมีลูคา่เป็นไปตามสมการการคํานวณตามวธิกีารดังนี ้ 
มลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ือ้มากกวา่ (ราคาซือ้ x (1 + discount rate))  
ทัง้นี ้ราคาซือ้ = ราคาทีก่องทนุชําระใหแ้กคู่ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่เป็นคา่ซือ้หลักทรัพยห์รอืตราสารตาม reverse repo  
4.4 การดํารงมลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วัน ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑดั์งนี ้ 
4.4.1 มลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ือ้มากกวา่ (มลูคา่ reverse repo x (1 + discount rate))  
4.4.2 ในกรณีทีม่ลูคา่หลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วัน ไมเ่ป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บรษัิทจัดการตอ้งเรยีกใหคู้ส่ัญญาโอนกรรมสทิธิใ์น
เงนิ หรอืหลักทรัพยห์รอืตราสารที่สามารถใชใ้นการทํา reverse repo ใหแ้ก่กองทุน เพื่อใหมู้ลค่ารวมของหลักทรัพยห์รอืตราสารที่ซือ้และ
ทรัพยส์นิทีโ่อนมาดังกลา่วเป็นไปตามวธิกีารดังกลา่ว ภายในวันทําการถัดจากวันทีม่ลูคา่หลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ลดลงกวา่สมการใน 4.4.1 
เวน้แตเ่ป็นกรณีตาม 4.4.3  
4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลัพธต์ามสมการใน 4.4.1 แสดงผลวา่มลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วัน มมีูลค่านอ้ยกวา่มูลค่า reverse repo 
x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไมเ่กนิ 5 ลา้นบาท หรอืไมเ่กนิ 5% ของราคาซือ้ แลว้แตจํ่านวนใดจะตํ่ากวา่ และมกีารกําหนดเรือ่งดังกล่าว
ไวใ้นสัญญาซึง่ไดกํ้าหนดโดยพจิารณาถงึปัจจัยความเสีย่งของคู่สัญญา (counterparty risk) แลว้ บรษัิทจัดการจะไม่ดําเนนิการตาม 4.4.2 ก็
ได ้ 
4.5 การคํานวณมลูคา่ reverse repo ตาม 4.4 ใหคํ้านวณดังนี ้ 
4.5.1 คํานวณจากราคาซือ้รวมกบัผลประโยชนท์ีก่องทนุพงึไดรั้บจาก reverse repo จนถงึวันทีม่กีารคํานวณ  
4.5.2 คํานวณเป็นรายธรุกรรม หรอืคํานวณรวมเป็นยอดสทุธขิอง reverse repo ทกุธรุกรรมทีก่องทนุมอียูก่ับคูส่ญัญารายเดยีวกันและมขีอ้ตกลง
กําหนดใหส้ามารถบังคับชําระหนี้ตามธรุกรรมใดธรุกรรมหนึง่จากหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ือ้หรอืทรัพยส์นิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถา้ม)ี ของธรุกรรม
ทีเ่กดิจาก reverse repo รายการอืน่ได ้ 
4.6 discount rate ทีนํ่ามาใชใ้นการคํานวณ ตอ้งเป็นการกําหนดขึน้โดยคํานงึถงึปัจจัยความเสีย่งของคู่สัญญา หลักทรัพย ์หรอืตราสารทีซ่ือ้
แลว้  
 
สว่นที ่5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  
 
ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุดังนี ้ 
1. คูส่ญัญา ตอ้งมคีูส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่ส่ญัญาดังกลา่วกระทําการในฐานะตัวแทนของ
ผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบคุคลดังนีท้ีส่ามารถประกอบธรุกจิหรอืดําเนนิกจิการไดต้ามกฎหมายไทย  
1.1 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธรุกจิ SBL  
1.2 ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
1.3 กองทนุฟ้ืนฟ ู 
1.4 ธนาคารเพือ่การนําเขา้และการสง่ออกแหง่ประเทศไทย  
1.5 ธนาคารพาณชิย ์ 
1.6 บรษัิทเงนิทนุ  
1.7 บรษัิทหลักทรัพย ์ 
1.8 บรษัิทประกนัชวีติ  
1.9 กองทนุสว่นบคุคลทีม่มีลูคา่ทรัพยส์นิของผูล้งทนุแตล่ะรายตัง้แต ่1 ลา้นบาทขึน้ไป  
1.10 กองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ  
1.11 นติบิคุคลอืน่ตามทีสํ่านักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิม่เตมิ  
 
2. หลักทรัพยท์ีใ่หย้มื ตอ้งเป็นหลักทรัพยท์ีอ่ยูใ่นระบบรับฝากหลักทรัพยข์องศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์หรอืหลักทรัพยท์ีธ่นาคารแหง่ประเทศไทย
ทําหนา้ทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลักทรัพย ์ 
 
3. การวางหรอืเรยีกหลักประกนั บรษัิทจัดการตอ้งดําเนนิการดังนี ้ 
3.1 ดําเนนิการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลักประกนัจากผูย้มืเพือ่เป็นประกนัการใหย้มืหลักทรัพย ์โดยตอ้งเป็นหลักประกนัดังนี ้ 
3.1.1 เงนิสด  
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย  
3.1.3 ต๋ัวแลกเงนิ ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ บัตรเงนิฝาก ศกุกู หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้
ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพัน  
3.1.4 ต๋ัวแลกเงนิ หรอืต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กํีาหนดวันใชเ้งนิตามต๋ัวไม่เกนิ 270 วันนับแตว่ันออกต๋ัวและเป็นต๋ัวทีถ่งึกําหนด
ใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้ห็น  
3.1.5 ต๋ัวแลกเงนิ ต๋ัวสญัญาใชเ้งนิ หรอืศกุกู ทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วันนับแตว่ันทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้ 
3.1.5.1 ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ที่ไดม้าจากการจัด credit 
rating ระยะสัน้ดว้ย  
3.1.5.2 ม ีguarantor rating อยูใ่นอันดับ investment grade  
3.1.6 ตราสารหนีท้ีม่ ีcredit rating อยูใ่นอันดับ investment grade  
3.1.7 หนังสอืค้ําประกนัทีธ่นาคารพาณชิยเ์ป็นผูอ้อกใหแ้กก่องทนุเพือ่เป็นประกนัการคนืหลักทรัพยใ์หแ้กก่องทนุ  



 

 

33 กองทุนเปิดบวัหลวงโกลบอลอินโนเวชัน่และเทคโนโลย ี| B-INNOTECH 

3.1.8 หุน้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยทีม่รีายชือ่อยูใ่นดัชน ีSET50 ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทนุไมม่นีโยบายการลงทนุในตราสาร
ทนุ กองทนุจะรับหลักประกนัดังกลา่วไมไ่ด ้ 
3.1.9 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงนิ  
3.2 ดําเนนิการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรอืดําเนนิการโดยวธิอีืน่ซึง่จะมผีลใหบ้รษัิทจัดการสามารถบังคับ
ชําระหนีเ้อาจากหลักประกนัดังกลา่วไดโ้ดยพลัน  
3.3 หา้มนําหลักประกันตาม 3.1 ทีก่องทนุมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายตอ่หรอืทําใหไ้มส่ามารถบังคับตามหลักประกันนัน้ได ้เวน้แตเ่ป็นการบังคับ
ชําระหนีต้ามขอ้ตกลงในธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์นัน้เอง  
3.4 ดํารงมลูคา่หลักประกนั ณ สิน้วันมากกวา่หรอืเทา่กบั 100% ของมลูคา่หลักทรัพยท์ีใ่หย้มื  
3.5 ในกรณีทีห่ลักประกนัเป็นเงนิสด ใหนํ้าเงนิสดดังกลา่วไปลงทนุโดยทันทใีนทรัพยส์นิดังนี ้ 
3.5.1 เงนิฝากในธนาคารพาณชิยห์รอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้  
3.5.2 บัตรเงนิฝากหรอื ต๋ัวสญัญาใชเ้งนิ ดังนี ้ 
3.5.2.1 บัตรเงนิฝาก หรอื ต๋ัวสญัญาใชเ้งนิ ทีธ่นาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพัน  
3.5.2.2 ต๋ัวสญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กํีาหนดวันใชเ้งนิตามต๋ัวไมเ่กนิ 270 วันนับแตว่ันออกต๋ัว และเป็นต๋ัวทีถ่งึกําหนดใชเ้งนิเมือ่ทวง
ถามหรอืเมือ่ไดเ้ห็น  
3.5.2.3 ต๋ัวสญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วันนับแตว่ันทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อยา่งหนึง่อยา่งใดดังนี ้ 
3.5.2.3.1 ม ีissue rating หรอื issuer rating อยูใ่นอันดับแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ทีไ่ดม้าจากการจัด credit 
rating ระยะสัน้ดว้ย  
3.5.2.3.2 ม ีguarantor rating อยูใ่นอันดับ investment grade  
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย  
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย  
 
4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ใหใ้ชส้ัญญาทีม่ลัีกษณะและสาระสําคัญของสัญญา ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ว่าดว้ยขอ้กําหนด
เกีย่วกบัระบบงาน สญัญายมืและใหย้มืหลักทรัพยแ์ละหลักประกนัในธรุกรรมการยมืและใหย้มืหลักทรัพย ์
 
สว่นที ่6 : ธุรกรรมประเภท derivatives  
 
ตามหลักเกณฑก์ารลงทนุดังนี ้ 
1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทนุจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่งดังนี ้ 
1.1 ทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทนุได ้ 
1.2 อัตราดอกเบีย้  
1.3 อัตราแลกเปลีย่นเงนิ  
1.4 เครดติ เชน่ credit rating หรอื credit event เป็นตน้  
1.5 ทองคํา  
1.6 น้ํามันดบิ  
1.7 ดัชนกีลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนเีงนิเฟ้อ ดัชนทีีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 หรอื 1.9  
1.8 ดัชนทีีม่อีงคป์ระกอบเป็นดัชนตีาม 1.7  
1.9 underlying อืน่ตามทีสํ่านักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิม่เตมิ  
ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกับราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดังกล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรอืราคาสัญญาซือ้
ขายล่วงหนา้ (futures price) เท่านัน้ ทัง้นี้ ราคาของ underlying อืน่ทีไ่ม่ใชดั่ชนี หรอื underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดัชนีดังกล่าว ตอ้ง
เป็นทีย่อมรับอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพรห่ลายดว้ย  
 
2. เงือ่นไขการลงทนุ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการลงทนุใน derivatives ไดต้อ่เมือ่  
2.1 กรณีกองทนุไดร้ะบเุกีย่วกบัการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทนุไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ  
2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้ 
2.2.1 derivatives on organized exchange  
2.2.2 OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สัญญาอกีฝ่ายหนึง่เป็น ธนาคารพาณิชย ์ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ตัวแทนซือ้ขาย 
derivatives หรอืผูค้า้ derivatives  
2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารชําระหนี้ดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมือ่ derivatives สิน้สดุลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรัพยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี ้
ไมว่า่กองทนุจะเป็นผูม้สีทิธรัิบมอบหรอืมหีนา้ทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้ก็ตาม  
 
3. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดัชน ี 
ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดัชนตีาม 1.7 - 1.8 ดัชนดัีงกลา่วตอ้งมลัีกษณะดังนี ้ 
3.1 เป็นดัชนีทีม่กีารกําหนดวธิกีารคํานวณไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมกีารระบแุหลง่ขอ้มลูของ underlying หรอืปัจจัยตา่ง ๆ ทีนํ่ามาใชใ้นการคํานวณ 
และมกีารคํานวณดัชนีใหเ้ป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดัชนี ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจัยดังกล่าวตอ้งมกีารเคลือ่นไหว
ตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอสิระดว้ย  
3.2 เป็นดัชนทีีม่ลัีกษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้ 
3.2.1 ดัชนทีีม่กีารกระจายตัวอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดัชนทีีม่ลัีกษณะใดลักษณะหนึง่ดังนี ้ 
3.2.1.1 ดัชนทีีอ่งคป์ระกอบแตล่ะตัวมน้ํีาหนักนอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 20% ของน้ําหนักทัง้หมด  
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3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ําหนักนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของน้ําหนักทัง้หมด ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดย
องคป์ระกอบตัวอืน่ตอ้งมน้ํีาหนักไมเ่กนิอัตราทีกํ่าหนดใน 3.2.1.1  
การพจิารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไมต่อ้งนําองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัทองคําหรอืน้ํามันดบิมาพจิารณา  
3.2.2 ดัชนทีีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกับทองคําหรอืน้ํามันดบิ หรอืเป็นดัชนรีาคาทองคําหรอืน้ํามันดบิ  
3.2.3 ดัชนอีืน่ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขครบถว้นดังนี ้ 
3.2.3.1 เป็นดัชนทีีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทนุสามารถลงทนุไดโ้ดยตรง  
3.2.3.2 เมือ่คํานวณเงนิลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรอืสัญญานัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม
หลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุนัน้  
3.3 เป็นดัชนีทีไ่ดรั้บการพัฒนาโดยสถาบันทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืและทําหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งอสิระจาก บรษัิทจัดการ ทัง้นี้ หากปรากฏวา่สถาบันดังกลา่ว
เป็นบรษัิทในเครอืของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย  
3.4 มกีารแสดงดัชนนัีน้ ๆ อยา่งตอ่เนือ่งเป็นประจําทกุวันทําการผา่นสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอยา่งทันเหตกุารณ์  
3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดัชนกีลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนดัีงกลา่วตอ้งคํานวณจากตัวแปรอยา่งหนึง่อยา่งใดหรอืหลายอยา่งดังนี ้ 
3.5.1 ราคาปัจจบัุน (spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (futures price) ของสนิคา้โภคภัณฑ ์ 
3.5.2 ดัชนีสนิคา้โภคภัณฑ์ที่คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรอืราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (futures price) ของสนิคา้โภคภัณฑ์
สนิคา้ใดสนิคา้หนึง่  
3.5.3 ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีอ่า้งองิกบัดัชนสีนิคา้โภคภัณฑต์าม 3.5.2  
3.6 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวตอ้งคํานวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอา้งองิจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือ
ต่างประเทศ หรอืคํานวณจากราคาสนิคา้และบรกิารทีบ่รษัิทจัดการแสดงใหเ้ห็นไดว้่าวธิกีารคํานวณของผูพั้ฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะทอ้น
อัตราเงนิเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 
4. หลักเกณฑก์ารจัดใหม้ทีรัพยส์นิทีเ่พยีงพอตอ่การชําระหนีต้ามภาระผกูพัน (cover rule)  
บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้ทีรัพยส์นิของกองทนุทีม่คีณุภาพและมสีภาพคลอ่งในจํานวนทีเ่พยีงพอตอ่ภาระทีก่องทนุอาจตอ้งชําระหนี้ตามขอ้ตกลง
เมือ่ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีสํ่านักงาน ก.ล.ต. กําหนด  
 
5. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิสําหรับการลงทนุทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง  
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกับทรัพยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าว
ตอ้งเป็นไปตามทีสํ่านักงาน ก.ล.ต. กําหนด  
6. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิสําหรับการลงทนุใน OTC derivatives  
บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้ 
6.1 ใหคู้่สัญญาอกีฝ่ายหนึง่คํานวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ derivatives ให ้บรษัิทจัดการทราบทุกวันที ่15 และวันสดุทา้ยของแต่ละเดอืน 
ทัง้นี ้ในกรณีทีว่ันดังกลา่วเป็นวันหยดุทําการของบรษัิทจัดการ ใหคํ้านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวันทําการถดัไป  
6.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนัียสําคัญ ใหคู้่สัญญาอกีฝ่ายหนึ่งคํานวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรม
ของ derivatives ใหบ้รษัิทจัดการทราบทันท ี 
6.3 คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมือ่บรษัิทจัดการรอ้งขอได ้ 
 
7. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิสําหรับการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives  
บรษัิทจัดการตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขดังนี ้ 
7.1 เขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพือ่การลดความเสีย่งเทา่นัน้  
7.2 เขา้เป็นคูส่ญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลัีกษณะของธรุกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธรุกรรมอยา่งหนึง่อยา่งใด ดังนี ้ 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกันความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้งกับความสามารถในการชําระหนี้ตาม 
obligation ของผูผู้กพันตาม obligation นัน้ โดยคู่สัญญาทีอ่ยู่ในฐานะผูข้ายประกันความเสีย่งมภีาระผูกพันทีจ่ะตอ้งชําระเงนิตามขอ้ตกลงซือ้
ประกันความเสี่ยงเมื่อเกดิ credit event ขึน้โดยจะมีผลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกันความเสี่ยงครบกําหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกดิ credit event 
ขอ้ตกลงจะสิน้สุดในวันครบกําหนดตามปกติ) ทัง้นี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ 
obligation มหีลายรายการซึง่กําหนดใหผู้ข้ายประกันความเสีย่ง มหีนา้ทีชํ่าระหนี้เมือ่เกดิ credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการ
หนึง่เป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมือ่เกดิ credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการหนึง่ในกลุ่ม obligation ซึง่จะมกีาร
ชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสนิทรัพย์รายนั้น แต่ขอ้ตกลงจะครบกําหนดเมื่อเกดิ credit event ขึน้กับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม 
(Proportionate Credit Default Swap)  
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อา้งอิงที่เกิดจากการลดลงของ
ผลตอบแทนที่จะไดรั้บจากสนิทรัพยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกันความเสีย่งมภีาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรอือัตราลอยตัวที่
อา้งองิกับอัตราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกัน และสว่นทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิ เพือ่แลกกับการทีผู่ซ้ ือ้ประกันความ
เสีย่งจะโอนผลตอบแทนและสว่นทีเ่พิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิใหก้ับผูข้ายประกันความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit 
event หรอืครบกําหนดสญัญา (กรณีไมเ่กดิ credit event)  
7.3 ตอ้งใชส้ัญญามาตรฐานตามที่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรอืสัญญามาตรฐานอื่นตามที่
สํานักงานยอมรับ ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลัีกษณะดังนี ้ 
7.3.1 มผีลใชบั้งคับไดต้ามกฎหมาย และไมข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยห์รอืกฎหมายอืน่  
7.3.2 ไมม่ขีอ้กําหนดทีทํ่าใหส้ทิธทิีกํ่าหนดไวใ้นตราสารแหง่หนีห้รอืสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ที ่credit derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป  
7.3.3 ไมม่ขีอ้กําหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้กคู่ส่ญัญา  
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3.13.2. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในตา่งประเทศ :  

บรษัิทจัดการจะลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิอีืน่อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง
ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรอืประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
หรอืสํานักงาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลักษณะของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผล
โดยวธิอีืน่  
 
ทัง้นี้ การลงทุนในตราสารหรอืสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสัญญาดังกล่าวตอ้งเสนอขายหรอืเป็นการทําสัญญาในประเทศทีม่หีน่วยงาน
กํากับดูแลดา้นหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรอืทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์่างประเทศที่
เป็นสมาชกิของ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษัิททีจั่ดตัง้และเสนอขายใน GMS  
 
สว่นที ่1 : ประเภทและคณุสมบตัขิองตราสารทางการเงนิตา่งประเทศท ัว่ไป  
 
1. ประเภทของตราสาร ไดแ้ก ่ 
1.1 ตราสารทนุตา่งประเทศ  
1.1.1 หุน้  
1.1.2 ใบสําคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (share warrants)  
1.1.3 ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable Subscription Right)  
1.1.4 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชนท์ีม่ ีunderlying เป็นหุน้หรอื share warrants  
1.1.5 ตราสารทนุอืน่ทีม่ลัีกษณะทํานองเดยีวกบัตราสารทนุตา่งประเทศตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามทีสํ่านักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิม่เตมิ  
 
1.2 ตราสารหนีต้า่งประเทศ  
1.2.1 พันธบัตร  
1.2.2 ต๋ัวเงนิคลัง  
1.2.3 หุน้กู ้(ไมร่วมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพันธ ์และตราสาร Basel III)  
1.2.4 ต๋ัวแลกเงนิ  
1.2.5 ต๋ัวสญัญาใชเ้งนิ  
1.2.6 ใบสําคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้ 
1.2.7 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชนท์ีม่ ีunderlying เป็นพันธบัตรหรอืหุน้กู ้ 
1.2.8 ตราสารหนีอ้ืน่ทีม่ลัีกษณะทํานองเดยีวกบัตราสารหนีต้าม 1.2.1 - 1.2.7 ตามทีสํ่านักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิม่เตมิ  
 
1.3 ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุตา่งประเทศ (ไมร่วมตราสาร Basel III)  
1.4 ตราสาร Basel III  
1.5 ศกุกู  
1.6 ใบสําคัญแสดงสทิธอินุพันธต์า่งประเทศ  
1.7 สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงตา่งประเทศ  
 
2. คณุสมบัตขิองตราสารและหลักเกณฑใ์นการลงทนุ  
ทรัพยส์นิทีบ่รษัิทจัดการจะสามารถลงทนุไดต้าม 1. ตอ้งมคีณุสมบัตขิองตราสารตามหลักเกณฑท์ีค่รบถว้น ดังนี ้ 
2.1 ไมม่ขีอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขทีทํ่าใหผู้ล้งทนุมภีาระผกูพันมากกวา่มลูคา่เงนิลงทนุในตราสาร  
2.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น ต๋ัวแลกเงนิ หรอื ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดดํ้าเนนิการใหม้กีารรับ
โอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกําหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทนุสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  
2.3 มขีอ้มลูเกีย่วกับตราสารทีบ่รษัิทจัดการสามารถเขา้ถงึไดเ้พือ่นํามาประกอบการพจิารณาตัดสนิใจลงทนุไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคา
ทีส่ะทอ้นมลูคา่ยตุธิรรม โดยขอ้มลูดังกลา่วตอ้งอา้งองิจากแหลง่ขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืไดซ้ ึง่จัดทําตามหลักวชิาการอันเป็นทีย่อมรับในระดับสากล  
2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในต๋ัวแลกเงนิหรือต๋ัวสัญญาใชเ้งนิที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชําระหนี้การคา้ต๋ัวแลกเงนิหรือต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ 
ดังกลา่วตอ้งมกีารรับอาวัลหรอืรับรองโดยบคุคลดังนี ้ 
2.4.1 ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืบรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ  
2.4.2 สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลัีกษณะทํานองเดยีวกบัผูรั้บฝากตาม 2.4.1  
ทัง้นี้ การอาวัลหรอืการรับรองดังกล่าวตอ้งเป็นการอาวัลหรอืการรับรองผูส้ั่งจ่ายหรอืผูอ้อกต๋ัว ทัง้จํานวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น
ต๋ัวแลกเงนิหรอืต๋ัวสญัญาใชเ้งนิดว้ย  
2.5 การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงตา่งประเทศ ตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขเพิม่เตมิดังนี ้ 
2.5.1 สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงมกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งองิกับ underlying ประเภทเดยีวกับ underlying ของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้
ตามทีร่ะบใุนสว่นที ่6 ขอ้ 1  
2.5.2 หากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงจะมีผลทําใหก้องทุนตอ้งรับมอบทรัพยส์นิใดๆ ทรัพยส์นินั้นตอ้งเป็นทรัพยส์นิที่กองทุน
สามารถลงทุนได ้เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็น
ทรัพยส์นิทีส่ามารถเปลีย่นมอืได ้โดยก่อนการลงทุน บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับการลงทุนทีอ่าจทําใหก้องทุนตอ้งรับ
มอบทรัพยส์นิดังกลา่วไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย  
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2.5.3 ในกรณีทีเ่ป็นสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงซึง่มขีอ้กําหนดหา้มเปลีย่นมอื ผูอ้อกสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงตอ้งยนิยอมใหก้องทุนสามารถ
ไถถ่อนสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงดังกลา่วกอ่นครบอาย ุเมือ่บรษัิทจัดการรอ้งขอได ้ 
2.5.4 ในกรณีทีเ่ป็นสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงซึง่เสนอขายในตา่งประเทศ ตอ้งปรากฎวา่สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงนัน้มรีาคาปรากฏในระบบ
ขอ้มลูทีน่่าเชือ่ถอืไดซ้ึง่เป็นทีย่อมรับโดยท่ัวไปของธรรมเนียมปฏบัิตสิากล และบรษัิทจัดการตอ้งดําเนนิการจัดใหม้ขีอ้ตกลงกับผูอ้อกสญัญาซือ้
ขายลว่งหนา้แฝงดังตอ่ไปนีก้อ่นการลงทนุ  
2.5.4.1 ใหผู้อ้อกสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงสง่ราคาทีเ่ป็นมลูคา่ยตุธิรรมของสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงซึง่เกดิจากวธิกีารคํานวณเดยีวกบัทีใ่ช ้
ในการคํานวณราคาทีแ่สดงในระบบขอ้มูลทีน่่าเชือ่ถอืดังกล่าว ใหบ้รษัิทจัดการทุกวันที ่15 และวันสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่ัน
ดังกลา่วเป็นวันหยดุทําการของบรษัิทจัดการ ใหคํ้านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวันทําการถัดไป  
2.5.4.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ราคาของสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงอยา่งมนัียสําคัญใหผู้อ้อกสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงสง่
ราคาทีเ่ป็นมลูคา่ยตุธิรรมของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงมายังบรษัิทจัดการทันท ี 
 
สว่นที ่2 : ทรพัยส์นิประเภทหนว่ย CIS หนว่ย infra และหนว่ย property ทีก่ารออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายตา่งประเทศ  
 
ตอ้งมคีณุสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุดังนี ้ 
1. มคีณุสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุเชน่เดยีวกบัขอ้กําหนดสําหรับตราสารทางการเงนิท่ัวไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2.1 - 2.3  
2. เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ ทีเ่ป็นดังนี ้ 
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใตก้ารกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศทีกํ่ากับดูแลดา้นหลักทรัพยแ์ละตลาดซือ้ขายหลักทรัพยซ์ึง่
เป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรอืเป็นหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ ทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ
ของ WFE  
2.2 CIS operator ของกองทนุดังกลา่วอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของหน่วยงานกํากบัดแูลทีเ่ป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO 
2.3 ในกรณีทีก่องทุนรวมไปลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ กองทนุ CIS ตา่งประเทศดังกล่าวตอ้งอยูภ่ายใตห้ลักเกณฑก์ารกํากับ
ดแูล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทนุเพือ่ผูล้งทนุรายยอ่ยของประเทศนัน้ 
3. ประเทศทีกํ่ากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอย่างเพียงพอ ทัง้นี้ ตามรายชือ่ประเทศทีสํ่านักงาน 
ก.ล.ต. กําหนด  
4. กองทุน CIS ต่างประเทศดังกลา่วตอ้งมกีารจํากัดการกูย้มืไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตุจําเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านัน้ และมี
นโยบายการลงทนุดังนี ้(ไมใ่ชก้บัการลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศซึง่เป็นกองทนุรวมทองคําทีล่งทนุในทองคําแทง่)  
4.1 มกีารลงทุนในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคํีานวณตามสัดสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทุน ทัง้นี ้
หลักเกณฑดั์งกลา่วไมใ่ชก้บักรณีทรัพยส์นิทีเ่ป็น SIP  
4.2 มกีารลงทุนในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคํีานวณตามสัดสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์product limit สําหรับทรัพยส์นิทีเ่ป็น 
SIP ของกองทนุ  
4.3 มกีารลงทนุใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ ์global exposure limit ของกองทนุ  
ในกรณีกองทุน CIS ตา่งประเทศทีก่องทุนลงทุน ตอ้งเป็นกองทนุทีมุ่่งเนน้ลงทุนในทรัพยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนดิเดยีวกับทีก่องทุนสามารถ
ลงทนุได ้และเมือ่นําทรัพยส์นิทีไ่มส่ามารถลงทนุไดม้าคํานวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้จะตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของ NAV ของกองทนุ  
5. ในกรณีทีก่องทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ กองทนุ CIS ตา่งประเทศดังกลา่วตอ้งไมใ่ชก่องทนุทีม่ลัีกษณะ
ทํานองเดยีวกับกองทุนรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่เป็นกรณีทีม่คีวามจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยกอ่นการลงทนุบรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู เหตผุลความจําเป็น และคา่ธรรมเนยีมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุ
ในลักษณะดังกลา่วไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย  
 
สว่นที ่3 : ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝากของสถาบนัการเงนิตา่งประเทศหรอืตราสารตา่งประเทศทีเ่ทยีบเทา่เงนิฝาก  
 
ตอ้งเป็นเงนิฝากของสถาบันการเงนิตา่งประเทศหรอืตราสารตา่งประเทศทีเ่ทยีบเทา่เงนิฝากของผูรั้บฝาก ดังนี ้ 
1. ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืบรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ  
2. บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย  
3. สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลัีกษณะทํานองเดยีวกบัผูรั้บฝากตาม 1. - 2.  
 
สว่นที ่4 : ธุรกรรมประเภท derivatives  
 
ตามหลักเกณฑก์ารลงทนุดังนี ้ 
1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทนุจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่งดังนี ้ 
1.1 ทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทนุได ้ 
1.2 อัตราดอกเบีย้  
1.3 อัตราแลกเปลีย่นเงนิ  
1.4 เครดติ เชน่ credit rating หรอื credit event เป็นตน้  
1.5 ทองคํา  
1.6 น้ํามันดบิ  
1.7 ดัชนกีลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนเีงนิเฟ้อ ดัชนทีีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 หรอื 1.9  
1.8 ดัชนทีีม่อีงคป์ระกอบเป็นดัชนตีาม 1.7  
1.9 underlying อืน่ตามทีสํ่านักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิม่เตมิ  
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ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกับราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดังกล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรอืราคาสัญญาซือ้
ขายล่วงหนา้ (futures price)เท่านัน้ ทัง้นี้ ราคาของ underlying อืน่ทีไ่ม่ใชดั่ชนี หรอื underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดัชนีดังกล่าว ตอ้ง
เป็นทีย่อมรับอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพรห่ลายดว้ย  
 
2. เงือ่นไขการลงทนุ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการลงทนุใน derivatives ไดต้อ่เมือ่  
2.1 กรณีกองทนุไดร้ะบเุกีย่วกบัการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทนุไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ  
2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้ 
2.2.1 derivatives on organized exchange  
2.2.2 OTC derivatives ในต่างประเทศที่มีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิตบิุคคลที่ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ derivatives ที่อยู่ภายใตก้าร
กํากบัดแูลโดยหน่วยงานกํากบัดแูลดา้นหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  
2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารชําระหนีด้ว้ยการสง่มอบสนิคา้เมือ่ derivatives สิน้สดุลง สนิคา้นัน้  
ตอ้งเป็นทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทนุได ้ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุจะเป็นผูม้สีทิธรัิบมอบหรอืมหีนา้ทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้ก็ตาม  
 
3. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดัชน ี 
ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดัชนตีาม 1.7 - 1.8 ดัชนดัีงกลา่วตอ้งมลัีกษณะดังนี ้ 
3.1 เป็นดัชนีทีม่กีารกําหนดวธิกีารคํานวณไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมกีารระบแุหลง่ขอ้มลูของ underlying หรอืปัจจัยตา่ง ๆ ทีนํ่ามาใชใ้นการคํานวณ 
และมกีารคํานวณดัชนีใหเ้ป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดัชนี ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจัยดังกล่าวตอ้งมกีารเคลือ่นไหว
ตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอสิระดว้ย  
3.2 เป็นดัชนทีีม่ลัีกษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้ 
3.2.1 ดัชนทีีม่กีารกระจายตัวอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดัชนทีีม่ลัีกษณะใดลักษณะหนึง่ดังนี ้ 
3.2.1.1 ดัชนทีีอ่งคป์ระกอบแตล่ะตัวมน้ํีาหนักนอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 20% ของน้ําหนักทัง้หมด  
3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ําหนักนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของน้ําหนักทัง้หมด ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดย
องคป์ระกอบตัวอืน่ตอ้งมน้ํีาหนักไมเ่กนิอัตราทีกํ่าหนดใน 3.2.1.1  
การพจิารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไมต่อ้งนําองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัทองคําหรอืน้ํามันดบิมาพจิารณา  
3.2.2 ดัชนทีีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกับทองคําหรอืน้ํามันดบิ หรอืเป็นดัชนรีาคาทองคําหรอืน้ํามันดบิ  
3.2.3 ดัชนอีืน่ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขครบถว้นดังนี ้ 
3.2.3.1 เป็นดัชนทีีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทนุสามารถลงทนุไดโ้ดยตรง  
3.2.3.2 เมือ่คํานวณเงนิลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรอืสัญญานัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม
หลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุนัน้  
3.3 เป็นดัชนีทีไ่ดรั้บการพัฒนาโดยสถาบันทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืและทําหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งอสิระจาก บรษัิทจัดการ ทัง้นี้ หากปรากฏวา่สถาบันดังกลา่ว
เป็นบรษัิทในเครอืของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย  
3.4 มกีารแสดงดัชนนัีน้ ๆ อยา่งตอ่เนือ่งเป็นประจําทกุวันทําการผา่นสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอยา่งทันเหตกุารณ์  
3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดัชนกีลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนดัีงกลา่วตอ้งคํานวณจากตัวแปรอยา่งหนึง่อยา่งใดหรอืหลายอยา่งดังนี ้ 
3.5.1 ราคาปัจจบัุน (spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (futures price) ของสนิคา้โภคภัณฑ ์ 
3.5.2 ดัชนีสนิคา้โภคภัณฑ์ที่คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรอืราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (futures price) ของสนิคา้โภคภัณฑ์
สนิคา้ใดสนิคา้หนึง่  
3.5.3 ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีอ่า้งองิกบัดัชนสีนิคา้โภคภัณฑต์าม 3.5.2  
3.6 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวตอ้งคํานวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอา้งองิจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือ
ต่างประเทศ หรอืคํานวณจากราคาสนิคา้และบรกิารทีบ่รษัิทจัดการแสดงใหเ้ห็นไดว้่าวธิกีารคํานวณของผูพั้ฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะทอ้น
อัตราเงนิเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 
4. หลักเกณฑก์ารจัดใหม้ทีรัพยส์นิทีเ่พยีงพอตอ่การชําระหนีต้ามภาระผกูพัน (cover rule)  
บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้ทีรัพยส์นิของกองทนุทีม่คีณุภาพและมสีภาพคลอ่งในจํานวนทีเ่พยีงพอตอ่ภาระทีก่องทนุอาจตอ้งชําระหนี้ตามขอ้ตกลง
เมือ่ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีสํ่านักงาน ก.ล.ต. กําหนด  
 
5. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิสําหรับการลงทนุทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง  
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกับทรัพยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าว
ตอ้งเป็นไปตามทีสํ่านักงาน ก.ล.ต. กําหนด  
 
6. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิสําหรับการลงทนุใน OTC derivatives  
บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้ 
6.1 ใหคู้่สัญญาอกีฝ่ายหนึง่คํานวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ derivatives ให ้บรษัิทจัดการทราบทุกวันที ่15 และวันสดุทา้ยของแต่ละเดอืน 
ทัง้นี ้ในกรณีทีว่ันดังกลา่วเป็นวันหยดุทําการของบรษัิทจัดการ  
ใหคํ้านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวันทําการถัดไป  
6.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนัียสําคัญ ใหคู้่สัญญาอกีฝ่ายหนึ่งคํานวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรม
ของ derivatives ใหบ้รษัิทจัดการทราบทันท ี 
6.3 คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมือ่บรษัิทจัดการรอ้งขอได ้ 
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7. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิสําหรับการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives  
บรษัิทจัดการตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขดังนี ้ 
7.1 เขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพือ่การลดความเสีย่งเทา่นัน้  
7.2 เขา้เป็นคูส่ญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลัีกษณะของธรุกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธรุกรรมอยา่งหนึง่อยา่งใด ดังนี ้ 
7.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกันความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้งกับความสามารถในการชําระหนี้ตาม 
obligation ของผูผู้กพันตาม obligation นัน้ โดยคู่สัญญาทีอ่ยู่ในฐานะผูข้ายประกันความเสีย่งมภีาระผูกพันทีจ่ะตอ้งชําระเงนิตามขอ้ตกลงซือ้
ประกันความเสี่ยงเมื่อเกดิ credit event ขึน้โดยจะมีผลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกันความเสี่ยงครบกําหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกดิ credit event 
ขอ้ตกลงจะสิน้สุดในวันครบกําหนดตามปกติ) ทัง้นี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ 
obligation มหีลายรายการซึง่กําหนดใหผู้ข้ายประกันความเสีย่ง มหีนา้ทีชํ่าระหนี้เมือ่เกดิ credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการ
หนึง่เป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมือ่เกดิ credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการหนึง่ในกลุ่ม obligation ซึง่จะมกีาร
ชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสนิทรัพย์รายนั้น แต่ขอ้ตกลงจะครบกําหนดเมื่อเกดิ credit event ขึน้กับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม 
(Proportionate Credit Default Swap)  
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อา้งอิงที่เกิดจากการลดลงของ
ผลตอบแทนที่จะไดรั้บจากสนิทรัพยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกันความเสีย่งมภีาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรอือัตราลอยตัวที่
อา้งองิกับอัตราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกัน และสว่นทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิ เพือ่แลกกับการทีผู่ซ้ ือ้ประกันความ
เสีย่งจะโอนผลตอบแทนและสว่นทีเ่พิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิใหก้ับผูข้ายประกันความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit 
event หรอืครบกําหนดสญัญา (กรณีไมเ่กดิ credit event)  
7.3 ตอ้งใชส้ัญญามาตรฐานตามที่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรอืสัญญามาตรฐานอื่นตามที่
สํานักงานยอมรับ ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลัีกษณะดังนี ้ 
7.3.1 มผีลใชบั้งคับไดต้ามกฎหมาย และไมข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยห์รอืกฎหมายอืน่  
7.3.2 ไมม่ขีอ้กําหนดทีทํ่าใหส้ทิธทิีกํ่าหนดไวใ้นตราสารแหง่หนีห้รอืสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ที ่credit derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป  
7.3.3 ไมม่ขีอ้กําหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้กคู่ส่ญัญา  

3.14. อัตราสว่นการลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวม :  

อัตราสว่นการลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมในประเทศและตา่งประเทศ :  

บรษัิทจัดการจะลงทุนหรอืมีไวซ้ ึง่หลักทรัพย ์หรือทรัพยส์นิอื่น หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นเพื่อเป็นทรัพยส์นิของกองทุนรวม ตามที่ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรอืประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีทีค่ณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรอืสํานักงาน 
ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอัตราสว่นการลงทนุ บรษัิทจัดการจะลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 
 
สว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทนุทีคํ่านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit) 
  

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจํ่ากดัอัตราสว่น 

2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ    

2.1 กรณีม ีcredit rating อยูใ่น 2 อันดับแรกขึน้ไป ไมจํ่ากดัอัตราสว่น 

2.2 กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade แตตํ่า่
กวา่ 2 อันดับแรก 

ไมเ่กนิ 35% 

3 หน่วย CIS  ไมจํ่ากดัอัตราสว่น 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตรา
สารมลัีกษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้
4.1 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี ้เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารที่
รัฐบาลเป็นประกัน  

ไมเ่กนิ 20% 
(หรอืไมเ่กนิ 10% เมือ่เป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรอืผูม้ภีาระ
ผกูพันมภีมูลํิาเนาอยูต่า่งประเทศ โดยเลอืกใช ้credit rating 
แบบ national scale)  

5 ตราสารทีม่ลัีกษณะครบถว้นดังนี ้
5.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้
แฝง หรอืศกุกูทีผู่อ้อกจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรอืสาขา
ธนาคารพาณชิยต์า่งประเทศทีไ่ดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิ
ธนาคารพาณชิยใ์นประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารทีม่ลัีกษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้
5.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีน 
5.2.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการท่ัวไปโดยมรีายละเอยีด
ตามแบบ filing 

ไมเ่กนิอัตราดังนี ้แลว้แตอั่ตราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10% หรอื 
(2) น้ําหนักของตราสารทีล่งทนุใน benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 
5.2.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กํีาหนดวันชําระหนี้นอ้ยกวา่หรอื
เทา่กบั 397 วันนับแตว่ันทีล่งทนุ ทีไ่มไ่ดม้ลัีกษณะตาม 5.2.1 หรอื  
5.2.2 ผูม้ภีาระผกูพันตามตราสารดังกลา่วตอ้งเป็นบคุคลดังนี ้
5.2.3.1 ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืบรษัิท
เครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ 
5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย  
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่
ประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.9 บรษัิทหลักทรัพย ์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade 
5.5 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กํีาหนดวันชําระหนีม้ากกวา่ 397 วัน
นับแตว่ันทีล่งทนุ ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ regulated 
market 

6 ทรัพยส์นิดังนี ้ 
6.1 ตราสารทนุทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลักทรัพย์
สําหรับผูล้งทนุท่ัวไปของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอื
ของตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึตราสาร
ทนุทีผู่อ้อกตราสารอยูร่ะหวา่งดําเนนิการแกไ้ขเหตทุีอ่าจทําใหม้ี
การเพกิถอนการเป็นหลักทรัพยซ์ือ้ขายในตลาดหลักทรัพยแ์หง่
ประเทศไทยหรอืในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ)  
6.2 ตราสารทนุทีอ่อกโดยบรษัิททีจั่ดตัง้ขึน้ไมว่า่ตามกฎหมาย
ไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ ซึง่หุน้ของบรษัิทดังกลา่วซือ้ขาย
ในกระดานซือ้ขายหลักทรัพยสํ์าหรับผูล้งทนุท่ัวไปของตลาด
หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืของตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์
ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึตราสารทนุทีผู่อ้อกตราสารอยูร่ะหวา่ง
ดําเนนิการแกไ้ขเหตทุีอ่าจทําใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลักทรัพย์
ซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืในตลาดซือ้ขาย
หลักทรัพยต์า่งประเทศ) 
6.3 หุน้ทีอ่ยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบยีนซือ้ขายตาม 6.1 
6.4 ตราสารทีม่ลัีกษณะครบถว้นดังนี ้ 
6.4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ สญัญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้แฝง หรอืศกุกู ทีผู่อ้อกจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยและ
เสนอขายตราสารนัน้ในตา่งประเทศ หรอืผูอ้อกจัดตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของธนาคารพาณชิย์
ตา่งประเทศทีไ่ดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิธนาคารพาณชิยใ์น
ประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 
6.4.2 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade 
6.4.3 เป็นตราสารทีม่ลัีกษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้
6.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่
ประเทศไทย หรอืในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ 
6.4.3.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการท่ัวไปโดยมี
รายละเอยีดตามแบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กํีาหนดวันชําระหนีน้อ้ยกวา่หรอื
เทา่กบั 397 วันนับแตว่ันทีล่งทนุ ทีไ่มไ่ดม้ลัีกษณะตาม 6.4.3.1 
หรอื 6.4.3.2 ผูม้ภีาระผกูพันตามตราสารดังกลา่วตอ้งเป็นบคุคล
ดังนี ้

รวมกนัไมเ่กนิอัตราดังนี ้แลว้แตอั่ตราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10% หรอื  
(2) น้ําหนักของทรัพยส์นิใน benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 
6.4.3.3.1 บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 - 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถาบันการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
6.4.3.3.3 สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลัีกษณะทํานองเดยีวกบั
บคุคลตามขอ้ 6.4.3.3.1 - 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กํีาหนดวันชําระหนี้มากกวา่ 397 
วันนับแตว่ันทีล่งทนุ ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ 
regulated market 
6.5 ใบสําคัญแสดงสทิธอินุพันธท์ีม่ ีissuer rating อยูใ่นระดับ 
investment grade  
6.6 ธรุกรรมดังนี ้ทีคู่ส่ญัญาม ีcredit rating อยูใ่นระดับ 
investment grade 
6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC derivatives 
6.7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ลัีกษณะครบถว้นดังนี ้ 
6.7.1 จดทะเบยีนซือ้ขายหรอือยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจด
ทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลักทรัพยสํ์าหรับผูล้งทนุ
ท่ัวไปของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืของตลาดซือ้
ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึหน่วยดังกลา่วทีอ่ยู่
ระหวา่งดําเนนิการแกไ้ขเหตทุีอ่าจทําใหม้กีารเพกิถอนหน่วย
ดังกลา่วออกจากการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย
หรอืในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ)  
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทนุทีไ่มไ่ดม้ลัีกษณะกระจายการลงทนุ
ในกจิการโครงสรา้งพืน้ฐานอสงัหารมิทรัพย ์หรอืสทิธกิารเชา่ 
แลว้แตก่รณ ีตามแนวทางทีสํ่านักงานกําหนด  

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทนุทีม่ลัีกษณะกระจาย
การลงทนุในกจิการโครงสรา้งพืน้ฐาน อสงัหารมิทรัพย ์หรอืสทิธิ
การเชา่แลว้แตก่รณี (diversified fund) ตามแนวทางทีสํ่านักงาน 
ก.ล.ต. กําหนด และมลัีกษณะตาม 6.7.1 

ไมจํ่ากดัอัตราสว่น 

8 ทรัพยส์นิอืน่นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไมเ่กนิ 5% 
 หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพยส์นิดังนี ้ไมม่ขีอ้กําหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้ับฝาก ผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา แลว้แตก่รณี 
1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การดําเนนิงานของกองทนุ 
2. derivatives on organized exchange 
 
สว่นที ่2 : อตัราสว่นการลงทนุทีคํ่านวณตามกลุม่กจิการ (group limit) 
 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพยส์นิของบรษัิททกุบรษัิททีอ่ยูใ่นกลุม่กจิการ
เดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคูส่ญัญาในธรุกรรมทางการเงนิกบับรษัิท
ดังกลา่ว  

ไมเ่กนิอัตราใดอัตราหนึง่ดังนี ้แลว้แตอั่ตราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรอื 
(2) น้ําหนักของทรัพยส์นิทีล่งทนุใน benchmark + 10%  

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพยส์นิดังนี ้ไมม่ขีอ้กําหนดเกีย่วกบั group limit  
1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การดําเนนิงานของกองทนุ  
2. derivatives on organized exchange  
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สว่นที ่3 : อตัราสว่นการลงทนุทีคํ่านวณตามประเภททรพัยส์นิ (product limit) 
 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ต๋ัวแลกเงนิ หรอืต๋ัวสญัญา
ใชเ้งนิ ทีน่ติบิคุคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาใน
ตา่งประเทศของนติบิคุคลดังกลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจา่ย หรอื
คูส่ญัญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรอืสถาบันการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ 
1.2 ธนาคารพาณชิย ์
1.3 บรษัิทเงนิทนุ 
1.4 บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์
1.5 บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย 
(ไมร่วมถงึทรัพยส์นิทีก่องทนุไดรั้บโอนกรรมสทิธิม์าจากคูส่ญัญา
ตาม reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

รวมกนัไมเ่กนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบัญช ี(เวน้แตเ่ป็นกองทนุทีม่ี
อายโุครงการนอ้ยกวา่ 1 ปี ใหเ้ฉลีย่ตามรอบอายกุองทนุ)  
อัตราขา้งตน้ไมใ่ชก้บักองทนุทีอ่ายกุองทนุคงเหลอืนอ้ยกวา่หรอื
เทา่กบั 6 เดอืน ทัง้นี ้เฉพาะกองทนุทีม่อีายโุครงการมากกวา่หรอื
เทา่กบั 1 ปี  
  
  

2 ทรัพยส์นิดังนี้ 
2.1 ต๋ัวแลกเงนิ ต๋ัวสญัญาใชเ้งนิ หรอืสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง
ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแตก่องทนุไดดํ้าเนนิการใหม้กีารรับ
โอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกําหนด 
หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทนุสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้
2.2 สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (แตไ่มร่วมถงึสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้แฝงซึง่จดทะเบยีนกับ TBMA และมกีารเสนอขายตาม
หลักเกณฑท์ีกํ่าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ
วา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนีท้ี่
ออกใหม)่ 
2.3 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝาก
เกนิ 12 เดอืน  
2.4 total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นนี ้

รวมกนัไมเ่กนิ 25% 

3 ธรุกรรมประเภทการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื ไมเ่กนิ 25% 

4 ธรุกรรมประเภทการใหย้มืหลักทรัพย ์ ไมเ่กนิ 25% 

5 total SIP ซึง่ไดแ้ก ่ทรัพยส์นิตามขอ้ 8 ในสว่นที ่1 : อัตราสว่น
การลงทนุทีคํ่านวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single 
entity limit) แตไ่มร่วมถงึตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่
ทนุ สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง ศกุกู หรอืตราสาร Basel III ทีม่ี
ลักษณะครบถว้น ดังนี ้
5.1 ตราสารทีม่ลัีกษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ของ
สว่นที ่1 : อัตราสว่นการลงทนุทีคํ่านวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอื
คูส่ญัญา (single entity limit) 
5.2 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับตํา่กวา่ investment grade 
หรอืไมม่ ีcredit rating 

รวมกนัไมเ่กนิ 15% 

6 derivatives ดังนี ้
6.1 การเขา้ทําธรุกรรม derivatives ทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่การลด
ความเสีย่ง (hedging) 

ไมเ่กนิมลูคา่ความเสีย่งทีม่อียู ่

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การดําเนนิงานของกองทนุ ไมม่ขีอ้กําหนดเกีย่วกบั product limit  
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สว่นที ่4 : อตัราสว่นการลงทนุทีคํ่านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทนุ (concentration limit) 
 
ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น 

1 หุน้ของบรษัิทรายใดรายหนึง่ ทกุกองทนุรวมกนัภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการราย
เดยีวกนัตอ้งมจํีานวนหุน้ของบรษัิทรวมกนันอ้ยกวา่ 25% ของ
จํานวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทนัน้  

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ ตราสาร Basel III และศกุกูของ
ผูอ้อกรายใดรายหนึง่ (ไมร่วมถงึตราสารหนีภ้าครัฐไทยหรอืตรา
สารหนีภ้าครัฐตา่งประเทศ) 

2.1 ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีส้นิทางการเงนิ (financial 
liability)* ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบ
การเงนิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชลีา่สดุ ทัง้นี ้ในกรณีทีผู่อ้อก
ตราสารมหีนีส้นิทางการเงนิทีอ่อกใหมก่อ่นครบรอบระยะเวลา
บัญชถีัดไป และยังไมป่รากฏในงบการเงนิลา่สดุ บรษัิทจัดการ
อาจนํามลูคา่หนีส้นิทางการเงนิดังกลา่วมารวมกบัมลูคา่หนีส้นิ
ทางการเงนิตามงบการเงนิลา่สดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหนีส้นิทาง
การเงนินัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่กีารเผยแพรเ่ป็นการท่ัวไป และใน
กรณีทีผู่อ้อกตราสารไมม่หีนีส้นิทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผยไวใ้น
งบการเงนิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชลีา่สดุ** ใหใ้ชอั้ตราสว่นไม่
เกนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นี้
ของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้ เวน้แตใ่นกรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้ี
การยืน่แบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ  
2.2 ในกรณีทีก่องทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นีโ้ดยเป็นตราสารที่
ออกใหมแ่ละม ีcredit rating อยูใ่นระดับตํา่กวา่ investment 
grade หรอืไมม่ ีcredit rating ใหบ้รษัิทจัดการลงทนุเพือ่
กองทนุภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการรายเดยีวกนัรวมกนัไม่
เกนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารดังกลา่ว
เป็นรายครัง้ เวน้แตก่รณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยืน่แบบ filing 
ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให ้
พจิารณาเป็นรายโครงการ 
(อัตราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบคุคล
ดังนี ้
1. ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืบรษัิทเครดติฟองซเิอร ์
ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่
ประเทศไทย 
7. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย 
8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 
9. บรษัิทหลักทรัพย ์
10. สถาบันการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
11. สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลัีกษณะทํานองเดยีวกบับคุคล
ตาม 1. - 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้หมดของกองทนุรวม
หรอืกองทนุ CIS ตา่งประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้ 
อัตราขา้งตน้ไมใ่ชก้บัการลงทนุดังนี ้
(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุทีม่ลัีกษณะครบถว้นดังนี ้
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน  
(1.1) มขีนาดเล็ก  
(1.2) จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 
(1.3) เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง  

4 หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น 
ทีอ่อกหน่วยนัน้ เวน้แตเ่ป็นหน่วย infra ของกองทนุทีม่ลัีกษณะ
ครบถว้นดังนี ้โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน 
(1) มขีนาดเล็ก  
(2) จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 
(3) เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

5 หน่วย property ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทนุ 
property ทีอ่อกหน่วยนัน้ เวน้แตเ่ป็นหน่วย property ของ
กองทนุทีม่ลัีกษณะครบถว้นดังนี ้โดยไดรั้บความเห็นชอบจาก
สํานักงาน 
(1) มขีนาดเล็ก  
(2) จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 
(3) เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

หมายเหต ุ:  
* หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบัญชทีีผู่อ้อกตราสารดังกลา่วไดจ้ัดทํางบการเงนิตามมาตรฐานการบัญชนัีน้ โดยเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิทีกํ่าหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชตีามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบัญช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรับในระดับ
สากล เชน่ International Financial Reporting Standards (IFRS) หรอื United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้  
** รวมถงึกรณยัีงไมค่รบกําหนดการจัดทํางบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร  
 
ทัง้นี้ การคํานวณสัดสว่นตามนโยบายการลงทุนและอัตราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุน
ของกองทนุ และ/หรอืทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  
 
สว่นที ่5 : การดําเนนิการเมือ่ทรพัยส์นิทีล่งทนุขาดคณุสมบตัหิรอืการลงทนุไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ  
  
1. ในกรณีที่กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่กําหนด แต่ต่อมาทรัพยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบัตทิี่เปลีย่นแปลงไปจนเป็นเหตุใหข้าด
คณุสมบัตใินการเป็นทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทนุไดอ้กีตอ่ไป บรษัิทจัดการตอ้งดําเนนิการดังตอ่ไปนี ้ 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกับชือ่ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพยส์นิขาดคุณสมบัต ิและจัดส่งรายงานต่อผูดู้แล
ผลประโยชน ์ภายใน 3 วันทําการนับแตว่ันทีเ่กดิกรณีดังกลา่ว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ  
(2) จําหน่ายทรัพยส์นิทีข่าดคุณสมบัตภิายในโอกาสแรกโดยคํานึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสําคัญ แต่ตอ้งไม่เกนิกว่า 90 วันนับแต่วันที่
ทรัพยส์นินัน้ขาดคณุสมบัต ิเวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นนี ้ 
(3) เมื่อบรษัิทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สนิที่ขาดคุณสมบัต ิหรือทรัพย์สนิที่ขาดคุณสมบัตมิีคุณสมบัตเิปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตาม
หลักเกณฑท์ีกํ่าหนดแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งจัดทํารายงานขอ้มูลเกีย่วกับชือ่ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพยส์นิดังกล่าว รวมถงึวันทีไ่ด ้
จําหน่ายทรัพยส์นินัน้ออกไปหรอืวันทีท่รัพยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบัต ิแลว้แต่กรณี และใหจั้ดสง่รายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 
วันทําการนับแตว่ันทีเ่กดิกรณีดังกลา่ว  
 
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพยส์นิทีข่าดคุณสมบัตใิหเ้ป็นไปตาม (2) บรษัิทจัดการตอ้งจัดทํารายงานขอ้มูลตาม (1) พรอ้ม
สาเหตทุีไ่มส่ามารถจําหน่ายทรัพยส์นิดังกลา่ว และจัดสง่รายงานตอ่สํานักงาน ก.ล.ต. และผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแตว่ันครบ
ระยะเวลาดังกลา่ว 
 
2. ในกรณีที่ทรัพยส์นิในขณะที่กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทนุเป็นเวลา 5 วันทําการตดิตอ่กนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทนุเพิม่ บรษัิทจัดการตอ้งดําเนนิการดังตอ่ไปนี ้ 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกับประเภท จํานวน อัตราสว่นการลงทุน และวันทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุน และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวท้ี่บรษัิท
จัดการ  
(2) ไมล่งทนุเพิม่เตมิในทรัพยส์นิทีเ่กนิอัตราสว่นการลงทนุจนกวา่จะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุทีกํ่าหนด  
(3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนทีกํ่าหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานงึถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสําคัญ แต่ตอ้งไมเ่กนิระยะเวลา
ดังนี ้เวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นนี ้ 
(ก) 30 วันนับแต่วันสิน้รอบระยะเวลาบัญช ีในกรณีทีไ่มเ่ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุทีคํ่านวณตามประเภททรัพยส์นิ (product limit) สําหรับ
การลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ต๋ัวแลกเงนิหรอืต๋ัวสญัญาใชเ้งนิ ตามขอ้ 1 ในสว่นที ่3  
(ข) 90 วันนับแตว่ันครบระยะเวลาดังกลา่ว สําหรับกรณีอืน่ใดนอกเหนอืจากกรณีตาม (3) (ก)  
(4) เมือ่บรษัิทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนทีกํ่าหนดแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งจัดทํารายงานขอ้มูลเกีย่วกับชือ่ จํานวน 
อัตราสว่นการลงทนุในทรัพยส์นิดังกลา่ว รวมถงึวันทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุ แลว้แตก่รณี และจัดสง่รายงานดังกลา่วตอ่
ผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วันทําการนับแตว่ันทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุได ้
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุทีกํ่าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข) บรษัิทจัดการตอ้งจัดทํารายงานขอ้มลู
ตาม (1) พรอ้มสาเหตุที่ไม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และผูดู้แล
ผลประโยชน ์ภายใน 3 วันทําการนับแตว่ันครบระยะเวลาดังกลา่ว 



 

 

44 กองทุนเปิดบวัหลวงโกลบอลอินโนเวชัน่และเทคโนโลย ี| B-INNOTECH 

(5) ในกรณีที่กองทุนมีหุน้ของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการที่ลงทุน 
(concentration limit) ตามทีกํ่าหนดในสว่นที ่4 นอกจากการปฏบัิตติามวรรคหนึง่ (1) (2) (3) และ (4) แลว้ บรษัิทจัดการตอ้งดําเนนิการดังนี้
ดว้ย  
(ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จํานวนทีเ่กนิอัตราสว่นการลงทนุ เวน้แตก่รณีจําเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผอ่นผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.  
(ข) ลดสัดสว่นการถอืหุน้หรอืลดการมอํีานาจควบคุม หรอืยืน่คําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซือ้ ในกรณีทีท่รัพยส์นิเป็นหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีน 
และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษัิทดังกลา่วเป็นผลใหก้องทนุไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทนัน้จนถงึหรอืขา้มจดุทีต่อ้งทําคําเสนอซือ้  
 
ความในวรรคหนึง่มใิหนํ้ามาใชก้ับกองทนุรวมฟีดเดอร ์ในสว่นทีเ่ป็นการลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทนุตา่งประเทศ
ทีไ่มเ่ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุทีคํ่านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทนุ (concentration limit) โดยใหดํ้าเนนิการตามทีกํ่าหนดใน
ขอ้ 3 
 
3. ในกรณีกองทนุรวมฟีดเดอรท์ีม่กีารลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหรอืหน่วยของกองทนุตา่งประเทศไมเ่ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุน
ทีคํ่านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทนุ (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทําการตดิตอ่กนั บรษัิทจัดการจะดําเนนิการดังตอ่ไปนี ้ 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกับประเภท จํานวน อัตราสว่นการลงทุน และวันทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุน และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวท้ี่บรษัิท
จัดการ  
(2) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรก โดยคํานงึถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสําคัญ แต่ตอ้งไม่เกนิระยะเวลา 
180 วันนับแตว่ันครบระยะเวลาดังกลา่ว  
(3) หากบรษัิทจัดการสามารถแกไ้ขอัตราสว่นการลงทนุได ้ใหจั้ดทํารายงานขอ้มลูเกีย่วกับชือ่ จํานวน อัตราสว่นการลงทนุในทรัพยส์นิดังกล่าว 
รวมถงึวันทีอั่ตราสว่นเป็นไปตามทีกํ่าหนด และจัดสง่รายงานดังกลา่วตอ่ผูด้แูลผลประโยชนภ์ายใน 3 วันทําการนับแตว่ันครบระยะเวลาตาม (2)  
 
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการยังไม่สามารถแกไ้ขอัตราสว่นการลงทุนได ้หา้มมใิหบ้รษัิทจัดการลงทุนเพิม่เตมิในทรัพยส์นิทีเ่กนิอัตราสว่นการลงทุน
จนกว่าจะเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนทีกํ่าหนด และใหบ้รษัิทจัดการจัดทํารายงานขอ้มูลตามวรรคหนึง่ พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแกไ้ขให ้
เป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุดังกลา่ว และจัดสง่รายงานตอ่สํานักงาน ก.ล.ต. และผูด้แูลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ภายใน 3 วันทําการนับแตว่ันครบ
ระยะเวลาตาม (2)  
 
4. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนทีกํ่าหนดแต่ต่อมามกีรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไปตามอัตราสว่นการ
ลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 หรอืขอ้ 3 ในสว่นนี ้แลว้แตก่รณี โดยอนุโลม  
(1) กรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลักทรัพยต์ามสัดสว่นทีม่อียูเ่ดมินัน้  
(2) กรณีทีก่องทนุไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการบรจิาค  
 
5. ในกรณีทีม่เีหตุสดุวสิัยหรอืเหตจํุาเป็นอืน่ใดทําใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถดําเนนิการแกไ้ขเพือ่ใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีกํ่าหนด
ในขอ้ 1 (2) หรอืขอ้ 2 วรรคหนึง่ (3) (ข) หรอืบรษัิทจัดการมคีวามเห็นว่าการดําเนนิการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน บรษัิทจัดการ
สามารถใชดุ้ลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งคํานึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสําคัญ และตอ้งส่งรายงานเกี่ยวกับการ
ดําเนนิการของบรษัิทจัดการในเรือ่งดังกลา่วตอ่สํานักงาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทนุและผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม กอ่นครบระยะเวลาที่
ตอ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑดั์งกล่าว ทัง้นี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการสามารถดําเนินการโดย
วธิกีารเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการแทนได ้ 
 
สว่นที ่6 : การดําเนนิการเมือ่การลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ  
  
1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บรษัิทจัดการตอ้งดําเนินการ
ดังตอ่ไปนี ้ 
(1) จัดทํารายงานเกีย่วกับการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีทํ่าใหม้กีารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้จัดสง่ต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ  
(2) ดําเนนิการแกไ้ขใหส้ัดสว่นการลงทนุของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืดําเนนิการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุ ทัง้นี้ ตาม
หลักเกณฑท์ีกํ่าหนดในขอ้ 2 ในสว่นนี ้ 
2. ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษัิทจัดการดําเนนิการแกไ้ข
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันทีส่ัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทนุ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมภายในกําหนดเวลาดังกลา่ว  
 
ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเดมิในการทีจ่ะออก
จากกองทุนรวมกอ่นทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบั้งคับ โดยวธิกีารดังกล่าวตอ้งมรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมต่อผู ้
ถอืหน่วยลงทนุ รวมทัง้เมือ่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งงดเก็บคา่ธรรมเนยีมการ
รับซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลีย่นแปลงดังกล่าวจะมผีลใชบั้งคับ และในกรณีทีค่รบกําหนด 90 วันนับแต่วันที่
สัดสว่นการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มผีลใชบั้งคับ บรษัิทจัดการตอ้งไม่เสนอ
ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนัน้เพิม่เตมิ  
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4. การแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ (Class of Unit) :  

4.1. การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี 

4.2. ประเภทการแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี 

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ) :  

5. การเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ัง้แรก :  

5.1. ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

- บรษัิทจัดการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

ผูส้นใจสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดท้ีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืตามวันเวลาเสนอขายครัง้แรกทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วน 
ในราคาหน่วยลงทนุทีเ่สนอขาย  
 
เง ือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ัง้แรก  
 
1. หากมผีูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนครบตามจํานวนเงนิทุนของโครงการก่อนสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก และหรอืเต็มตามวงเงนิที่ไดรั้บ
จัดสรรจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีม่อํีานาจ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายครัง้แรกกอ่นครบกําหนดระยะเวลา
ดังกลา่ว โดยบรษัิทจัดการจะดําเนนิการปิดประกาศแจง้ใหผู้ซ้ ือ้หน่วยลงทุนทราบทีสํ่านักงานของบรษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนื  
2. บรษัิทจัดการอาจยกเลกิการจัดตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหสํ้านักงาน ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 7 วันนับตัง้แตว่ันถัดจากวันยตุกิารขายหน่วยลงทนุนัน้  
3. บรษัิทจัดการอาจปฏเิสธการสั่งซือ้/จองซือ้ หรอืยุตกิารเสนอขาย และหรอืยุตกิารจัดตัง้กองทุน หากบรษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นว่าการ
สัง่ซือ้/จองซือ้นัน้ มผีลกระทบตอ่ชือ่เสยีงหรอืตอ่ความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ หรอืบรษัิทจัดการไมส่ามารถนําเงนิไปลงทนุให ้
กองทนุไดด้ทีีส่ดุ หรอืมผีลกระทบอืน่ใดตอ่การลงทนุ ทัง้นี ้เพือ่รักษาผลประโยชนข์องกองทนุและหรอืผูล้งทนุเป็นสําคัญ  
 
วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วน และเอกสารการส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
ผูส้นใจลงทนุสามารถตดิตอ่ขอรับหนังสอืชีช้วน คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบัญชกีองทนุ และเอกสารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายกําหนด (ถา้ม)ี 
ไดท้ี่บรษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื สําหรับผูล้งทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชกีองทุน จะตอ้งเปิดบัญชกีองทุนโดยกรอก
รายละเอยีดและขอ้ความตา่งๆ ในใบคําขอเปิดบัญชกีองทนุพรอ้มแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชกีองทนุ  
 
เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช ี 
 
(1) กรณีบคุคลธรรมดา  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
 
(2) กรณีนติบิคุคล  
ก) หนังสอืรับรองกระทรวงพาณชิย ์ 
ข) สําเนาหนังสอืมอบอํานาจ และตัวอยา่งลายมอืชือ่ของผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคล  
ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคล  
ง) เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ใด (ถา้ม)ี  
 
ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ตัง้แต ่2 คนขึน้ไปแตไ่มเ่กนิ 4 คนสั่งซือ้หน่วยลงทนุรว่มกัน บรษัิทจัดการจะจดแจง้ชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุเหลา่นัน้เป็นผูถ้อืหน่วย
ลงทุนร่วมกันในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและในสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนหรอืเอกสารแสดงสทิธอิืน่ใด และจะถอืเอาบคุคลทีม่ชีือ่ใน
ใบคําขอเปิดบัญชกีองทุนคนใดคนหนึง่หรอืมากกวา่ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุแจง้ความประสงคไ์วเ้ป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุ และผูรั้บ
เงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืรับเงนิจากการชําระบัญชกีรณีเลกิกองทนุ  
 
วธิสี ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
ชอ่งทางในการเสนอขายครัง้แรก มดัีงนี ้ 
- บรษัิทจัดการ  
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  
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ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งสั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้ โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในใบคําขอเปิดบัญชกีองทุน ใบคําสั่งซือ้
หน่วยลงทุน และเอกสารอืน่ใดตามที่กฎหมายกําหนด (ถา้ม)ี ใหค้รบถว้นชัดเจน และชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มจํานวน พรอ้มเอกสาร
หลักฐานซึง่ลงนามรับรองความถกูตอ้งไปยืน่ทีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  
 
การรบัชําระเงนิ และการเก็บรกัษาเงนิคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
1. กรณีส ัง่ซือ้ผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ  : 
 
(ก) ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกเป็นเงนิสด คําสั่งหักบัญชธีนาคาร เช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ 
หรอืวธิอีืน่ใดทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกับสํานักงานทีรั่บคําสั่งซือ้เท่านัน้ โดยจะตอ้งลงวันทีท่ีส่ั่งซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสั่ง
จ่ายในนามชือ่บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุทีร่ะบุในหนังสอืชีช้วน ซึง่เป็นบัญชเีงนิฝากของ บมจ.ธนาคารกรงุเทพ หรอืธนาคารอืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิ 
ประเภทกระแสรายวัน หรอืบัญชจีองซือ้อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคต ทัง้นี ้หากมผีลประโยชนใ์ดเกดิขึน้เนือ่งจากบัญชจีอง
ซือ้ดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหเ้ป็นประโยชนข์องกองทนุ  
 
(ข)ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใดของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืของสถาบันการเงนิ
อืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ในวันทีท่ีส่ั่งซือ้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะรับชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ณ สถานที ่หรอืชว่งระยะเวลาหรอืภายใตเ้งือ่นไขอืน่ใด ตามที่
บรษัิทจัดการจะกําหนด โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผา่นทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม  
 
อนึ่ง การชําระเงนิดว้ยบัตรดังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่บรษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนจากการชําระดว้ยบัตรดังกล่าว หรอืจาก
ธนาคารทีผู่ส้ัง่ซือ้ใชบั้ญชบัีตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ภายในวันทําการถัดจากวันทีท่ีส่ั่งซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิ
ทีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว  
 
อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดใหบ้รกิารรับชําระค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ ้
ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี่ www.bblam.co.th หรอืช่องทางอืน่ที่เหมาะสม การชําระดว้ยบัตรดังกล่าว จะไม่มกีารสะสมคะแนน เวน้แต่
ธนาคารจะกําหนดอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  
 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วันเวลา ในการรับชําระดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอื
บัตรอืน่ใด โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผา่นทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  
 
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะตอ้งนําเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บจากผูส้ั่งซือ้เขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาเสนอขายครัง้
แรก  
 
อย่างไรก็ตาม การรับชําระเงนิกรณีสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ นัน้ บรษัิทจัดการขอ
สงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลงได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอื
ผา่นชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  
 
2. กรณีส ัง่ซือ้ผา่นบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่ : 
 
(ก) ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก เป็นเงนิสด คําสั่งหักบัญชธีนาคาร เช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ 
หรอืวธิอีืน่ใดทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกับสํานักงานทีรั่บคําสั่งซือ้เท่านัน้ โดยจะตอ้งลงวันทีท่ีส่ั่งซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสั่ง
จ่ายในนาม “บัญชจีองซือ้หน่วยลงทุนของ บลจ.บัวหลวง” ซึง่เป็นบัญชเีงนิฝากของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิ 
ประเภทกระแสรายวัน หรอืบัญชจีองซือ้อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคตทีบ่รษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้
คนืเป็นผูเ้ปิดบัญชจีองซือ้หน่วยลงทุน เพือ่รับชําระค่าซือ้หน่วยลงทุน ทัง้นี้ หากมผีลประโยชน์ใดเกดิขึน้เนื่องจากบัญชจีองซือ้ดังกล่าว บรษัิท
จัดการจะดําเนนิการใหเ้ป็นประโยชนข์องกองทนุ  
 
(ข)ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใดของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืของสถาบันการเงนิ
อืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ในวันทีท่ีส่ั่งซือ้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะรับชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ณ สถานที ่หรอืชว่งระยะเวลาหรอืภายใตเ้งือ่นไขอืน่ใด 
ตามทีบ่รษัิทจัดการจะกําหนด โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผา่นทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม  
 
อนึ่ง การชําระเงนิดว้ยบัตรดังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่บรษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนจากการชําระดว้ยบัตรดังกล่าว หรอืจาก
ธนาคารทีผู่ส้ัง่ซือ้ใชบั้ญชบัีตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ภายในวันทําการถัดจากวันทีท่ีส่ั่งซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิ
ทีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว  
 
อยา่งไรก็ตาม กอ่นเปิดใหบ้รกิารรับชําระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ
ผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม การชําระดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี จะไม่มกีาร
สะสมคะแนน เวน้แตธ่นาคารจะกําหนดอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  



 

 

47 กองทุนเปิดบวัหลวงโกลบอลอินโนเวชัน่และเทคโนโลย ี| B-INNOTECH 

 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วันเวลา ในการรับชําระดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอื
บัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ดังกลา่วขา้งตน้ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตาม
ความเหมาะสม  
 
อนึง่ ผูส้ัง่ซือ้ทีไ่ดช้ําระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุแลว้ จะเพกิถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้ 
 
บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ จะตอ้งนําเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บจากผูส้ั่งซือ้เขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทุนขา้งตน้
ภายในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก  
 
อยา่งไรก็ตาม การรับชําระเงนิกรณีสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่นัน้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิ
ในการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลงได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผา่นทาง 
เว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  
 
การจดัสรรหนว่ยลงทนุ  
 
กรณีทีม่ผีูส้ั่งซือ้ในการเสนอขายครัง้แรกไมเ่กนิเงนิทนุโครงการ ผูส้ั่งซือ้ทกุคนจะไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุตามจํานวนทีจ่องซือ้และในกรณีที่
มผีูจ้องซือ้เกนิจํานวนทีเ่สนอขาย บรษัิทจัดการอาจดําเนนิการจัดสรรหน่วยลงทนุ โดยใชห้ลักการ “จองซือ้กอ่นไดก้อ่น” ตามวันทีไ่ดรั้บใบสัง่ซือ้
พรอ้มเงนิคา่สัง่ซือ้เต็มจํานวน  
 
ทัง้นี้ หากการจัดสรรหน่วยลงทนุดังกลา่ว จะทําใหบ้คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุ
ทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษัิทขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนใหทั้ง้หมดตามคําสั่งจองซือ้ แต่จะใหเ้ท่าทีไ่ม่เกนิสัดสว่นหนึง่ในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้สิน้ หรอืเวน้แตเ่ป็นกรณีทีไ่ดรั้บการผอ่นผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.  
 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอื ระงับการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรอืบางสว่น ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังนี ้ 
(1) กรณีทีเ่อกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บจากผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอืไมค่รบถว้น  
(2) กรณีทีบ่รษัิทจัดการเกดิขอ้สงสยัวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุไมโ่ปรง่ใส เชน่ อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้  
(3) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการจองซือ้หน่วยลงทนุในบางกรณีตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร เชน่ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเห็นวา่
การจองซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วอาจกอ่ใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทนุหรอืกอ่ใหเ้กดิผลเสยีหายแกก่องทนุ เป็นตน้  
 
ทัง้นี ้เพือ่เป็นการรักษาผลประโยชนข์องกองทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และชือ่เสยีงหรอืความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการเป็นหลัก  
 
การคนืเงนิคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
บรษัิทจัดการจะคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีตอ่ไปนี ้ 
1. บรษัิทจัดการยกเลกิการจัดตัง้ทีอ่ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหสํ้านักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 
วันนับตัง้แตว่ันถัดจากวันทีย่ตุกิารขายหน่วยลงทนุนัน้ และจะคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชนใ์ดๆ (ถา้ม)ี ใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้ ภายใน 15 วัน
นับตัง้แตว่ันถัดจากวันสิน้สดุการจัดตัง้กองทนุ  
 
2. บรษัิทจัดการยตุกิารจัดตัง้กองทนุหากหลังจากสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกแลว้ ปรากฏวา่บรษัิทจัดการไมส่ามารถจําหน่ายหน่วยลงทนุ
ใหแ้กป่ระชาชนไดถ้งึ 35 ราย หรอืในกรณีทีม่กีารจัดสรรหน่วยลงทนุไมเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ ์หรอืปรากฏวา่ไมส่ามารถหาตราสารทีจ่ะลงทนุได ้
อย่างเหมาะสม ตามนโยบายการลงทุนทีกํ่าหนด โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหสํ้านักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตัง้แต่วันถัดจากวันปิด
เสนอขายหน่วยลงทนุดังกลา่ว และจะคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ (ถา้ม)ี ใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้ ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แตว่ันถัดจากวัน
สิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุนัน้ตามสดัสว่นของเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุ  
 
3. ผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั ้งหมดหรือบางส่วนในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะ
ดําเนนิการคนืเงนิสว่นทีไ่ม่ไดรั้บการจัดสรรพรอ้มผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กดิขึน้ (ถา้ม)ี ใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้ ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วันถัดจากวันสิน้สดุ
ระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก  
 
อนึง่ หากบรษัิทจัดการไม่สามารถคนืเงนิค่าจองซือ้และผลประโยชน์ (ถา้ม)ี ใหแ้กผู่จ้องซือ้หน่วยลงทุนไดภ้ายในกําหนดเวลาดังกล่าว บรษัิท
จัดการจะชําระดอกเบีย้ในอัตราไม่ตํ่ากวา่รอ้ยละ 7.50 ตอ่ปีนับตัง้แตว่ันถัดจากวันทีค่รบกําหนดเวลานัน้จนถงึวันทีบ่รษัิทจัดการชําระเงนิจํานวน
ดังกลา่วไดค้รบถว้น ทัง้นี ้เวน้แตสํ่านักงาน ก.ล.ต. จะพจิารณาผอ่นผันหรอืสัง่การเป็นอยา่งอืน่  
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เง ือ่นไขอืน่ใด  
 
การสั่งซือ้หน่วยลงทุนจะสมบรูณ์ต่อเมือ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บเงนิคา่สั่งซือ้หน่วยลงทุนและไดทํ้ารายการขาย
หน่วยลงทุนแลว้เพือ่ใหบ้รษัิทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผูส้ั่งซือ้จะไมส่ามารถยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้ได ้เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจาก
บรษัิทจัดการเป็นกรณีพเิศษ  
 
ในการชําระค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุน หากมใิชก่รณีทีผู่ส้ั่งซือ้ทํารายการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอืน่ทีจั่ดตัง้โดยบรษัิทจัดการเพือ่สั่งซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ผูส้ัง่ซือ้จะตอ้งชําระคา่สัง่ซือ้ดว้ยเงนิเต็มมลูคา่ จะหักกลบลบหนีก้บับรษัิทจัดการไมไ่ด ้ 
 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก :  

6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  

- ATM 
- Internet 
- Tele-Bank 
- บรษัิทจัดการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
- หักบัญช ี
- ชอ่งทางอืน่ๆ เพือ่เป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  

วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วน และเอกสารการส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
ผูส้นใจทีจ่ะสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ สามารถขอรับหนังสอืชีช้วน คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบัญชกีองทนุ และเอกสารอืน่ใดตามที่
กฎหมายกําหนด (ถา้ม)ี ไดท้ีบ่รษัิทจัดการ และหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื สําหรับผูส้นใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีย่ังไมเ่คยมบัีญชกีองทนุ
จะตอ้งเปิดบัญชกีองทุนโดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่างๆ ในใบคําขอเปิดบัญชกีองทุนพรอ้มแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
กองทนุ  
 
เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช ี
 
(1) กรณีบคุคลธรรมดา  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
 
(2)กรณีนติบิคุคล  
ก) หนังสอืรับรองกระทรวงพาณชิย ์ 
ข) สําเนาหนังสอืมอบอํานาจ และตัวอยา่งลายมอืชือ่ของผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคล  
ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคล  
ง) เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ใด (ถา้ม)ี  
 
ในกรณีผูส้ั่งซือ้ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไมเ่กนิ 4 คนสั่งซือ้หน่วยลงทุนร่วมกัน บรษัิทจัดการจะจดแจง้ชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเหล่านัน้เป็นผูถ้อืหน่วย
ลงทนุรว่มกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ และในเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ และจะถอืเอาบคุคลทีม่ชี ือ่ในคําขอเปิดบัญชกีองทนุคนใดคน
หนึง่หรอืมากกวา่ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแจง้ความประสงคไ์วเ้ป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุ และผูรั้บเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืรับ
เงนิจากการชําระบัญชกีรณีเลกิกองทนุ  
 
วธิกีารส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 
ผูส้นใจลงทุนสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื หรอืชอ่งทางอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจัดใหม้ ีหรอื
ประกาศแจง้เพิม่เตมิในอนาคต ตามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการกําหนด โดยบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ขเพิม่ชอ่งทางการสั่งซือ้ หรอืแกไ้ข
วธิกีารสั่งซือ้ หรอืแกไ้ขเรือ่งอื่นใดที่เกีย่วขอ้งกับการสั่งซือ้ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูล้งทุน โดยจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่
www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  
 
ชอ่งทางในการเสนอขายหน่วยลงทนุ มดัีงนี ้ 
- บรษัิทจัดการ  
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
- หักบัญชเีงนิฝากแบบถัวเฉลีย่ 
- ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet)  



 

 

49 กองทุนเปิดบวัหลวงโกลบอลอินโนเวชัน่และเทคโนโลย ี| B-INNOTECH 

- ระบบเอทเีอ็ม (ATM)  
- ระบบโทรศัพท ์(Tele-Bank) 
- ชอ่งทางอืน่ๆ เพือ่เป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต  
 
1. บรษิทัจดัการ :  
 
ผูส้นใจสามารถขอรับหนังสอืชีช้วน คําสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบัญชกีองทนุ และเอกสารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายกําหนด (ถา้ม)ี ไดท้ีบ่รษัิท
จัดการ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งสั่งซือ้ไม่ตํ่ากวา่มูลค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้ โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ใบคําขอเปิดบัญชกีองทุน (สําหรับการสั่งซือ้ครัง้
แรก) และคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้นชัดเจน และนําคําขอเปิดบัญชกีองทุน (ถา้ม)ี และคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มทัง้เงนิค่าซือ้หน่วย
ลงทนุเต็มจํานวนไปยืน่ทีบ่รษัิทจัดการ  
 
2. ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื :  
 
ผูส้นใจสามารถขอรับหนังสอืชีช้วน คําสั่งซือ้หน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชกีองทุน และเอกสารอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด (ถา้มี) ไดท้ี่
ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งสั่งซือ้ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ใบคําขอเปิดบัญชี
กองทนุ (สําหรับการสั่งซือ้ครัง้แรก) และคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหค้รบถว้นชดัเจน และนําคําขอเปิดบัญชกีองทนุ (ถา้ม)ี และคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
พรอ้มทัง้เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนไปยืน่ทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
  
3. หกับญัชเีงนิฝากแบบถวัเฉลีย่ : 
 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นประจํา ตามวันทีท่ีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุกําหนดไว ้ดว้ยการใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้ะบุไว ้ใน “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ใน
ทํานองเดยีวกัน ดว้ยจํานวนเงนิทีเ่ท่ากันในแต่ละครัง้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิต่อบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คืน เพื่อขอใชบ้รกิาร พรอ้มแนบเอกสารประกอบการสมัครใชบ้รกิาร อาทเิช่น สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาหนังสือ
เดนิทาง เป็นตน้ และนําสมดุบัญชเีงนิฝากบัญชสีะสมทรัพย/์กระแสรายวัน เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาดว้ย 
 
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นประจําดว้ยการหักบัญชเีงนิฝาก สามารถตดิตอ่และดําเนนิการได ้ดังนี ้ 
1) ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน)  
2) บรษัิท กรงุเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน)  
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ทีบ่รษัิทจัดการจะประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่าน
ทางชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  
 
(1) การส ัง่ซือ้ผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ : ม ี2 กรณี ดังนี ้
 
(1.1) กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เพือ่ส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพือ่ขอใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ โดยกรอก “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ซึง่
การใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุจะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับตอ่ไปจนกวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะ
เพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก “คําขอยกเลกิบรกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานอง
เดยีวกนั และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี
 
(1.2) กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝากธนาคารอืน่ๆ เพือ่ส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพือ่ขอใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคาร
กสกิรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์และ บมจ.ธนาคารกรงุศรอียุธยา หรอืธนาคารพาณชิยอ์ืน่
ใดทีบ่รษัิทจัดการจะประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม โดย
กรอก “หนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกนั ซึง่การสมัครใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุจะมี
ผลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับตอ่ไปจนกวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเพกิถอนคําสัง่ โดยกรอก “คําขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอื
คําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วันกอ่นวันทีจ่ะมกีารหัก
บัญช ีทัง้นี ้คา่ธรรมเนยีมการใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก เป็นไปตามทีธ่นาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากกําหนด 
 
บรษัิทจัดการจะสามารถใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้เมือ่ธนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากดังกลา่วขา้งตน้แจง้ใหค้วามยนิยอม
หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนมายังบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการไดแ้จง้เริม่ใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบ โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสมแลว้เทา่นัน้ 
 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตดิตอ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นประจํา ตามวันทีท่ีผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนกําหนดไว ้ดว้ยการใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากขา้งตน้ โดยกรอก “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพื่อซือ้
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หน่วยลงทนุกองทนุเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกนั ซึง่การใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุจะมี
ผลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับต่อไปจนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก “คําขอยกเลกิบรกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิ
ฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้
คนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี
 
กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุม ี“หนังสอืขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกันมายังบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนื จะมผีลให ้“คําสัง่ซือ้” ตลอดจน “คําสัง่รอดําเนนิการเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ” ถกูยกเลกิทันท ี
 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งระบุชือ่กองทุน และจํานวนเงนิทีต่อ้งการสั่งซือ้ซึง่จะตอ้งไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะหักเงนิจาก
บัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้และโอนเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุ เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุตามเงือ่นไขทีไ่ดร้ะบไุวใ้น “คําสั่งซือ้” หรอื “คําขอใชบ้รกิาร
หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทุนเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ในราคาขายหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ 
สิน้วันทําการซือ้ขาย ซึง่จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทนุทีคํ่านวณไดเ้มือ่สิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนวันนัน้เป็นเกณฑใ์นการคํานวณ และราคาขาย
หน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 
 
การหักบัญชเีงนิฝากดังกลา่วจะอยูภ่ายใตเ้งือ่นไข ดังนี ้ 
1. กรณีวันทีกํ่าหนดหักเงนิบัญชเีงนิฝากตรงกบัวันหยดุทําการหรอืวันหยดุทําการซือ้ขาย บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วย
ลงทนุในวันทําการหรอืวันทําการซือ้ขายถัดไป  
2. กรณีวันทีกํ่าหนดหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากไมม่ใีนเดอืนนัน้ เชน่ วันที ่31 แตใ่นเดอืนนัน้ม ี30 วัน บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพือ่
ซือ้หน่วยลงทนุในวันทําการหรอืวันทําการซือ้ขายสดุทา้ยของเดอืนนัน้  
3. กรณีวันทีกํ่าหนดหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเป็นวันสดุทา้ยของเดอืนและตรงกับวันหยดุ เชน่ วันที ่31 ธันวาคม บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชี
เงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวันทําการหรอืวันทําการซือ้ขายสดุทา้ยของเดอืนนัน้  
  
ทัง้นี้ รายการที่หักบัญชเีงนิฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในสมุดบัญชเีงนิฝาก เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนนําสมุดบัญชเีงนิฝากไป
บันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจบัุน  
 
กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนนําเช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรอืมกีารสง่คําสั่งหักบัญชธีนาคารเพือ่ฝากเขา้บัญชเีงนิฝากทีย่ังไมส่ามารถเรยีกเก็บเงนิได ้
ในวันทีม่กีารหักบัญช ีบรษัิทจัดการจะไมดํ่าเนนิการหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุที่
มเีงนิครบตามทีร่ะบุไวเ้พือ่ซือ้หน่วยลงทุน หากเงนิในบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ในงวดใดมไีม่เพยีงพอทีบ่รษัิทจัดการจะหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วย
ลงทนุ บรษัิทจัดการจะไม่หักเงนิในบัญชเีงนิฝากในงวดนัน้ๆ และจะทําการหักบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในงวดถัดไป และจะไม่หักบัญชี
เงนิฝากยอ้นหลัง สําหรับงวดทีบั่ญชเีงนิฝากมเีงนิไมเ่พยีงพอทีจ่ะหักซือ้หน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะซือ้หน่วยลงทุนมากกวา่ 1 กองทุน และเงนิในบัญชเีงนิฝากมไีมเ่พยีงพอทีจ่ะซือ้หน่วยลงทุนในลําดับแรก
ใหค้รบตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไว ้บรษัิทจัดการจะไม่หักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุนในลําดับนัน้ และจะหักเงนิในบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วย
ลงทนุในลําดับถัดไปจนครบตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุระบไุวแ้ตไ่มตํ่า่กวา่ขอ้กําหนดในการซือ้หน่วยลงทนุขัน้ตํา่ของแตล่ะกองทนุ  
 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการแกไ้ข “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ใน
ทํานองเดยีวกัน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนกรอก “คําขอเปลีย่นแปลงขอ้มูลการใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทนุเปิดแบบ
ถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกนั และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี 
 
บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยู่กับบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการทํารายงานทีส่มบูรณ์ และใช ้
อา้งองิได ้ 
 
ผูส้ั่งซือ้จะไมส่ามารถเพกิถอน หรอืขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจากรายการสั่งซือ้ทีบ่รษัิทจัดการไดทํ้าการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้
เรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่ในกรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลง วธิกีารและหรอือื่นใดเกีย่วกับวธิกีารหักบัญชเีงนิฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุนได ้
รวมถงึอนาคตบรษัิทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนอื่นที่มีการแต่งตัง้เพิม่เตมิจะเปิดรับคําสั่งซือ้ผ่านการหักบัญชเีงนิฝากให ้
สามารถทําได ้อนึ่ง โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตาม
ความเหมาะสม 
 
(2) การส ัง่ซือ้ผา่นบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่ :  
 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตดิตอ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.
ธนาคารกสกิรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์และ บมจ.ธนาคารกรุงศรอียุธยา หรอืธนาคาร
พาณิชยอ์ืน่ใดที่บรษัิทจัดการจะประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความ
เหมาะสม โดยกรอก “หนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ซึง่การสมัครใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อื
หน่วยลงทุนจะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับต่อไปจนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก “คําขอยกเลกิหักเงนิจาก
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บัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน
กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ีทัง้นี ้คา่ธรรมเนยีมการใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก เป็นไปตามทีธ่นาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากกําหนด 
 
บรษัิทจัดการจะสามารถใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้เมือ่ธนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากดังกลา่วขา้งตน้แจง้ใหค้วามยนิยอม
หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนมายังบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการไดแ้จง้เริม่ใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบ โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสมแลว้เทา่นัน้ 
 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตดิตอ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิารสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นประจําตามวันทีท่ีผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนกําหนดไว ้ดว้ยการใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากขา้งตน้ โดยกรอก “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพื่อซือ้
หน่วยลงทนุกองทนุเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกนั ซึง่การใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุจะมี
ผลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับต่อไปจนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก “คําขอยกเลกิบรกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิ
ฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้
คนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี
 
กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุ ม ี“หนังสอืขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกนัมายังบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนื จะมผีลให ้“คําสัง่ซือ้” ตลอดจน “คําสัง่รอดําเนนิการเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ” ถกูยกเลกิทันท ี
 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งระบุชือ่กองทุน และจํานวนเงนิทีต่อ้งการสั่งซือ้ซึง่จะตอ้งไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะหักเงนิจาก
บัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้และโอนเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุ เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุตามเงือ่นไขทีไ่ดร้ะบไุวใ้น “คําสั่งซือ้” หรอื “คําขอใชบ้รกิาร
หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทุนเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ในราคาขายหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ 
สิน้วันทําการซือ้ขาย ซึง่จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทนุทีคํ่านวณไดเ้มือ่สิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนวันนัน้เป็นเกณฑใ์นการคํานวณ และราคาขาย
หน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 
 
การหักบัญชเีงนิฝากดังกลา่วจะอยูภ่ายใตเ้งือ่นไข ดังนี ้ 
1. กรณีวันทีกํ่าหนดหักเงนิบัญชเีงนิฝากตรงกบัวันหยดุทําการหรอืวันหยดุทําการซือ้ขาย บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วย
ลงทนุในวันทําการหรอืวันทําการซือ้ขายถัดไป  
2. กรณีวันทีกํ่าหนดหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากไมม่ใีนเดอืนนัน้ เชน่ วันที ่31 แตใ่นเดอืนนัน้ม ี30 วันบรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพือ่
ซือ้หน่วยลงทนุในวันทําการหรอืวันทําการซือ้ขายสดุทา้ยของเดอืนนัน้  
3. กรณีวันทีกํ่าหนดหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเป็นวันสดุทา้ยของเดอืนและตรงกับวันหยดุ เชน่ วันที ่31 ธันวาคม บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชี
เงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวันทําการหรอืวันทําการซือ้ขายสดุทา้ยของเดอืนนัน้  
  
ทัง้นี้ รายการที่หักบัญชเีงนิฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในสมุดบัญชเีงนิฝาก เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนนําสมุดบัญชเีงนิฝากไป
บันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจบัุน 
 
กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนนําเช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรอืมกีารสง่คําสั่งหักบัญชธีนาคารเพือ่ฝากเขา้บัญชเีงนิฝากทีย่ังไมส่ามารถเรยีกเก็บเงนิได ้
ในวันทีม่กีารหักบัญช ีบรษัิทจัดการจะไมดํ่าเนนิการหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุที่
มเีงนิครบตามทีร่ะบุไวเ้พือ่ซือ้หน่วยลงทุน หากเงนิในบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ในงวดใดมไีม่เพยีงพอทีบ่รษัิทจัดการจะหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วย
ลงทนุ บรษัิทจัดการจะไม่หักเงนิในบัญชเีงนิฝากในงวดนัน้ๆ และจะทําการหักบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในงวดถัดไป และจะไม่หักบัญชี
เงนิฝากยอ้นหลังสําหรับงวดทีบั่ญชเีงนิฝากมเีงนิไมเ่พยีงพอทีจ่ะหักซือ้หน่วยลงทนุ 
 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะซือ้หน่วยลงทุนมากกวา่ 1 กองทุน และเงนิในบัญชเีงนิฝากมไีมเ่พยีงพอทีจ่ะซือ้หน่วยลงทุนในลําดับแรก
ใหค้รบตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไว ้บรษัิทจัดการจะไม่หักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุนในลําดับนัน้ และจะหักเงนิในบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วย
ลงทนุในลําดับถัดไปจนครบตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุระบไุวแ้ตไ่มตํ่า่กวา่ขอ้กําหนดในการซือ้หน่วยลงทนุขัน้ตํา่ของแตล่ะกองทนุ 
 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการแกไ้ข “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ใน
ทํานองเดยีวกัน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนกรอก “คําขอเปลีย่นแปลงขอ้มูลการใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทนุเปิดแบบ
ถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกนั และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี
 
บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยู่กับบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการทํารายงานทีส่มบูรณ์ และใช ้
อา้งองิได ้
 
ผูส้ั่งซือ้จะไมส่ามารถเพกิถอน หรอืขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจากรายการสั่งซือ้ทีบ่รษัิทจัดการไดทํ้าการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้
เรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่ในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลง วธิกีารและหรอือื่นใดเกีย่วกับวธิกีารหักบัญชเีงนิฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุนได ้
รวมถงึอนาคตบรษัิทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนอื่นที่มีการแต่งตัง้เพิม่เตมิจะเปิดรับคําสั่งซือ้ผ่านการหักบัญชเีงนิฝากให ้
สามารถทําได ้อนึ่ง โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตาม
ความเหมาะสม  
 
4. ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) : 
 
อนึ่ง การสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต สามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่เป็น บมจ.ธนาคาร
กรงุเทพ เทา่นัน้  
 
(1) บรกิารบวัหลวง ไอแบงกก์ ิง้ (Bualuang iBanking) : 
 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตไดด้ว้ยบรกิาร บัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งระบุ
เลขที่ผูถ้ือหน่วยลงทุน และลงนามในคําขอใชบ้รกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ และบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ (“คําขอใชบ้รกิาร”) หรอืคําขออืน่ใน
ทํานองเดยีวกัน และปฏบัิตติามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกล่าว และเมือ่ไดรั้บรหัสผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่าน (Password) 
สําหรับใชบ้รกิารดังกลา่วแลว้ สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเว็บไซตข์องธนาคาร หรอือืน่ๆ ไดท้ี ่www.bangkokbank.com หรอืเว็บไซตอ์ืน่ที่
อาจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต  
 
ในกรณีผูส้ั่งซือ้ประสงคส์ั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ใหผู้ส้ัง่ซือ้ปฏบัิตติามขัน้ตอนการทํารายการ
สัง่ซือ้ โดยผูส้ัง่ซือ้ตอ้งปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
 
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งสั่งซือ้ครัง้ละไมตํ่่ากวา่มลูคา่ขัน้ตํา่ของ
การสั่งซือ้ และสามารถสั่งซื้อไดค้รัง้ละไม่เกนิ 10,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่น ที่บรษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทาง
เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมจํ่ากดัจํานวนครัง้ตอ่วัน  
 
เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทํารายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะ
หักเงนิตามจํานวนทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดร้ะบุไวใ้นคําขอใชบ้รกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ หากเงนิในบัญชไีม่เพียงพอ 
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ โดยไมหั่กเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ั่งซือ้อาจทําการสั่งซือ้
หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ  
 
อนึง่ ในการชําระคา่หน่วยลงทนุ หากมใิชก่รณีทีผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอืน่ เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ผูซ้ ือ้
หน่วยลงทุนตอ้งชําระดว้ยเงนิจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบรษัิทจัดการไม่ได ้ผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดชํ้าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ จะเพกิถอนคํา
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้ 
 
คําสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ จะสมบูรณ์ต่อเมือ่ผูส้ั่งซือ้ไดทํ้ารายการสั่งซือ้และบรษัิทจัดการ
ไดรั้บเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุน และบรษัิทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทนุ โดยผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะไมส่ามารถยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทุน
นัน้ได ้ 
 
อยา่งไรก็ตาม หากมขีอ้ขดัขอ้งของระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตใุหบ้รษัิทจัดการไมส่ามารถรับเงนิคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วและไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทนุได ้ใหถ้อืวา่ยังไมม่กีารทํารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นอนิเตอรเ์น็ตนัน้  
 
บรษัิทจัดการถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่กลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ยอมรับและ
ผูกพันตามเงือ่นไขและวธิกีารทีกํ่าหนดไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร และหรอืทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลีย่นแปลงต่อไปในภายหนา้ ซึง่รวมถงึการยอมรับ
ความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนือ่งมาจากความขดัขอ้งของระบบ  
 
(2) บรกิารบวัหลวง เอ็มแบงกก์ ิง้ (Bualuang mBanking) : 
 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตไดด้ว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งระบุ
เลขที่ผูถ้ือหน่วยลงทุน และลงนามในคําขอใชบ้รกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ และบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ (“คําขอใชบ้รกิาร”) หรอืคําขออืน่ใน
ทํานองเดยีวกัน และปฏบัิตติามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกล่าว และเมือ่ไดรั้บรหัสผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่าน (Password) 
สําหรับใชบ้รกิารดังกล่าวแลว้ สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ iOS ของ iPhone/ iPad หรือ
ระบบปฏบัิตกิาร Android หรอื WAP หรอืระบบปฏบัิตกิารอืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต 
 
ในกรณีผูส้ั่งซือ้ประสงคส์ั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ ใหผู้ส้ั่งซือ้ปฏบัิตติามขัน้ตอนการทํา
รายการสัง่ซือ้ โดยผูส้ัง่ซือ้ตอ้งปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
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การสั่งซือ้หน่วยลงทุน ผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งสั่งซือ้ครัง้ละไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขัน้ตํ่า
ของการสั่งซือ้ และสามารถสั่งซือ้ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 10,000,000 บาท หรอืมูลค่าอืน่ ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทาง
เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมจํ่ากดัจํานวนครัง้ตอ่วัน 
 
เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทํารายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื
จะหักเงนิตามจํานวนทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดร้ะบุไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร หากเงนิในบัญชไีม่เพยีงพอ ผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนืจะยกเลกิคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ โดยไมหั่กเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ั่งซือ้อาจทําการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ด ้
ถา้ตอ้งการ 
 
อนึง่ ในการชําระคา่หน่วยลงทนุ หากมใิชก่รณีทีผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอืน่ เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ผูซ้ือ้
หน่วยลงทุนตอ้งชําระดว้ยเงนิจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบรษัิทจัดการไม่ได ้ผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดชํ้าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ จะเพกิถอนคํา
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้
 
คําสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ จะสมบรูณ์ตอ่เมือ่ผูส้ัง่ซือ้ไดทํ้ารายการสั่งซือ้และบรษัิทจัดการ
ไดรั้บเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุน และบรษัิทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทนุ โดยผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะไมส่ามารถยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทุน
นัน้ได ้
 
อยา่งไรก็ตาม หากมขีอ้ขดัขอ้งของระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตใุหบ้รษัิทจัดการไมส่ามารถรับเงนิคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วและไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทนุได ้ใหถ้อืวา่ยังไมม่กีารทํารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นอนิเตอรเ์น็ตนัน้ 
 
บรษัิทจัดการถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่กลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ ยอมรับและ
ผูกพันตามเงือ่นไขและวธิกีารทีกํ่าหนดไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร และหรอืทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลีย่นแปลงต่อไปในภายหนา้ ซึง่รวมถงึการยอมรับ
ความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนือ่งมาจากความขดัขอ้งของระบบ 
 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืกําหนดเวลารับคําสั่งซือ้ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต และหาก
อนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทาง
เว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  
 
5. ระบบเอทเีอ็ม (ATM) : 
 
อนึง่ การสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบ ATM สามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
เทา่นัน้  
 
บรษัิทจัดการอาจรับคําสั่งซือ้ผ่านเครือ่ง ATM ได ้โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสั่งซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรบัวหลวง ATM หรอืบัตรบัวหลวง 
Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุนได ้โดยผ่านเครือ่ง ATM ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื
ได ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ณ สาขาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเคยทําบัตรบัวหลวง 
ATM หรอืบัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุนไว ้เพือ่ขอใชบ้รกิาร โดยกรอก “คําขอ
ใชบ้รกิารกองทนุเปิดผา่นเครือ่งฝากถอนเงนิอัตโนมัตแิละบรกิารธนาคารทางโทรศัพท”์ (ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งนําบัตรบัวหลวง ATM หรอืบัตรบัว
หลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุ และสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาดว้ย) ซึง่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนจะสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM ในวันทําการซือ้ขายถัดไป หลังจากกรอกคําขอใชบ้รกิารแลว้โดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย
เพิม่เตมิ  
 
ในกรณีผูส้ั่งซือ้ประสงคส์ั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM ใหผู้ส้ั่งซือ้ปฏบัิตติามขัน้ตอนการทํารายการซึง่มรีะบุบนหนา้จอเครือ่ง ATM โดยผู ้
สัง่ซือ้ตอ้งเลอืกรหัสบรกิารซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิด และปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบบุนจอ ATM  
 
การสั่งซือ้หน่วยลงทุน ดว้ยเครือ่ง ATM ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนจะตอ้งสั่งซือ้ครัง้ละไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้ และ
สามารถสั่งซือ้ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 10,000,000 บาท โดยไม่จํากัดจํานวนครัง้ต่อวัน ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะหักเงนิตามจํานวนเงนิที่
สั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดร้ะบไุวใ้หใ้ชบ้รกิารกับบัตรบัวหลวง ATM และหรอื บัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตร
อืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุไดเ้ทา่นัน้ หากเงนิในบัญชไีมเ่พยีงพอ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุนัน้โดยไมหั่กเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ัง่ซือ้อาจทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ  
 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ไม่ได ้หากการทํารายการสั่งซือ้เสร็จสมบูรณ์แลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้  
 
การสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM หากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบงาน ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะดําเนนิการตรวจสอบและแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยกําหนดใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ดรั้บแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
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เอกสารใบบันทกึรายการทีอ่อกจากเครือ่ง ATM ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เป็นเพยีงเอกสารบันทกึรายการเท่านัน้ ไมใ่ชห่ลักฐานใน
การทํารายการอยา่งสมบรูณ์ หากใบบันทกึรายการของเครือ่ง ATM นัน้หมด ผูส้ัง่ซือ้จะเลอืกทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรอืไมก็่ได ้ 
 
บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยูก่บัผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการทํารายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้ 
 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืกําหนดเวลารับคําสั่งซือ้ผ่านระบบ ATM ใหส้ามารถทําได ้
และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบ
ผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  
 
6. ระบบโทรศพัท ์(Tele-Bank) : 
 
อนึง่ การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบโทรศัพท ์สามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
เทา่นัน้  
 
บรษัิทจัดการอาจรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคาร
ทางโทรศัพทข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืได ้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
ณ สาขาที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเคยทําบัตรบัวหลวง ATM หรอืบัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ที่ธนาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขาย
หน่วยลงทนุไว ้เพือ่ขอใชบ้รกิาร โดยกรอก “คําขอใชบ้รกิารกองทนุเปิดผา่นเครือ่งฝากถอนเงนิอัตโนมัตแิละบรกิารธนาคารทางโทรศัพท”์ (ผูถ้อื
หน่วยลงทุนตอ้งนําบัตรบัวหลวง ATM หรอื บัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุน และ
สมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาดว้ย) ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทข์องผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซือ้คนืในวันทําการซือ้ขายถัดไป หลังจากกรอกคําขอใชบ้รกิารแลว้โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ  
 
ในกรณีผูส้ั่งซือ้ประสงคส์ั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์ใหผู้ส้ั่งซือ้ปฏบัิตติามขัน้ตอนการทํารายการซึง่มรีะบุอยู่ในเอกสาร
วธิกีารใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศัพท ์โดยผูส้ั่งซือ้ตอ้งเลอืกรหัสบรกิารซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุผา่นบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์ 
 
การสั่งซือ้หน่วยลงทุน ดว้ยบรกิารธนาคารทางโทรศัพทข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะตอ้งสั่งซือ้ครัง้ละไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขัน้ตํ่าของการ
สั่งซือ้ และสามารถสั่งซือ้ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 10,000,000 บาท โดยไม่จํากัดจํานวนครัง้ต่อวัน ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนจะหักเงนิตาม
จํานวนเงนิทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดร้ะบไุวใ้หใ้ชบ้รกิารกับบัตรบัวหลวง ATM และหรอื บัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเด
บติ หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุไดเ้ทา่นัน้ หากเงนิในบัญชไีมเ่พยีงพอ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะยกเลกิคํา
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไมหั่กเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซือ้นัน้ซึง่ผูส้ัง่ซือ้อาจทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ  
 
ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบรกิารธนาคารทางโทรศัพทไ์มไ่ด ้หากการทํารายการสัง่ซือ้เสร็จสมบรูณ์แลว้ไมว่า่
กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 
การสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ หากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบงาน ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนจะดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยกําหนดใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ดรั้บแจง้จากผู ้
ถอืหน่วยลงทนุ  
 
เอกสารใบบันทกึรายการที่ออกจากเครือ่งโทรสารของผูส้ั่งซือ้เป็นเพียงเอกสารบันทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่าง
สมบรูณ ์ 
 
บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยูก่บัผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการทํารายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้ 
 
ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืกําหนดเวลารับคําสัง่ซือ้ผ่านระบบโทรศัพทใ์หส้ามารถทําได ้
และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบ
ผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 
 
7. ชอ่งทางอืน่ๆ เพือ่เป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุในอนาคต 
 
บรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื อาจเพิม่เตมิชอ่งทางการทํารายการซือ้หน่วยลงทุนอืน่ใดทีจ่ะมขี ึน้ในอนาคต ซึง่จะ
ปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งตามทีสํ่านักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เพือ่อํานวยความสะดวกต่อผูล้งทุน โดยบรษัิท
จัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผา่นทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 
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การรบัชําระ และการเก็บรกัษาเงนิคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
1. กรณีส ัง่ซือ้ผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ : 
 
(ก) ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงนิสด คําสัง่หักบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เชค็ ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรอืวธิอีืน่ใดที่
สามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกับสํานักงานทีรั่บคําสั่งซือ้เท่านัน้ โดยจะตอ้งลงวันทีท่ีส่ั่งซือ้ และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามชือ่
บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุทีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วน ซึง่เป็นบัญชเีงนิฝากของ บมจ.ธนาคารกรงุเทพ หรอืบัญชเีงนิฝากของธนาคารอืน่ใด (ถา้ม)ี หรอื
บัญชจีองซือ้อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคต ทัง้นี้ หากมผีลประโยชน์ใดเกดิขึน้เนื่องจากบัญชจีองซือ้ดังกลา่ว บรษัิทจัดการ
จะดําเนนิการใหเ้ป็นประโยชนข์องกองทนุ    
 
ในกรณีทีผู่ส้ัง่ซือ้ชําระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟท ์หรอืต๋ัวแลกเงนิภายหลังกําหนดเวลารับฝากเชค็เพือ่เรยีกเก็บเงนิภายในวันเดยีวกัน
ของแต่ละสํานักงานสาขาที่สั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูส้ั่งซือ้ทําการซือ้หน่วยลงทุนในวันทําการซือ้ขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่
คํานวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไปนัน้ สําหรับกรณีทีเ่ช็ค ดราฟท ์หรอืต๋ัวแลกเงนิดังกล่าวไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นวันทีส่ั่งซือ้ไม่ว่า
ดว้ยเหตใุด บรษัิทจัดการอาจยกเลกิคําสัง่ซือ้ดังกลา่ว  
 
(ข) ผูส้ัง่ซือ้สามารถชําระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใดของ บมจ.ธนาคารกรงุเทพ หรอืของสถาบันการเงนิ
อืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ในวันทีท่ีส่ั่งซือ้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะรับชําระคา่ซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ณ สถานที ่หรอืชว่งระยะเวลาหรอืภายใตเ้งือ่นไขอืน่ใด 
ตามทีบ่รษัิทจัดการจะกําหนด โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผา่นทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม  
 
อนึ่ง การชําระเงนิดว้ยบัตรดังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่บรษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนจาก การชําระดว้ยบัตรดังกล่าว หรอืจาก
ธนาคารทีผู่ส้ัง่ซือ้ใชบั้ญชบัีตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ภายในวันทําการถัดจากวันทีท่ีส่ั่งซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิ
ทีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว  
 
อยา่งไรก็ตาม กอ่นเปิดใหบ้รกิารรับชําระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ
ผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืช่องทางอืน่ที่เหมาะสม การชําระดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี จะไม่มกีาร
สะสมคะแนน เวน้แตธ่นาคารจะกําหนดอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  
 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วันเวลา ในการรับชําระดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอื
บัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ดังกล่าวขา้งตน้ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่าน ทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตาม
ความเหมาะสม 
 
(ค) ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกสกิรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคาร
ทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์และ บมจ.ธนาคารกรุงศรอียุธยา หรอืธนาคารพาณิชยอ์ืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจะประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิ
ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที่ www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม ผูส้ั่งซือ้ที่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิต่อ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิารโดยกรอก “หนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ซึง่การสมัครใช ้
บรกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้จะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับต่อไปจนกวา่ผูส้ั่งซือ้จะเพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก “คํา
ขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน และแจง้ใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 
วันกอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ีทัง้นี ้คา่ธรรมเนยีมการใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากเป็นไปตามทีธ่นาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากกําหนด  
 
บรษัิทจัดการจะสามารถใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ ไดเ้มือ่ธนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากดังกลา่วขา้งตน้ แจง้ใหค้วามยนิยอมหักเงนิ
จากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มายังบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการไดแ้จง้เริม่ใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากแกผู่ส้ั่งซือ้ทราบ โดยวธิอีืน่ใดตามความ
เหมาะสมแลว้เทา่นัน้  
 
ผูส้ั่งซือ้ตอ้งระบุชือ่กองทุน และจํานวนเงนิทีต่อ้งการสั่งซือ้ซึง่จะตอ้งไม่ตํ่ากวา่มูลค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิ
ฝากของผูส้ั่งซือ้และโอนเขา้บัญชจีองซื้อหน่วยลงทุน เพื่อซือ้หน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ไดร้ะบุไวใ้น “คําสั่งซื้อ” หรือคําขออื่นในทํานอง
เดยีวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย ซึง่จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีคํ่านวณไดเ้มือ่สิน้วันทําการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุวันนัน้เป็นเกณฑใ์นการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากทีม่เีงนิครบตามทีร่ะบไุวใ้น “คําสั่งซือ้” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ หากเงนิใน
บัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มไีม่เพยีงพอทีบ่รษัิทจัดการจะหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะไม่หักเงนิในบัญชเีงนิฝากและขอสงวน
สทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว  
 
กรณีผูส้ัง่ซือ้ม ี“หนังสอืขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกันมายังบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้
คนื จะมผีลให ้“คําสัง่ซือ้” ตลอดจน “คําสัง่รอดําเนนิการเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ” ถกูยกเลกิทันท ี 
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อย่างไรก็ตาม การรับชําระเงนิกรณีสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ นัน้ บรษัิทจัดการขอ
สงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลงได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผา่นทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืผา่น
ชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  
 
2. กรณีส ัง่ซือ้ผา่นบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่ :  
 
(ก) ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เช็ค ดราฟท์ ต๋ัวแลกเงนิ หรอืวธิอีื่นใดที่สามารถเรียกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชี
เดยีวกับสํานักงานทีรั่บคําสั่งซือ้เท่านัน้ โดยจะตอ้งลงวันทีท่ีส่ั่งซือ้ และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชจีองซือ้หน่วยลงทุนของ บลจ.บัว
หลวง” ซึง่เป็นบัญชเีงนิฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืบัญชเีงนิฝากของธนาคารอืน่ใด (ถา้ม)ี หรอืบัญชจีองซือ้อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิหรอื
เปลีย่นแปลง ไดใ้นอนาคตทีบ่รษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นผูเ้ปิดบัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุ เพือ่รับชําระค่าซือ้หน่วย
ลงทนุ ทัง้นี ้หากมผีลประโยชนใ์ดเกดิขึน้เนือ่งจากบัญชจีองซือ้ดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหเ้ป็นประโยชนข์องกองทนุ  
 
กรณีทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นผูเ้ปิดบัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุเพือ่รับชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะนํา
เงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการกําหนด  
 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับปรุงเปลีย่นแปลงขอ้มลูเกีย่วกับบัญชรัีบชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว โดยไมข่ัดกบัประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และไดรั้บความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทาง
เว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  
 
ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้ชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟท์ หรือต๋ัวแลกเงนิภายหลังกําหนดเวลา รับฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงนิภายในวัน
เดยีวกันของแต่ละสํานักงานสาขาทีส่ั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูส้ั่งซือ้ทําการสั่ง ซือ้หน่วยลงทุนในวันทําการซือ้ขายถัดไปในราคาขายหน่วย
ลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไปนัน้ หรอืสําหรับในกรณีทีเ่ช็ค ดราฟท ์หรอืต๋ัวแลกเงนิดังกล่าวไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้น
วันทีส่ัง่ซือ้ไมว่า่ดว้ยเหตใุด บรษัิทจัดการจะยกเลกิคําสัง่ซือ้ดังกลา่ว  
 
(ข) ผูส้ัง่ซือ้สามารถชําระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใดของ บมจ.ธนาคารกรงุเทพ หรอืของสถาบันการเงนิ
อืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ในวันทีท่ีส่ั่งซือ้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะรับชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ณ สถานที ่หรอืชว่งระยะเวลาหรอืภายใตเ้งือ่นไขอืน่ใด 
ตามทีบ่รษัิทจัดการ จะกําหนด โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผา่นทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม  
 
อนึ่ง การชําระเงนิดว้ยบัตรดังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่บรษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนจากการชําระดว้ยบัตรดังกล่าว หรอืจาก
ธนาคารทีผู่ส้ัง่ซือ้ใชบั้ญชบัีตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ภายในวันทําการถัดจากวันทีท่ีส่ั่งซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิ
ทีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว  
 
อยา่งไรก็ตาม กอ่นเปิดใหบ้รกิารรับชําระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ
ผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืช่องทางอืน่ที่เหมาะสม การชําระดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี จะไม่มกีาร
สะสมคะแนน เวน้แตธ่นาคารจะกําหนดอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  
 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วันเวลา ในการรับชําระดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอื
บัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ดังกล่าวขา้งตน้ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่าน ทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตาม
ความเหมาะสม 
 
(ค) ผูส้ั่งซื้อสามารถชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดว้ยการหักเงนิจากบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสกิรไทย บมจ.
ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณชิย ์และ บมจ.ธนาคารกรงุศรอียธุยา หรอืธนาคารพาณชิยอ์ืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการ
จะประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม ผูส้ั่งซือ้ทีป่ระสงคจ์ะใช ้
บรกิารนี้ สามารถตดิต่อบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิารโดยกรอก “หนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝาก” หรอืคํา
ขออืน่ในทํานองเดยีวกนั ซึง่การสมัครใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซือ้จะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับตอ่ไปจนกวา่ผู ้
สั่งซือ้จะเพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก “คําขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วันก่อนวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ีทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก 
เป็นไปตามทีธ่นาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากกําหนด  
 
บรษัิทจัดการจะสามารถใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ ไดเ้มือ่ธนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากดังกลา่วขา้งตน้ แจง้ใหค้วามยนิยอมหักเงนิ
จากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มายังบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการไดแ้จง้เริม่ใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากแกผู่ส้ั่งซือ้ทราบ โดยวธิอีืน่ใดตามความ
เหมาะสมแลว้เทา่นัน้  
 
ผูส้ั่งซือ้ตอ้งระบุชือ่กองทุน และจํานวนเงนิทีต่อ้งการสั่งซือ้ซึง่จะตอ้งไม่ตํ่ากวา่มูลค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิ
ฝากของผูส้ั่งซือ้และโอนเขา้บัญชจีองซื้อหน่วยลงทุน เพื่อซือ้หน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ไดร้ะบุไวใ้น “คําสั่งซื้อ” หรือคําขออื่นในทํานอง
เดยีวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย ซึง่จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีคํ่านวณไดเ้มือ่สิน้วันทําการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุวันนัน้เป็นเกณฑใ์นการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
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บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากทีม่เีงนิครบตามทีร่ะบไุวใ้น “คําสั่งซือ้” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ หากเงนิใน
บัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มไีม่เพยีงพอทีบ่รษัิทจัดการจะหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะไม่หักเงนิในบัญชเีงนิฝากและขอสงวน
สทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว  
 
กรณีผูส้ัง่ซือ้ม ี“หนังสอืขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกันมายังบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้
คนื จะมผีลให ้“คําสัง่ซือ้” ตลอดจน “คําสัง่รอดําเนนิการเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ” ถกูยกเลกิทันท ี 
 
อยา่งไรก็ตาม การรับชําระเงนิกรณีสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื อืน่นัน้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิ
ในการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ ปลีย่นแปลงได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ ผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทาง
อืน่ใดตามความเหมาะสม  
 
3. กรณีส ัง่ซือ้โดยหกับญัชเีงนิฝากแบบถวัเฉลีย่ :  
 
ผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ จะถกูหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารพาณชิยอ์ืน่ใดทีผู่ซ้ ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุระบไุว ้
ในคําขอใชบ้รกิาร ดว้ยจํานวนเงนิทีเ่ทา่กนัในแตล่ะครัง้   
 
4. กรณีส ัง่ซือ้ผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) :  
 
ผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ จะถกูหักเงนิตามจํานวนทีส่ัง่ซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซือ้ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นคําขอใชบ้รกิาร 
 
5. กรณีส ัง่ซือ้ผา่นระบบเอทเีอ็ม (ATM) : 
 
จะรับชําระเงนิค่าสั่งซือ้ โดยจะหักเงนิตามจํานวนเงนิทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดร้ะบุไวใ้หใ้ชบ้รกิารกับบัตรบัวหลวง ATM 
และหรอืบัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุนไดเ้ทา่นัน้ หากเงนิในบัญชไีมเ่พยีงพอจะ
ยกเลกิคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไมหั่กเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ัง่ซือ้อาจทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ  
 
6. กรณีส ัง่ซือ้ผา่นระบบโทรศพัท ์(Tele-Bank) :  
 
จะรับชําระเงนิค่าสั่งซือ้ โดยจะหักเงนิตามจํานวนเงนิทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดร้ะบุไวใ้หใ้ชบ้รกิารกับบัตรบัวหลวง ATM 
และหรอืบัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุนไดเ้ทา่นัน้ หากเงนิในบัญชไีมเ่พยีงพอจะ
ยกเลกิคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไมหั่กเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ัง่ซือ้อาจทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ  
 
7. กรณีชําระเงนิคา่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยวธิกีารอืน่ๆ 
 
บรษัิทจัดการอาจเพิม่ช่องทางและหรอืวธิกีารรับชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เช่น E-
Wallet หรอื Prompt-Pay หรอื Bill Payment เป็นตน้ หรอืวธิอีืน่ใดในอนาคต โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ซึง่บรษัิท
จัดการจะคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสําคัญ  
 
ทัง้นี้ กรณีที่บรษัิทจัดการจัดใหม้ีช่องทางหรือวธิีการรับชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเตมิ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทาง
เว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 
 
การจดัสรรหนว่ยลงทนุ  
 
ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไดรั้บจัดสรรหน่วยลงทนุตามทีส่ัง่ซือ้หลังจากทีไ่ดชํ้าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวน  
 
อย่างไรก็ตาม บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการจัดสรรหน่วยลงทุน ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่าการจัดสรรในกรณีดังกล่าวมี
ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืต่อชือ่เสยีง หรอืต่อความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการโดยไม่ตอ้ง
แจง้ใหผู้ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้  
 
การคนืเงนิคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการคนืเงนิสว่นทีไ่มไ่ดรั้บการจัดสรรพรอ้มดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้ 
โดยการชําระเป็นการโอนเงนิเขา้บัญช ีหรอืเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนตามทีอ่ยูท่ีผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนระบไุว ้
ในคําขอเปิดบัญช ีภายใน 15 วันนับจากวันทีบ่รษัิทไมส่ามารถจัดสรรหน่วยลงทนุ  
 
 
 



 

 

58 กองทุนเปิดบวัหลวงโกลบอลอินโนเวชัน่และเทคโนโลย ี| B-INNOTECH 

เง ือ่นไขการขายหนว่ยลงทนุ  
 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืระงับการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรอืบางสว่น ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังนี ้ 
(1) กรณีทีเ่อกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บจากผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ไมถ่กูตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอืไมค่รบถว้น  
(2) กรณีทีบ่รษัิทจัดการเกดิขอ้สงสยัวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมโ่ปรง่ใส เชน่ อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้  
(3) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในบางกรณีตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร เชน่ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเห็นว่า
การสั่งซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวอาจกอ่ใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแกก่องทุน เป็นตน้ ทัง้นี้ เพือ่เป็นการรักษา
ผลประโยชนข์องกองทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และชือ่เสยีงหรอืความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการเป็นหลัก  
(4) ในบางกรณี บรษัิทจัดการอาจปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผูล้งทุน หากคําสั่งซือ้ดังกล่าวมผีลทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนรายนัน้ ถอืหน่วย
ลงทนุมากกวา่รอ้ยละ 5 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  
 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุชัว่คราวตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบกอ่น
การใชส้ทิธทิีจ่ะปิดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบรษัิทจัดการ สํานักงานใหญ ่และสํานักงานสาขาของผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซือ้คนื  
 
ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีไ่ดชํ้าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุแลว้จะเพกิถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้ 
 
การเพิม่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้จะทําในวันทําการถัดจากวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุจํานวนนัน้  
 
วนัและเวลาทําการขายหนว่ยลงทนุ  
 
บรษัิทจัดการจะเริม่เปิดรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนภายในวันทําการซือ้ขายถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพยส์นิเป็นกองทุนรวมกับสํานักงาน 
ก.ล.ต. เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
ผูส้นใจลงทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนไดทุ้กวันทําการซือ้ขายของกองทุน ตามวันทีร่ะบุไวใ้นตารางทา้ยสว่นที ่1 ของหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มูล
กองทนุรวม  
 
• การสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื สามารถสง่คําสัง่ซือ้ไดตั้ง้แตเ่วลา 8.30 - 15.30 น. หรอืเวลาอืน่
ใดทีบ่รษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะกําหนด โดยจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่าน
ชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  
 
• การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ ATM ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หรือระบบ
อเิล็กทรอนิกสอ์ื่นใดที่อาจเพิ่มเตมิในอนาคต สามารถส่งคําสั่งซื้อไดตั้ง้แต่เวลา 8.30 - 16.00 น. หรือเวลาอื่นใดที่บรษัิทจัดการและหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะกําหนด โดยจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความ
เหมาะสม  
 
อนึง่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร และหรอืกําหนดวันเวลารับคําสั่งซือ้ ทัง้นี้  การเปลีย่นแปลง
ดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู ถ้ือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที ่
www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม 
 
6.3. การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ : ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้  

7. การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ :  

7.1. ชอ่งทางการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

- ATM 
- Internet 
- Tele-Bank 
- บรษัิทจัดการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
- ชอ่งทางอืน่ๆ เพือ่เป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดชอ่งทางการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื หรอืชอ่งทางอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจัดใหม้ ี
หรอืประกาศแจง้เพิม่เตมิในอนาคต ตามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการกําหนด โดยบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ขเพิม่ชอ่งทางการสั่งขาย หรอื
แกไ้ขวธิกีารสั่งขาย หรอืแกไ้ขอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการสั่งขาย ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทาง
เว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  
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ชอ่งทางในการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ มดัีงนี ้ 
- บรษัิทจัดการ  
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  
- ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet)  
- ระบบเอทเีอ็ม (ATM)  
- ระบบโทรศัพท ์(Tele-Bank) 
- ชอ่งทางอืน่ๆ เพือ่เป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต  
 
1. บรษิทัจดัการ :  
 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษัิทจัดการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอยีดในคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนให ้
ครบถว้น โดยระบุจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนืหรอืจํานวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดรั้บจากการขายคนืหน่วยลงทุน และบรษัิทจัดการ
จะสง่มอบหลักฐานการรับคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน  
 
2. ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื :  
 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุไดท้ีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งกรอกรายละเอยีดในคําสัง่ขายคนื
หน่วยลงทนุใหค้รบถว้น โดยระบจํุานวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคนืหรอืจํานวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดรั้บจากการขายคนืหน่วยลงทนุ และ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะสง่มอบหลักฐานการรับคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน 
 
3. ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) :   
 
อนึง่ การสั่งขายคนืหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต สามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคาร
กรงุเทพ เทา่นัน้  
 
(1) บรกิารบวัหลวง ไอแบงกก์ ิง้ (Bualuang iBanking) :  
 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสั่งขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ได ้โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งปฏบัิติ
ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นคําขอใชบ้รกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้และบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ (“คําขอใชบ้รกิาร”) หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกนั และ
สามารถสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซตข์องธนาคาร หรืออื่นๆ ที่ www.bangkokbank.com หรือเว็บไซตอ์ื่นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิม่เตมิในอนาคต  
 
ในกรณีผูส้ั่งขายประสงคส์ั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ใหผู้ส้ั่งขายปฏบัิตติามขัน้ตอนการทํา
รายการขายจนครบขัน้ตอนการสัง่ขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว ้ 
 
การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวงไอแบงกก์ิง้ สามารถดําเนนิการไดค้รัง้ละไม่เกนิ 10,000,000 บาท หรอื
มูลค่าอืน่ที่บรษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืในกรณีที่สั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็น
จํานวนหน่วย ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 1,000,000 หน่วย หรอืมูลค่าอืน่ที่บรษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิท
จัดการ โดยไมจํ่ากดัจํานวนครัง้ตอ่วัน  
 
สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนไดบั้นทกึขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทนุ
แลว้เทา่นัน้  
 
ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคนืหรอืจํานวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดรั้บจากการขายคนืหน่วยลงทนุในคําสั่ง
ขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนหักดว้ยค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่
ปรากฎในรายการที่บันทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่
ปรากฎอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  
 
ผูส้ั่งขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ไมไ่ด ้หากการทํารายการ
สัง่ขายเสร็จสมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 
อย่างไรก็ตาม หากมขีอ้ขัดขอ้งของระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตุใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถคําสั่งขายหน่วยลงทุนได ้ใหถ้อืวา่ยังไม่มี
การทํารายการการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุผา่นอนิเตอรเ์น็ตนัน้  
 
บรษัิทจัดการถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่กลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ยอมรับและ
ผกูพันตามเงือ่นไขและวธิกีารทีกํ่าหนดไวใ้นคําขอใชบ้รกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ และหรอื ทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลีย่นแปลงตอ่ไปในภายหนา้ ซึง่
รวมถงึการยอมรับความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนือ่งมาจากความขดัขอ้งของระบบ  
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(2) บรกิารบวัหลวง เอ็มแบงกก์ ิง้ (Bualuang mBanking) :  
 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งระบเุลขที่
ผูถ้อืหน่วยลงทุน และลงนามในคําขอใชบ้รกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ และบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ (“คําขอใชบ้รกิาร”) หรอืคําขออืน่ในทํานอง
เดยีวกนั และปฏบัิตติามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกลา่ว และเมือ่ไดรั้บรหัสผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผา่น (Password) สําหรับใช ้
บริการดังกล่าวแลว้ สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ iOS ของ iPhone/ iPad หรือ
ระบบปฏบัิตกิาร Android หรอื WAP หรอืระบบปฏบัิตกิารอืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต  
 
ในกรณีผูส้ั่งขายประสงคส์ั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ ใหผู้ส้ั่งขายปฏบัิตติามขัน้ตอนการทํา
รายการขายจนครบขัน้ตอนการสัง่ขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว ้ 
 
การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ สามารถดําเนนิการไดค้รัง้ละไม่เกนิ 10,000,000 บาท หรอื
มูลค่าอืน่ที่บรษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืในกรณีที่สั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็น
จํานวนหน่วย ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 1,000,000 หน่วย หรอืมูลค่าอืน่ที่บรษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิท
จัดการ โดยไมจํ่ากดัจํานวนครัง้ตอ่วัน  
 
สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนไดบั้นทกึขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน
แลว้เทา่นัน้  
 
ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคนืหรอืจํานวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดรั้บจากการขายคนืหน่วยลงทนุในคําสั่ง
ขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนหักดว้ยค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่
ปรากฎในรายการที่บันทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่
ปรากฎอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  
 
ผูส้ัง่ขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสัง่ขายหน่วยลงทนุผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ ไมไ่ด ้หากการทํารายการ
สัง่ขายเสร็จสมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 
อย่างไรก็ตาม หากมขีอ้ขัดขอ้งของระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตุใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถคําสั่งขายหน่วยลงทุนได ้ใหถ้อืวา่ยังไม่มี
การทํารายการการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุผา่นอนิเตอรเ์น็ตนัน้  
 
บรษัิทจัดการถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่กลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง  
เอ็มแบงกก์ิง้ ยอมรับและผกูพันตามเงือ่นไขและวธิกีารทีกํ่าหนดไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร และหรอื ทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลีย่นแปลงตอ่ไปในภายหนา้ 
ซึง่รวมถงึการยอมรับความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนือ่งมาจากความขดัขอ้งของระบบ  
 
ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืกําหนดเวลารับคําสั่งขายคนืผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต ทัง้นี ้การ
เปลีย่นแปลงดังกลา่วจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนือืน่ได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผา่นทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  
 
4. ระบบเอทเีอ็ม (ATM) :  
 
อนึง่ การสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุผา่นระบบ ATM สามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
เทา่นัน้  
 
บรษัิทจัดการอาจรับคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM ได ้โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสั่งขายหน่วยลงทุนดว้ยบัตรบัวหลวง ATM 
หรอืบัตรบัวหลวง Premier ผ่านเครื่อง ATM ของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิต่อ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ณ สาขาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเคยทําบัตรบัวหลวง ATM หรอืบัตรบัวหลวง Premier ไว ้เพื่อขอใชบ้รกิาร โดย
กรอก “คําขอใชบ้รกิารกองทุนเปิดผ่านเครือ่งฝากถอนเงนิระบบอัตโนมัตแิละบรกิารธนาคารทางโทรศัพท”์ (ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งนําบัตรบัว
หลวง ATM หรอื บัตรบัวหลวง Premier และสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาดว้ย) ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะสามารถสั่งขายหน่วยลงทนุผ่าน
เครือ่ง ATM ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืในวันทําการซือ้ขายถัดไป หลังจากกรอกคําขอใชบ้รกิารแลว้โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ  
 
ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคส์ั่งขายหน่วยลงทนุผ่านเครือ่ง ATM ใหป้ฏบัิตติามขัน้ตอนการทํารายการซึง่มรีะบบุนหนา้จอเครือ่ง ATM โดยผู ้
สัง่ขายตอ้งเลอืกรหัสบรกิารขายหน่วยลงทนุกองทนุเปิด และปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสัง่ขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบบุนจอ ATM  
 
การสั่งขายหน่วยลงทุน ดว้ยเครือ่ง ATM สามารถดําเนนิการไดค้รัง้ละไม่เกนิ 10,000,000 บาท หรอืในกรณีทีส่ั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็น
จํานวนหน่วยครัง้ละไมเ่กนิ 1,000,000 หน่วย โดยไมจํ่ากดัจํานวนครัง้ตอ่วัน  
 
ผูส้ั่งขายหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM ไม่ได ้หากการทํารายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้  
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การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM หากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบงาน ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะดําเนนิการตรวจสอบและแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยกําหนดใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ดรั้บแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
 
เอกสารใบบันทกึรายการทีอ่อกจากเครือ่ง ATM ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นเพยีงเอกสารบันทกึรายการเท่านัน้ ไมใ่ชห่ลักฐานใน
การทํารายการอยา่งสมบรูณ์ หากใบบันทกึรายการของเครือ่ง ATM นัน้หมด ผูส้ัง่ขายจะเลอืกทําการสัง่ขายหน่วยลงทนุหรอืไมก็่ได ้ 
 
บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยูก่บัผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการทํารายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้ 
 
บรษัิทจัดการจะชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดร้ะบไุวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทนุเปิด  
 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืกําหนดเวลารับคําสั่งขายคนืผ่านระบบ ATM ใหส้ามารถทํา
ได ้ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านบรษัิทจัดการ หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที่ www.bblam.co.th หรือผ่าน
ชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  
 
5. ระบบโทรศพัท ์(Tele-Bank) :  
 
อนึง่ การสั่งขายคนืหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท ์สามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืที่เป็น บมจ.ธนาคาร
กรงุเทพ เทา่นัน้  
 
บรษัิทจัดการอาจรับคําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทไ์ด ้โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสั่งขายหน่วยลงทนุผ่านบรกิาร
ธนาคารทางโทรศัพทข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซือ้คนื ณ สาขาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเคยทําบัตรบัวหลวง ATM หรอืบัตรบัวหลวง Premier ไว ้เพือ่ขอใชบ้รกิาร โดยกรอก “คําขอใชบ้รกิารกองทนุ
เปิดผ่านเครือ่งฝากถอนเงนิระบบอัตโนมัตแิละบรกิารธนาคารทางโทรศัพท”์ (ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งนําบัตรบัวหลวง ATM หรอื บัตรบัวหลวง 
Premier และสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาดว้ย) ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืในวันทําการซือ้ขายถัดไป หลังจากกรอกคําขอใชบ้รกิารแลว้โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ  
 
ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคส์ั่งขายหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุปฏบัิตติามขัน้ตอนการทํารายการซึง่มี
ระบุอยู่ในเอกสารวธิกีารใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศัพท ์โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งเลอืกรหัสบรกิารขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏบัิตจิน
ครบขัน้ตอนการสัง่ขายหน่วยลงทนุผา่นบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์ 
 
การสัง่ขายหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทส์ามารถดําเนนิการไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 10,000,000 บาท หรอืในกรณีทีส่ั่งขายหน่วยลงทนุ 
โดยระบเุป็นจํานวนหน่วยครัง้ละไมเ่กนิ 1,000,000 หน่วย โดยไมจํ่ากดัจํานวนครัง้ตอ่วัน  
 
ผูส้ั่งขายหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทไ์มไ่ด ้หากการทํารายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แลว้
ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 
การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ หากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบงาน ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยกําหนดใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ดรั้บแจง้จากผู ้
ถอืหน่วยลงทนุ  
 
เอกสารใบบันทกึรายการทีอ่อกจากเครือ่งโทรสารของผูส้ั่งขายเป็นเพียงเอกสารบันทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใชห่ลักฐานในการทํารายการอย่าง
สมบรูณ ์ 
 
บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยูก่บัผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการทํารายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้ 
 
บรษัิทจัดการจะชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดร้ะบไุวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทนุเปิด  
 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืกําหนดเวลารับคําสั่งขายคนืผ่านระบบโทรศัพทใ์หส้ามารถ
ทําได ้ทัง้นี ้การเปลีย่นแปลงดังกลา่วจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนีโ้ดยผา่นบรษัิทจัดการ หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที่ www.bblam.co.th หรือผ่าน
ชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 
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6. ชอ่งทางอืน่ๆ เพือ่เป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุในอนาคต 
 
บรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื อาจเพิม่เตมิชอ่งทางการทํารายการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุอืน่ใดทีจ่ะมขี ึน้ในอนาคต ซึง่
จะปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงือ่นไขที่เกีย่วขอ้งตามที่สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เพื่ออํานวยความสะดวกต่อผูล้งทุน โดย
บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผา่นทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 
 

7.3. วธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ : แบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ 

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

7.5. ระยะเวลาในการรับซือ้คนื :  ทกุวันทําการซือ้ขายของกองทนุ  

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรับซือ้คนื :  

บรษัิทจัดการจะเริม่เปิดรับคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนภายในวันทําการซือ้ขายถัดจากวันทีจ่ดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทุนรวมกับสํานักงาน 
ก.ล.ต. เรยีบรอ้ยแลว้  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวันทําการซือ้ขายของกองทุน ตามวันที่ระบุไวใ้นตารางทา้ยส่วนที่ 1 ของหนังสอืชีช้วน
สว่นขอ้มลูกองทนุรวม  

- การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื สามารถสง่คําสั่งขายคนืไดตั้ง้แต่เวลา 8.30 - 15.30 น. 
หรือเวลาอื่นใดที่บริษัท จัดการและหรือผู ส้ นับสนุนการขายหรือ รับซื้อคืนจะกําหนด โดยจะแจง้ใหผู้ ล้งทุนทราบผ่านเว็บไซต์ที ่
www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

- การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ ATM ระบบบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ หรือระบบ
อเิล็กทรอนิกสอ์ืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต สามารถสง่คําสั่งขายคนืไดตั้ง้แต่เวลา 8.30 -16.00 น. หรอืเวลาอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการและหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะกําหนด โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผ่านเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตาม
ความเหมาะสม  

7.7. การขายคนืหน่วยลงทนุ : ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้  

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

การชําระเงนิคา่รบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ  
 
บรษัิทจัดการจะชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ในราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการรับซือ้คนืหน่วย
ลงทุน ซึง่จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีคํ่านวณไดเ้มือ่สิน้วันทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนวันนัน้เป็นเกณฑใ์นการคํานวณ และราคารับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
บรษัิทจัดการจะชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้ะบไุวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทนุเปิด ใหแ้กผู่ ้
ถอืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยการโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ปิดไวก้ับ 
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอืน่ซึง่อาจเปิดใหบ้รกิารต่อไป หรือจ่ายเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอืน่ที่อาจเพิม่เตมิใน
อนาคต และขดีครอ่มเฉพาะสั่งจา่ยในนามของผูถ้อืหน่วยลงทนุและจัดสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน และ/หรอืวธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการยอมรับ
เพือ่อํานวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต เชน่ E-Wallet หรอื Prompt-Pay หรอื Bill Payment เป็นตน้ หรอืวธิอีืน่ใดในอนาคต โดย
ถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ซึง่บรษัิทจัดการจะคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสําคัญ  
 
ทัง้นี้ กรณีทีบ่รษัิทจัดการจัดใหม้ชีอ่งทางการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่
www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 
 
เง ือ่นไขการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ  
 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนื หรอืจํานวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดรั้บจากการขายคนืหน่วยลงทุนใน
คําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุมากกวา่จํานวนหน่วยลงทนุหรอืมลูคา่หน่วยลงทนุหักดว้ยคา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุที่
ปรากฏอยู่ในรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่
ปรากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  
 
อนึง่ กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนทําคําสั่งขายคนืเป็นจํานวนเงนิ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไดรั้บเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนไม่เท่ากับจํานวนเงนิทีร่ะบุใน
คําสัง่ขายคนืก็ได ้ 
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สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนไดบั้นทกึขอ้มูลการซือ้หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน
แลว้เทา่นัน้  
 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ืน่คําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนตอ่บรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการยังไม่สามารถรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนไดโ้ดยอยูใ่นระหวา่งการดําเนนิการของบรษัิทจัดการตามหัวขอ้การเลือ่นกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน หัวขอ้การไมข่าย ไม่
รับซือ้คนื หรอืไม่รับสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้หรอืคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุน และหัวขอ้การหยุดขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ผูถ้อื
หน่วยลงทนุอาจขอยกเลกิคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุไดใ้นระหวา่งวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนืทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ืน่คําสั่งขายคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ การยกเลกิคําสั่งขายคนืจะสมบูรณ์ก็ต่อเมือ่ไดรั้บการอนุมัตจิากบรษัิทจัดการ
กอ่น  
 
ผูส้ัง่ขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสัง่ขายหน่วยลงทนุไมไ่ด ้หากการทํารายการสัง่ขายเสร็จสมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 
การลดจํานวนหน่วยลงทนุทีรั่บซือ้คนืจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุจํานวนนัน้  
 
8. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ :  

8.1. ชอ่งทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บรษัิทจัดการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
- ชอ่งทางอืน่ๆ เพือ่เป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุเปิดซึง่จัดตัง้และจัดการโดยบรษัิทจัดการเทา่นัน้  
 
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน หมายถงึ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนตน้ทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนอีก
กองทนุหนึง่ (กองทนุปลายทาง) ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุถอือยูเ่พยีงกองทนุเดยีวตอ่หนึง่คําขอสบัเปลีย่นกองทนุ ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นรายละเอยีด
โครงการ  
 
วธิกีารสบัเปลีย่นการถอืหนว่ยลงทนุ 
 
ชอ่งทางในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ มดัีงนี ้ 
- บรษัิทจัดการ  
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  
- ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet)  
- ระบบโทรศัพท ์(Tele-Bank) 
- ชอ่งทางอืน่ๆ เพือ่เป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต  
 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ โดยตดิต่อบรษัิทจัดการและหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื หรอืทําคําสั่งสับเปลีย่นผ่านบรกิารทางโทรศัพท ์หรอืผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต หรอืวธิอีืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการอาจ
เพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงวธิกีารสับเปลีย่นหน่วยลงทุนทีเ่ป็นการใหบ้รกิารโดยบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีไ่ดรั้บการ
แตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการภายหลังได ้ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการกําหนดไวแ้ลว้  
 
(1) บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื :  
 
ก) ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ สามารถตดิตอ่บรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  
(ข) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีต่อ้งการทํารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ใหก้รอกรายละเอยีดในคําขอสับเปลีย่นกองทุนใหค้รบถว้น โดยระบุชือ่
กองทนุตน้ทาง จํานวนหน่วยทีจ่ะออกจากกองทนุตน้ทาง และระบชุือ่กองทนุปลายทางทีต่อ้งการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ และนําไปยืน่กับบรษัิท
จัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ซึง่บรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะสง่มอบหลักฐานการรับคําขอสับเปลีย่น
กองทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน  
อนึง่ ในระยะแรกการทํารายการคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน สามารถทําไดโ้ดยใหร้ะบเุป็นจํานวนหน่วยเท่านัน้ ทัง้นี้ บรษัิทขอสงวนสทิธไิวห้าก
อนาคตจะเปิดใหบ้รกิารรับคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนเงนิใหส้ามารถทําได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบโดย
ผา่นเว็บไซตบ์รษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  
(ค) ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีทํ่ารายการคําขอสบัเปลีย่นกองทนุเรยีบรอ้ยแลว้ จะเพกิถอนคําขอสบัเปลีย่นกองทนุไมไ่ด ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  



 

 

64 กองทุนเปิดบวัหลวงโกลบอลอินโนเวชัน่และเทคโนโลย ี| B-INNOTECH 

(ง) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มูลการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทนุตน้ทาง และการ
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฎอยูก่บับรษัิทจัดการและหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการทํารายการทีส่มบรูณ์และใชอ้า้งองิได ้ 
(จ) ในกรณีทีจํ่านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนในใบคําขอสับเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้มากกว่าจํานวนหน่วย
ลงทนุหรอืมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการ
จะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  
 
อย่างไรก็ตาม กรณี หากจํานวนเงนิทีคํ่านวณไดข้องกองทุนตน้ทาง มไีม่เพยีงพอทีจ่ะนําไปซือ้หน่วยลงทุนขัน้ตํ่าตามขอ้กําหนดของกองทุน
ปลายทาง บรษัิทจัดการจะไม่นําเงนิไปซือ้หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว ้โดยจะชําระเป็นเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ ผูถ้อืหน่วยลงทุน ตาม
วธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้ะบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทุน ภายใน 5 วันทําการนับตัง้แต่วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงนิเขา้
บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ปิดไวก้ับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอืน่ซึง่อาจเปิดใหบ้รกิารต่อไป หรอืเป็นเช็ค บมจ.ธนาคาร
กรงุเทพ หรอืธนาคารอืน่ทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต และขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ยในนามของผูถ้อืหน่วยลงทนุและจัดสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน  
 
(2) ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) :  
 
อนึ่ง การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต สามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่เป็น บมจ.
ธนาคารกรุงเทพ เท่านัน้ และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ได ้บรษัิทจัดการ
จะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  
(ก) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต สามารถทํารายการไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 1,000,000 
หน่วย หรอืมลูคา่อืน่ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมจํ่ากดัจํานวนครัง้ตอ่วัน   
อนึง่ ในระยะแรกการทํารายการคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน สามารถทําไดโ้ดยใหร้ะบเุป็นจํานวนหน่วยเท่านัน้ ทัง้นี้ บรษัิทขอสงวนสทิธไิวห้าก
อนาคตจะเปิดใหบ้รกิารรับคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนเงนิใหส้ามารถทําได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบโดย
ผา่นเว็บไซตบ์รษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  
(ข) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่อ้งการทํารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ตอ้งปฏบัิตจินครบขัน้ตอนตามทีกํ่าหนด และเอกสารใบบันทกึรายการทีอ่อก
จากเครือ่งพมิพข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นเพยีงเอกสารบันทกึรายการเทา่นัน้ ไมใ่ชห่ลักฐานในการทํารายการอยา่งสมบรูณ ์ 
(ค) ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีทํ่ารายการคําขอสบัเปลีย่นกองทนุ เรยีบรอ้ยแลว้ จะเพกิถอนคําขอสบัเปลีย่นกองทนุไมไ่ด ้ไมว่า่กรณใีดๆ ทัง้สิน้  
(ง) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มูลการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทนุตน้ทาง และการ
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้  
(จ) ในกรณีทีจํ่านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนในใบคําขอสับเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้มากกว่าจํานวนหน่วย
ลงทนุหรอืมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง ของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการ
จะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  
 
อย่างไรก็ตาม กรณี หากจํานวนเงนิทีคํ่านวณไดข้องกองทุนตน้ทาง มไีม่เพยีงพอทีจ่ะนําไปซือ้หน่วยลงทุนขัน้ตํ่าตามขอ้กําหนดของกองทุน
ปลายทาง บรษัิทจัดการจะไม่นําเงนิไปซือ้หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว ้โดยจะชําระเป็นเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ตาม
วธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้ะบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทุน ภายใน 5 วันทําการนับตัง้แต่วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงนิเขา้
บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ปิดไวก้ับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอืน่ซึง่อาจเปิดใหบ้รกิารต่อไป หรอืเป็นเช็ค บมจ.ธนาคาร
กรงุเทพ หรอืธนาคารอืน่ทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต และขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ยในนามของผูถ้อืหน่วยลงทนุและจัดสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน  
 
(3) ระบบโทรศพัท ์(Tele-Bank) : 
 
อนึง่ การสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์สามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ป็น 
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านัน้ และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ได ้บรษัิท
จัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  
(ก) ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใชบ้รกิารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนเลือกรหัสบรกิาร
สับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนกองทุน และปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนตามรายการซึง่มรีะบุอยู่ในวธิกีารใชบ้รกิาร
ธนาคารทางโทรศัพท ์ทัง้นี้ การทํารายการผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทจ์ะทํารายการไดค้รัง้ละไม่เกนิ 1,000,000 หน่วย หรอืมูลค่าอืน่ที่
บรษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมจํ่ากดัจํานวนครัง้ตอ่วัน  
อนึง่ ในระยะแรกการทํารายการคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน สามารถทําไดโ้ดยใหร้ะบุเป็นจํานวนหน่วยเท่านัน้ ทัง้นี้บรษัิทขอสงวนสทิธไิวห้าก
อนาคตจะเปิดใหบ้รกิารรับคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนเงนิใหส้ามารถทําได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบโดย
ผา่นเว็บไซตบ์รษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  
(ข) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่อ้งการทํารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ตอ้งทํารายการใหค้รบถว้นตามทีกํ่าหนด และเอกสารใบบันทกึรายการทีอ่อก
จากเครือ่งโทรสารของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นเพยีงเอกสารบันทกึรายการเทา่นัน้ ไมใ่ชห่ลักฐานในการทํากรายการอยา่งสมบรูณ์  
(ค) ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีทํ่ารายการคําขอสบัเปลีย่นกองทนุ เรยีบรอ้ยแลว้ จะเพกิถอนคําขอสบัเปลีย่นกองทนุไมไ่ด ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
(ง) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มูลการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทนุตน้ทาง และการ
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้  
(จ) ในกรณีทีจํ่านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนในใบคําขอสับเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้มากกว่าจํานวนหน่วย
ลงทนุหรอืมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง ของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการ
จะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  
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(4) ชอ่งทางอืน่ๆ เพือ่เป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุในอนาคต 
 
บรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื อาจเพิม่เตมิชอ่งทางการทํารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุอืน่ใดทีจ่ะมขี ึน้ในอนาคต ซึง่
จะปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงือ่นไขที่เกีย่วขอ้งตามที่สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เพื่ออํานวยความสะดวกต่อผูล้งทุน โดย
บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผา่นทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 
อย่างไรก็ตาม กรณี หากจํานวนเงนิทีคํ่านวณไดข้องกองทุนตน้ทาง มไีม่เพยีงพอทีจ่ะนําไปซือ้หน่วยลงทุนขัน้ตํ่าตามขอ้กําหนดของกองทุน
ปลายทาง บรษัิทจัดการจะไม่นําเงนิไปซือ้หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว ้โดยจะชําระเป็นเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ตาม
วธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้ะบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทุน ภายใน 5 วันทําการนับตัง้แต่วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงนิเขา้
บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ปิดไวก้ับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอืน่ซึง่อาจเปิดใหบ้รกิารต่อไป หรอืเป็นเช็ค บมจ.ธนาคาร
กรงุเทพ หรอืธนาคารอืน่ทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต และขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ยในนามของผูถ้อืหน่วยลงทนุและจัดสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน  
 
การกําหนดเวลาและราคาขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ กรณีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  
 
(1) การกําหนดเวลาในการรบัคําส ัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  
 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดทุ้กวันทําการซือ้ขายของกองทุน ตามวันที่ระบุไวใ้นตารางทา้ยส่วนที่ 1 ของ
หนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม  
(ก) กรณี ทําคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื สามารถทํารายการไดตั้ง้แต่เวลา 8.30 - 
15.30 น. หรอืเวลาอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะกําหนด โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นเว็บไซตท์ี ่
www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  
(ข) กรณี ทําคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์ไดแ้ก ่ระบบอนิเตอรเ์น็ต ระบบโทรศัพท ์หรอืระบบอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ใดทีอ่าจ
เพิม่เตมิในอนาคต สามารถทํารายการไดตั้ง้แตเ่วลา 8.30 - 16.00 น. หรอืเวลาอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะ
กําหนด โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผา่นเวบ็ไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  
 
(2) การกําหนดราคาขายและราคารบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ กรณีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  
 
(ก) กรณีกองทนุตน้ทาง : ใชร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย  
(ข) กรณีกองทนุปลายทาง : ใชร้าคาขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้วันทําการซือ้ขายทีบ่รษัิทจัดการจะกําหนดขึน้เป็นการท่ัวไป ทัง้นี้ วันทําการซือ้ขาย
ดังกล่าวจะตอ้งไม่เกนิวันทําการที่กองทุนไดรั้บเงนิจากกองทุนตน้ทาง โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที่
สํานักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  
ทัง้นี ้ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาและราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณี สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการขอสงวนสิทธิที่
เปลีย่นแปลงเงือ่นไขตามทีร่ะบไุว ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทาง
อืน่ใดตามความเหมาะสม  
 
เง ือ่นไขการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  
 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปิดรับคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่วา่คําสั่งดังกล่าวจะสง่ผ่านชอ่งทางใดชอ่งทางหนึง่ หรอื หลายชอ่งทาง
รวมกัน เป็นการชั่วคราวหรอืถาวร รวมถงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนใดๆ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นว่า
การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนดังกลา่วมผีลกระทบตอ่การบรหิารกองทุนอยา่งมปีระสทิธภิาพ หรอืตอ่การลงทนุของกองทุนหรอืตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
หรอืตอ่ชือ่เสยีงหรอืตอ่ความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ  
 
ในบางกรณี บรษัิทจัดการอาจปฏเิสธคําขอสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ หากคําขอดังกลา่วจะมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุนัน้ ถอืหน่วยลงทนุมากกวา่รอ้ย
ละ 5 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  
 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง หลักเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข และหรอืกําหนดเวลารับคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน
ได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  
 
9. การชําระคา่รบัซือ้คนื สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอืน่แทนเงนิ :  

บรษัิทจัดการจะชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิไดต้่อเมือ่บรษัิทจัดการไดกํ้าหนด
กรณีทีเ่ป็นเงือ่นไขการชําระและขัน้ตอนการดําเนนิการไวอ้ยา่งชดัเจนในขอ้ผูกพัน โดยขัน้ตอนทีกํ่าหนดดังกลา่วตอ้งสามารถปฏบัิตไิดจ้รงิ และ
เป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุนัน้ทกุราย ทัง้นี ้กรณีทีเ่ป็นเงือ่นไขมไีดเ้ฉพาะกรณีใดกรณีหนึง่หรอืหลายกรณี ดังตอ่ไปนี ้

(1) กองทนุกําหนดวธิกีารชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหส้ามารถชําระเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิไวเ้ป็นการท่ัวไป  

(2) การชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดังกล่าวมวีัตถุประสงคเ์พื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนําหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่นัน้ไปชําระเป็นค่าซือ้หน่วย
ลงทนุของกองทนุอืน่ทีบ่รษัิทจัดการเดยีวกนัเป็นผูรั้บผดิชอบดําเนนิการ  
(3) บรษัิทจัดการไมส่ามารถชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นเงนิ  
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(4) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ และบรษัิทจัดการไดรั้บมตพิเิศษใหชํ้าระค่า
ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิได ้ 

10. การเลือ่นกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

10.1 บรษัิทจัดการอาจเลือ่นกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คํีาสั่งขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ไดใ้นกรณีดังตอ่ไปนี ้ 
(1) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ขา้เหตใุดเหตุหนึง่ดังนี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบของผูด้แูล
ผลประโยชนแ์ลว้  
(ก) มเีหตจํุาเป็นทําใหไ้มส่ามารถจําหน่าย จา่ยโอน หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล  
(ข) มเีหตุทีทํ่าใหก้องทุนรวมไม่ไดรั้บชําระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดังกลา่วอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของบรษัิทจัดการ  
(2) ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคํีาสั่งขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นหรอืในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการพบวา่ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุดังกลา่วไมถ่กูตอ้งตาม
ขอ้ 16.4 และผูด้แูลผลประโยชนย์ังไมไ่ดรั้บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา  
 
10.2 ในการเลือ่นกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามขอ้ 10.1 (1) หรอื 10.1 (2) บรษัิทจัดการจะดําเนนิการดังตอ่ไปนี ้ 
(1) เลือ่นกําหนดชําระคา่ขายคนืไดไ้มเ่กนิ 10 วันทําการนับแตว่ันทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมคํีาสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุนัน้ เวน้แตไ่ดรั้บการผ่อนผันจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.  
(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คํีาสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลือ่นกําหนดการชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู ้
ถอืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุท่ัวไปใหท้ราบเรือ่งดังกลา่วดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลัน เชน่ การประกาศทางเว็บไซต ์เป็นตน้  
(3) แจง้การเลือ่นกําหนดชําระค่าขายคนื พรอ้มทัง้จัดสง่รายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลือ่น และหลักฐานการไดรั้บความเห็นชอบของผูดู้แล
ผลประโยชนต์ามขอ้ 10.1 (1) หรอืการรับรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชนต์ามขอ้ 10.1 (2) ตอ่สํานักงาน ก.ล.ต. โดยพลัน ทัง้นี ้บรษัิทจัดการ
จะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชนดํ์าเนนิการแทนก็ได ้ 
(4) ในระหว่างการเลือ่นกําหนดชําระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสั่งขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ใหบ้รษัิทจัดการรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุนัน้ โดยตอ้งชําระคา่ขายคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามลําดับวันทีส่ง่คําสัง่ขายคนืกอ่นหลัง  
 
11. การไมข่ายไมร่บัซือ้คนืไมส่บัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามส ัง่ :  

1. บรษัิทจัดการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คนื หรอืไมรั่บสับเปลีย่นหน่วยลงทนุตามคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคนืหรอืคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บไว ้
แลว้ หรอือาจหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตดัุงตอ่ไปนี ้ 
(1) ตลาดหลักทรัพย ์หรอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพย ์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 
(2) บรษัิทจัดการพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบของผูดู้แล
ผลประโยชนแ์ลว้ ซึง่ใหก้ระทําไดไ้มเ่กนิ 1 วันทําการ เวน้แตจ่ะไดรั้บการผอ่นผันเวลาดังกลา่วจากสํานักงาน ก.ล.ต.  
(ก) มเีหตจํุาเป็นทําใหไ้มส่ามารถจําหน่าย จา่ย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล  
(ข) ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื 
(ค) มเีหตจํุาเป็นอืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
(3) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกดิขึน้ ซึง่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวม
อยา่งมนัียสําคัญ  
(ก) ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยท์ีก่องทนุรวมลงทนุไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 
ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีทีก่องทนุรวมลงทนุในหลักทรัพยท์ีซ่ ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยแ์หง่นัน้เกนิกวา่รอ้ยละสบิของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิอง
กองทนุรวม  
(ข) มเีหตกุารณ์ทีทํ่าใหไ้มส่ามารถแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศไดอ้ยา่งเสร ีและทําใหไ้มส่ามารถโอนเงนิออกจากประเทศหรอืรับโอนเงนิจาก
ตา่งประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  
(ค) มเีหตทุีทํ่าใหก้องทนุรวมไมไ่ดรั้บชําระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทนุไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึง่เหตดัุงกลา่วอยูเ่หนอืการควบคมุ
ของบรษัิทจัดการและผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้  
(4) เป็นการไมข่ายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยดุรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุน แกผู่ล้งทุนเฉพาะราย เนื่องจาก
ปรากฏขอ้เท็จจรงิดังตอ่ไปนี ้ 
(ก) บรษัิทจัดการมเีหตอัุนควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระทําดังตอ่ไปนี ้ 
1. การกระทําทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมาย
ไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ  
2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย หรอื  
3. การกระทําทีเ่ป็นการปฏบัิตติามคําสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายัดทรัพยส์นิโดยบคุคลผูม้อํีานาจตามกฎหมาย  
(ข) บรษัิทจัดการไมส่ามารถดําเนนิการรูจั้กลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับลกูคา้ไดใ้นสาระสําคัญ 
(5) อยู่ในระหว่างดําเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการรายอืน่เขา้บรหิารจัดการกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของตนอันเนื่องมาจากการทีบ่รษัิท
จัดการรายเดมิไมส่ามารถดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุไดต้ามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยการดํารง
เงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสว่นบุคคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละการคา้หลักทรัพย์
และการจัดจําหน่ายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผูจั้ดการเงนิทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ซึง่ใหก้ระทําไดไ้มเ่กนิ 3 วันทําการ 
(6) อยูใ่นระหวา่งดําเนนิการเพือ่เลกิกองทนุรวมตามขอ้ 22.1 (5) ในสว่นขอ้ผกูพัน 
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2. เมือ่ปรากฏเหตุตามขอ้ 1 และบรษัิทจัดการประสงคจ์ะไม่ขาย ไม่รับซือ้คนื หรอืไม่รับสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคนืหรอื
คําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาแลว้ บรษัิทจะปฏบัิตดัิงตอ่ไปนี ้ 
(1) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรอืคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับ
สับเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามขอ้ 1 (1) (2) (3) หรอื (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนท่ัวไปให ้
ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลันดว้ย เชน่ การประกาศทางเว็บไซต ์เป็นตน้  
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซือ้คนื หรอืไม่รับสับเปลีย่นหน่วยลงทุนหรอืการหยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคนื หรอืคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน
พรอ้มทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนนิการของกองทนุรวมเปิดนัน้ใหสํ้านักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  
(3) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้คนื หรอืไม่รับสับเปลีย่นหน่วยลงทุนหรอืหยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคนืหรอืคําสั่งสับเปลีย่นหน่วย
ลงทุน ตามขอ้ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกนิหนึง่วันทําการ ใหบ้รษัิทจัดการดําเนนิการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคนื หรอื
คําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคนื หรอืคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน แลรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สดุทา้ยกอ่นวันรายงานนัน้ใหสํ้านักงาน ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการกอ่นวันเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
(ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คํีาสั่งซือ้ คําสั่งขายคนื หรอืคําสั่งสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขาย รับซือ้คนื หรอืสับเปลีย่น
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนท่ัวไปใหท้ราบถงึการเปิดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคนื หรอืคําสั่งสับเปลีย่น
หน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลัน เชน่ การประกาศทางเว็บไซต ์เป็นตน้  
 
3. บรษัิทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนหรอืหยุดรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนหรอืคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการ
พบวา่ราคาขายหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งตามขอ้ 16.4 และผูด้แูลผลประโยชน์ยังไมไ่ดรั้บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงาน
การชดเชยราคา ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คํีาสั่งซือ้หน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรอืหยุดรับคํา
สั่งซือ้หรอืคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทนุท่ัวไปใหท้ราบถงึการหยดุรับคําสั่งซือ้หรอืคําสั่ง
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลัน เชน่ การประกาศทางเว็บไซต ์เป็นตน้  
 
12. การหยดุขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ :  
 
เพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจําเป็นเพือ่รักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของประเทศ หรอืเพื่อ
รักษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ บรษัิทจัดการจะหยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคนืหรอืคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็น
การชั่วคราวตามระยะเวลาทีท่ีสํ่านักงาน ก.ล.ต. ประกาศ ซึง่จะไม่เกนิ 20 วันทําการตดิต่อกัน เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกไปได ้ 
 
13. เงอืนไขและขอ้จํากดัในการจดัสรรและการโอนหนว่ยลงทนุ :  
 
13.1 การจดัสรรหนว่ยลงทนุ  
ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไดรั้บจัดสรรหน่วยลงทนุตามทีส่ัง่ซือ้หลังจากทีไ่ดชํ้าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวน  

13.2 การโอนหนว่ยลงทนุ  
เป็นไปตามสว่นขอ้ผกูพัน หัวขอ้ "13.3 สทิธใินการโอนหน่วยลงทนุ" และ "13.4 ขอ้จํากดัการโอนหน่วยลงทนุ" 

14. การจา่ยเงนิปนัผล : 

14.1. นโยบายการจา่ยเงนิปันผล : ไมจ่า่ย  

14.2. หลักเกณฑก์ารจา่ยเงนิปันผล :  

14.3. กําหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จํากดัในการจา่ยเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ :  

15. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

15.1. คา่ธรรมเนยีมรวม (เพดานคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) :  

รายการคา่ธรรมเนยีม (ตาม 15.2)  

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา :  
ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.4075 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกับโฆษณา (แต่ไม่รวม
ค่าใชจ้่ายตามขอ้ 15.2.6 ขอ้ 2 (2)) เมือ่รวมกับค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ทีส่ามารถประมาณการได ้เชน่ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการสอบบัญช ีค่า
จัดทําเอกสารต่างๆ ของกองทุน เชน่ หนังสอืชีช้วน หนังสอืบอกกล่าวต่อผูถ้อืหน่วย ประกาศ รวมถงึค่าจัดสง่เอกสารดังกล่าว เมือ่รวมกันแลว้ 
ประมาณคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.25 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) 
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อย่างไรก็ตาม ค่าใชจ้่ายดังกล่าวเป็นการประมาณการ อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน 
จํานวนผูถ้อืหน่วยลงทนุ เป็นตน้ แตทั่ง้นี้จะไมเ่กนิกวา่อัตราขัน้สงูของยอดรวมค่าธรรมเนียม เงนิตอบแทน และคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวอ้ยา่ง
ชดัแจง้ในโครงการ  

15.2. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม :  

15.2.1. คา่ธรรมเนยีมการจัดการรายปี :  

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการจัดการรายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพยส์นิทัง้หมดหักมูลค่าหนี้สนิทัง้หมด (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) เวน้แต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ  

15.2.2. คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี :  

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.0428 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.04 ต่อปีของมูลค่าทรัพยส์นิทัง้หมดหักมูลค่าหนี้สนิทัง้หมด (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) เวน้แต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ  

15.2.3. คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี :  

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.0535 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.05 ต่อปีของมูลค่าทรัพยส์นิทัง้หมดหักมูลค่าหนี้สนิทัง้หมด (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิม่) เวน้แต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ  

15.2.4. คา่ธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทนุ : ไมม่ ี 

15.2.5. คา่ธรรมเนยีมการจัดจําหน่าย : ไมม่ ี 

15.2.6. คา่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ :  

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ1.2412ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
1. คา่ธรรมเนยีมทีเ่กีย่วกบัการซือ้หลักทรัพย ์ซึง่จะรวมอยูใ่นตน้ทนุของคา่ซือ้หลักทรัพยเ์มือ่มกีารซือ้หลักทรัพยแ์ละคา่  
ธรรมเนยีมทีเ่กีย่วกบัการขายหลักทรัพยจ์ะถกูหักจากคา่ขายหลักทรัพยเ์มือ่มกีารขายหลักทรัพย ์ไดแ้ก ่คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่นายหนา้การซือ้ขาย
หลักทรัพย ์ 
 
2. ค่าใชจ้่ายเพือ่วัตถปุระสงคใ์นการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนตามจํานวนทีจ่่ายจรงิ โดยในทางบัญชจีะตัดจ่ายเป็น
คา่ใชจ้า่ยของกองทนุเฉลีย่เทา่กนัทกุวันเป็นเวลา 1 รอบระยะเวลาบัญช ีไดแ้ก ่ 

(1) ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งในการจัดทําโครงการกองทุนและการยืน่จัดตัง้กองทุน ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็น
กองทนุรวม และคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากการปฏบัิตติามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.  
(2) ค่าใชจ้่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ ์ค่าสือ่โฆษณาประชาสัมพันธ ์การจัดอบรมเผยแพร่ความรู ้ค่าใชจ้่ายดา้นการตลาด ตลอดจน
สัมมนาแนะนํากองทุน และอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี ทัง้นี้ จะไม่เกนิอัตรารอ้ยละ 1.00 ของมูลค่าเงนิทุนทีจ่ดทะเบยีน หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ของมลูคา่เงนิทนุทีจ่ดทะเบยีน เมือ่รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 
(3) คา่ออกแบบหรอืคา่จัดทําหรอืจัดพมิพห์รอืคา่แปลหนังสอืชีช้วน ใบคําขอเปิดบัญชกีองทนุ ใบคําสัง่ซือ้หรอืใบจองซือ้หน่วยลงทนุ สมดุบัญชี
แสดงสทิธหิรอืเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุอืน่ใด และเอกสารทีใ่ชป้ระกอบการเสนอขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

3. ค่าใชจ้่ายเพือ่การดําเนนิงานของกองทุนทีเ่รยีกเก็บตามจํานวนทีจ่่ายจรงิ บรษัิทจะพจิารณาตัดจ่ายทัง้จํานวนหรอืทยอยตัดจ่ายในทางบัญชี
ของกองทนุตามระยะเวลาการใชป้ระโยชนข์องคา่ใชจ้า่ยนัน้  
(1) คา่ธรรมเนยีมจดทะเบยีนเพิม่เงนิทนุกองทนุ  
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(2) ค่าใชจ้่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ ์ค่าสือ่โฆษณาประชาสัมพันธ ์การจัดอบรมเผยแพร่ความรู ้ค่าใชจ้่ายดา้นการตลาด ตลอดจน
สัมมนาแนะนํากองทุน และอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี ทัง้นี้ จะไม่เกนิรอ้ยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 
0.535 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ เมือ่รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 
(3) ค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการสอบบัญช ีค่าทีป่รกึษากฎหมาย ค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการปฏบัิตติามคําสั่ง หรอืตามกฎหมาย หรอืประกาศ
ของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ ตามทีจ่า่ยจรงิ  
(4) ค่าจัดทํารายงานหนังสอืบอกกลา่ว ประกาศ และรายงานตา่งๆ รวมถงึการลงประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวัน และค่าใชจ้่ายในการจัดทําและ
จัดพมิพ ์ใบคําขอเปิดบัญชกีองทุน สมุดบัญชแีสดงสทิธหิรอืเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนอืน่ใด ใบคําสั่งซือ้หน่วยลงทุน ใบคําสั่งขายคนื
หน่วยลงทนุ แบบฟอรม์อืน่ใด เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ ตามทีบ่รษัิทจัดการจัดทําขึน้  
(5) คา่จัดทํา คา่จัดพมิพ ์คา่แปล และจัดสง่เอกสารทีเ่กีย่วกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุ หรอืเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วกบักองทนุ  
(6) คา่จัดทํา คา่จัดพมิพ ์คา่แปล คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร และจัดสง่หนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ รายงานรอบระยะเวลาหกเดอืน รายงาน
ประจําปี ขา่วสารกองทนุ และหรอืเอกสารอืน่ๆ ถงึผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
(7) ค่าใชจ้่าย (ถา้ม)ี ในการดําเนนิคดขีองผูดู้แลผลประโยชน์ทีฟ้่องรอ้งใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติามหนา้ที ่หรอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความ
เสยีหายจากบรษัิทจัดการ เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืเมือ่ไดรั้บคําสั่งจากสํานักงาน ก.ล.ต. ค่าใชจ้่ายดา้นกฎหมายเพือ่รักษาสทิธิ
ของกองทนุ คา่ใชจ้า่ยในการตดิตามหนีข้องกองทนุ  
(8) คา่ใชจ้า่ยในการรับชําระหนีเ้ป็นทรัพยส์นิอืน่ แทนการชําระหนีด้ว้ยเงนิสดตามตราสารแหง่หนี ้คา่ธรรมเนยีมศาล  
คา่ธรรมเนยีมทนายความ คา่ใชจ้า่ยในดา้นนติกิรรม คา่ประเมนิราคา คา่จดจํานอง คา่ปลดจํานอง คา่จัดพมิพเ์อกสาร  
คา่ใชจ้่ายหรอืคา่ธรรมเนียมอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับทางราชการคา่ใชจ้่ายเกีย่วกับการไดม้าซึง่หลักประกันของสทิธเิรยีกรอ้งอันเกดิจากการรับชําระ
หนีด้ว้ยทรัพยส์นิอืน่  
(9) คา่ใชจ้า่ยในการรับชําระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ คา่ใชจ้า่ยในการชําระเงนิคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
(10) คา่ธรรมเนยีมธนาคารตา่งๆ เชน่ คา่ธรรมเนยีมในการโอนเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ เพือ่นําเงนิเขา้บัญชสํีาหรับการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ เป็น
ตน้ คา่ใชจ้า่ยในการออกเชค็ คา่ไปรษณียากร และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
(11) คา่อากรแสตมป์ คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ในการซือ้ขายหลักทรัพย ์ 
(12) คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ในการชําระบัญชแีละเลกิกองทนุ รวมถงึการดําเนนิการวางทรัพย ์(ถา้ม)ี  
(13) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการตดิตามทวงถาม หรอืการดําเนนิคดเีพือ่การรับชําระหนีใ้ดๆ  
(14) ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย ค่าภาษีอากร หรอืภาษีอืน่ใดทีเ่กดิขึน้หรอืเกีย่วเนื่องกับการซือ้ขายหลักทรัพยห์รอืตราสารหรอืมไีวใ้นทรัพยส์นิ
ของกองทุนทัง้ในประเทศไทย และต่างประเทศ เชน่ ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหลักทรัพยข์องกองทุน การจัดหา การรับมอบ การสง่มอบ การ
ป้องกันผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ การโอนเงนิ ค่าใชจ้่ายของศูนยรั์บฝากหลักทรัพยใ์น
ประเทศไทย (ถา้ม)ี ค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใชจ้่ายเกีย่วขอ้งกับการป้องกันความเสีย่ง หรอืความเสีย่งอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทุนในหรอื
ต่างประเทศ (ถา้ม)ี รวมถงึค่าธรรมเนียมและหรอืค่าทํารายการและหรอืค่าใชจ้่ายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งของผูรั้บฝากทรัพยส์นิในต่างประเทศของ
กองทนุ  
(15) คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ในการสอบบัญช ีซึง่รวมถงึการตรวจสอบทรัพยส์นิทัง้ในและตา่งประเทศ คา่ทีป่รกึษากฎหมาย คา่ใชจ้า่ย
ตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากการปฏบัิตติามคําสัง่ หรอืตามกฎหมาย หรอืประกาศของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุและการชําระบัญช ี 
(16) ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการนําเงนิทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศ ตลอดจนค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทุนในต่างประเทศ 
(ถา้ม)ี เชน่ คา่โทรศัพทท์างไกล คา่โทรสารทางไกล คา่เดนิทาง คา่ทีพั่ก คา่เบีย้เลีย้ง คา่ประกนัการเดนิทาง เป็นตน้  
(17) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใชบ้รกิารทดรองจ่ายเงนิ เพื่อชําระราคาหลักทรัพยล์่วงหนา้จาก Global Custodian สําหรับกรณีการลงทุนใน
ตา่งประเทศ และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการผดินัดชําระราคา (Failed Trade)  
(18) คา่ธรรมเนียมและหรอืคา่ใชจ้่ายของผูรั้บฝากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในตา่งประเทศของกองทุนรวมถงึคา่ธรรมเนียมและหรอืคา่ใชจ้่ายอืน่
ใดทีเ่กีย่วขอ้งของผูรั้บฝากทรัพยส์นิในตา่งประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี ตามทีจ่่ายจรงิ ทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในขอ้นี้เมือ่รวมค่าธรรมเนียม
ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุจะไมเ่กนิอัตรารอ้ยละ 0.04 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ หรอืไมเ่กนิรอ้ยละ 0.0428 ตอ่ปีของมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ เมือ่รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 
(19) คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ทีเ่กีย่วเนือ่งกบักองทนุรวม เชน่ การจัดประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุ การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุ เป็นตน้  
 
ภาษีมลูคา่เพิม่อันเนือ่งมาจากคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยของกองทนุทัง้หมด จะเป็นภาระของกองทนุ  
 
15.3. คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ :  
 
15.3.1. คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : ม ี 
 
รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชใ้นการคํานวณราคาขาย ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจคดิค่าธรรมเนียมการขายดังกล่าวกับผู ้
ลงทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กัน โดยบรษัิทจัดการจะแจง้รายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูสําคัญ และประกาศใหท้ราบในเว็บไซตบ์รษัิท
จัดการ www.bblam.co.th และปิดประกาศทีบ่รษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  
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15.3.2. คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : ไมม่ ี 

15.3.3. คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  

15.3.3.1 คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (Switching In) :ไมม่ ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
การสับเปลีย่นหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนตน้ทาง ใชร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนปลายทาง ใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ซึง่จะมี
คา่ธรรมเนยีมการขายหรอืรับซือ้คนืคํานวณอยูใ่นราคาดังกลา่วแลว้  

15.3.3.2 คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (Switching Out) :ไมม่ ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
การสับเปลีย่นหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนตน้ทาง ใชร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนปลายทาง ใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ซึง่จะมี
คา่ธรรมเนยีมการขายหรอืรับซือ้คนืคํานวณอยูใ่นราคาดังกลา่วแลว้ 
 
15.3.4. คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทนุ : ม ี 

ในอัตรา 50.00 บาท ตอ่หน่วยลงทนุ 1,000.00 หน่วย หรอืเศษของ 1,000.00 หน่วย 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
โดยจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมจากผูโ้อนในวันทีย่ืน่คําขอโอนหน่วยลงทนุ  

15.3.5. คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี 

15.3.6. คา่ปรับกรณีขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นระยะเวลาถอืครองทีกํ่าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี 

15.3.7. คา่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ : ม ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
อัตราคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วขา้งตน้รวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้  

15.4. วธิกีารคํานวณและตัดจา่ยคา่ธรรมเนยีม :  

1. บรษัิทจัดการจะคํานวณคา่ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนทุกวันทีม่กีารคํานวณมูลค่า
ทรัพยส์นิสุทธ ิโดยใชมู้ลค่าทรัพยส์นิทัง้หมดหักมูลค่าหนี้สนิทัง้หมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และ
คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนในวันนัน้ๆ ของกองทนุเป็นฐานในการคํานวณคา่ธรรมเนยีม และเรยีกเก็บจากกองทนุเป็นรายเดอืน  
 
2. คา่ธรรมเนยีมทีเ่กีย่วกบัการซือ้หลักทรัพย ์ซึง่จะรวมอยูใ่นตน้ทนุของคา่ซือ้หลักทรัพยเ์มือ่มกีารซือ้หลักทรัพย ์และคา่ธรรมเนยีมทีเ่กีย่วกบัการ
ขายหลักทรัพย ์จะถกูหักจากคา่ขายหลักทรัพยเ์มือ่มกีารขายหลักทรัพย ์ 
 
3. ค่าใชจ้่ายเพือ่วัตถปุระสงคใ์นการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนตามจํานวนทีจ่่ายจรงิ โดยในทางบัญชจีะตัดจ่ายเป็น
คา่ใชจ้า่ยของกองทนุตามมาตรฐานบัญชหีรอืเฉลีย่เทา่กนัทกุวันเป็นเวลา 1 รอบระยะเวลาบัญช ี 
 
4. ค่าใชจ้่ายเพือ่การดําเนนิงานของกองทุนทีเ่รยีกเก็บตามจํานวนทีจ่่ายจรงิ บรษัิทจะพจิารณาตัดจ่ายทัง้จํานวนหรอืทยอยตัดจ่ายในทางบัญชี
ของกองทนุตามระยะเวลาการใชป้ระโยชนข์องคา่ใชจ้า่ยนัน้  
 
ทัง้นี้ การคดิค่าใชจ้่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามแนวปฏบัิตทิางการบัญชวี่าดว้ยการบัญชสํีาหรับกจิการทีดํ่าเนนิธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุนตามที่
สมาคมกําหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.  

15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ย :  

บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายตามขอ้ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ โดย
บรษัิทจะดําเนนิการดังตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีทีบ่รษัิทจัดการจะเพิม่อัตราคา่ธรรมเนียม หรอือัตราคา่ใชจ้า่ยแตไ่มเ่กนิกวา่อัตราขัน้สงูของคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบไุว ้
ในโครงการ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 3 วันทําการกอ่นการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้ 
โดยปิดประกาศไวท้ีสํ่านักงานของบรษัิทจัดการ และสํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื หรอืประกาศทาง
เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  
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(2) กรณีทีบ่รษัิทจัดการจะเพิม่อัตราค่าธรรมเนียม หรอือัตราค่าใชจ้่ายเกนิกว่าอัตราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวใ้น
โครงการ ทัง้นี้ ในรอบระยะเวลายอ้นหลัง 1 ปีนับแตว่ันทีบ่รษัิทจัดการจะขึน้คา่ธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะดําเนนิการตาม
หลักเกณฑ ์ดังนี ้ 
(ก) กรณีทีก่ารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไมเ่กนิกวา่อัตรารอ้ยละ 5 ของอัตราขัน้สงูดังกล่าว บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วันกอ่นการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดังกลา่ว โดยปิดประกาศไวท้ีสํ่านักงานของบรษัิท
จัดการ และสํานักงานใหญแ่ละสํานักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื หรอืประกาศทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  
(ข) กรณีทีก่ารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้เกนิกวา่อัตรารอ้ยละ 5 ของอัตราขัน้สงูดังกลา่ว บรษัิทจัดการตอ้งไดรั้บมตพิเิศษ  
(3) กรณีทีบ่รษัิทจัดการจะลดอัตราค่าธรรมเนียมหรอือัตราค่าใชจ้่าย บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันทีม่กีารลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดังกล่าว โดยปิดประกาศไวท้ีสํ่านักงานของบรษัิทจัดการ และสํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื หรอืประกาศทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  
 
ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงตามขอ้ (2) และ (3) ทีแ่ตกต่างไปจากโครงการ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหสํ้านักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
เปลีย่นแปลง  

15.6. หมายเหต ุ:  

สําหรับค่าใชจ้่ายที่เกีย่วขอ้งกับการจัดการกองทุนที่มไิดร้ะบุไว ้(ถา้มี) บรษัิทจัดการจะเป็นผูรั้บผดิชอบ หรอืบรษัิทจัดการจะทดรองจ่ายให ้
กองทุนก่อน และบรษัิทจัดการจะเรียกเก็บเงนิทดรองจ่ายจากกองทุนเดือนละครัง้ ทัง้นี้ การคดิค่าใชจ้่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามแนวปฏบัิติ
ทางการบัญชวี่าดว้ยการบัญชสํีาหรับกจิการทีดํ่าเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุนตามที่สมาคมกําหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน 
ก.ล.ต.  

16. วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดําเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูตอ้ง :  

16.1. วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ : ตา่งประเทศ  

16.2. เงือ่นไขพเิศษ :  

1. บรษัิทจัดการจะคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมตามหลักเกณฑ ์และวธิกีารทีสํ่านักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 
ในกรณีทีท่รัพยส์นิของกองทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิต่างประเทศ การคํานวณมูลค่ายุตธิรรมของทรัพยส์นิดังกล่าว บรษัิทจัดการจะใช ้
หลักการคํานวณมูลค่ายตุธิรรมของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีเ่สนอขายในต่างประเทศ โดยเทยีบเคยีงกับประกาศสมาคมบรษัิทจัดการลงทุนซึง่
ไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. บรษัิทจัดการจะใชแ้ละตรวจสอบขอ้มลูเกีย่วกบัราคาและอัตราผลตอบแทนของตราสารดังกลา่ว โดย
ใชข้อ้มูลที่เปิดเผยผ่านระบบ Bloomberg หรอื Reuters หรอืระบบอืน่ใดที่มกีารเผยแพร่ขอ้มูลสู่สาธารณชนและสามารถใชอ้า้งองิไดภ้ายใต ้
ความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
บรษัิทจัดการจะใชอั้ตราแลกเปลีย่นเงนิตราสกุลต่างประเทศ เพื่อคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธเิป็นเงนิบาท โดยใชอั้ตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศที่เป็นราคาปิด (Close) ซึง่ประกาศบนหนา้จอ Bloomberg หรอื Reuters ที่ประมาณเวลา 16.30 น. หรอืใชอั้ตราแลกเปลี่ยนที่
ประกาศโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย ของวันทีคํ่านวณเป็นเกณฑใ์นการคํานวณ  
 
ในกรณีที่บรษัิทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลีย่นนัน้ไม่มคีวามเหมาะสม บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชอั้ตราแลกเปลีย่นของหน่วยงานอื่นใดที่
ประกาศแทนได ้โดยความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
2. บรษัิทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วย ลงทุนของ
กองทนุเปิด ตามระยะเวลาดังตอ่ไปนี ้เวน้แตค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืสํานักงาน ก.ล.ต. ใหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอืน่  
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป เวน้แต่วันทําการนัน้ตรงกับวันหยุดของ
กองทุนต่างประเทศและหรอืตลาดหลักทรัพยท์ีก่องทุนเขา้ไปลงทุน และประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทุน หรอืวันตามทีบ่รษัิทจัดการประกาศ
กําหนดเพิม่เตมิในกรณีทีม่เีหตกุารณ์ไมป่กต ิ 
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัดไป ทัง้นี้ ในการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการกองทนุรวมใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
นัน้เป็นเกณฑใ์นการคํานวณราคาดังกลา่ว  
(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุของวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ ภายใน 3 วันทําการถัดไป  
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ ภายใน 3 วันทําการถัดไป  
(2.5) ในกรณีประกาศตาม (2.3) และ (2.4) บรษัิทจัดการจะดําเนินการดว้ยวธิีการใดๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มูลดังกล่าวในช่องทางที่
เหมาะสม เชน่ การประกาศทางหนังสอืพมิพ ์หรอืการประกาศทางเว็บไซต ์เป็นตน้ และภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูใน
การตัดสนิใจลงทนุได ้และจะจัดใหม้ขีอ้มลูดังกลา่วไว ้ณ ทีทํ่าการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ และสถานทีท่กุแหง่ทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้
คนืใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้จะระบวุธิกีารประกาศดังกลา่วใหช้ดัเจนในหนังสอืชีช้วน  
(2.6) ในกรณีทีมู่ลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเปิดไมถ่กูตอ้ง บรษัิทจัดการจะดําเนนิการตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
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อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีก่องทุนหลักไม่ไดป้ระกาศ และหรอืนําสง่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักใหก้ับบรษัิทจัดการ จนเป็นเหตุให ้
บรษัิทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ตาม
ขอ้ (2.1) ถงึ (2.4) ได ้บรษัิทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน 
โดยไม่ชักชา้ ทัง้นี้ ภายในวันทําการถัดจากวันทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักแลว้ และประกาศในวันทําการถัด
จากวันคํานวณมลูคา่หน่วยลงทนุดังกลา่ว  
 
มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เมือ่สิน้วันทําการทีคํ่านวณนัน้  
 
มูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะใชตั้วเลขทศนยิมตามที่
กําหนดไวใ้นขอ้ 3 และไดรั้บการรับรองจากผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
บรษัิทจัดการอาจไมคํ่านวณและไมป่ระกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของ
กองทุนรวมในกรณีทีต่ลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์่างประเทศทีก่องทุนรวมไดไ้ปลงทุนในหลักทรัพยท์ีซ่ ือ้ขายในตลาดดังกล่าวเกนิกว่ารอ้ยละ 10 
ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายไดต้ามปกตหิรอืเหตอุืน่ใดตามทีไ่ดรั้บการผอ่นผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.  
 
เมือ่เกดิเหตุการณ์ขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้คนืหน่วย
ลงทุน ณ ทีทํ่าการทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และบรษัิทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว 
พรอ้มทัง้แสดงเหตผุลและรายงานแผนการณ์ดําเนนิงานของกองทนุรวมใหสํ้านักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  
 
3. การใชตั้วเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืจํานวนหน่วยลงทุนของ
กองทนุเปิด บรษัิทจัดการจะดําเนนิการดังตอ่ไปนี ้ 
(3.1) คํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิป็นตัวเลข โดยมทีศนยิม 2 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลักสากล  
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมทีศนยิม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลักสากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุน
เพือ่ใชใ้นการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนยิมตําแหน่งที ่4 ขึน้ สว่นมลูคา่หน่วยลงทุนเพือ่ใชใ้นการคํานวณราคารับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุจะตัดทศนยิมตําแหน่งที ่5 ทิง้  
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีคํ่านวณไดใ้น (3.2) เป็นตัวเลขโดยมทีศนยิม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนยิมตําแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศ
ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามทีคํ่านวณไดใ้น (3.2)  
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทนุเป็นตัวเลขโดยมทีศนยิม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลักสากล แตจ่ะใชผ้ลลัพธเ์ป็นตัวเลข
โดยมทีศนยิมเพยีง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนยิมตําแหน่งที ่5 ทิง้  
 
ในกรณีทีม่ผีลประโยชนเ์กดิขึน้จากการคํานวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษัิทจัดการจะนําผลประโยชนนั์น้รวมเขา้เป็นทรัพยส์นิของกองทนุเปิด  
ในกรณีทีม่เีหตจํุาเป็นทีทํ่าใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คนื
หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี้ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันทีไ่ม่สามารถ
คํานวณและประกาศได ้ 
 
4. ในกรณีดังตอ่ไปนี ้ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมไดรั้บยกเวน้ไมต่อ้งปฏบัิตติาม ขอ้ 2.  
(4.1) เมือ่บรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรับคําสั่งซือ้หรอืคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุน โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้
เฉพาะในชว่งระยะเวลาดังกลา่ว  
(4.2) เมือ่มเีหตทุีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งเลกิกองทนุรวม โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้ตัง้แตว่ันทีป่รากฏเหตดัุงกลา่ว  
(4.3) เมือ่เป็นวันหยดุทําการซือ้ขายของกองทนุ และหรอืกองทนุหลัก และหรอืตัวแทนขายของกองทนุ  
 
เมือ่ปรากฏเหตตุามขอ้ (4.1) และหรอื (4.2) บรษัิทจัดการจะประกาศการหยดุคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายและ
รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ณ ทีทํ่าการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และบรษัิทจัดการจะรายงานการหยดุคํานวณ
มลูคา่ดังกลา่ว พรอ้มทัง้แสดงเหตผุลและรายงานแผนการณ์ดําเนนิงานของกองทนุรวมใหสํ้านักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  
 
ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและ/หรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุภายใน 3 วันทําการ  

16.3. แหลง่ขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ :  

• ประกาศปิดทีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
• หนังสอืพมิพก์รงุเทพธรุกจิ หนังสอืพมิพผ์ูจั้ดการ หรอืหนังสอืพมิพร์ายวัน หรอือืน่ใด (ถา้ม)ี  
• ระบบโทรศัพท ์(บัวหลวงโฟน) ที ่โทร. 1333  
• ตดิตอ่ บลจ.บัวหลวง จํากดั โทร. 0-2674-6488 กด 8 หรอืดขูอ้มลูในเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th 
• ตรวจดขูอ้มลูใน NAV Center ที ่www.thaimutualfund.com  

 

 

 



 

 

73 กองทุนเปิดบวัหลวงโกลบอลอินโนเวชัน่และเทคโนโลย ี| B-INNOTECH 

16.4. หลักเกณฑแ์ละวธิกีารดําเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง :  

1. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งนอ้ยกวา่หนึง่สตางค ์หรอืตา่งจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่
หนึง่สตางคข์ึน้ไป แตไ่มถ่งึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง บรษัิทจัดการจะจัดทําและสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบถงึความ
ผดิพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันทีพ่บว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และจัดใหม้สํีาเนารายงานดังกล่าวไว ้ณ ทีทํ่าการของบรษัิทจัดการ
เพือ่ใหสํ้านักงาน ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดังกลา่วจะมรีายการอยา่งนอ้ย ดังตอ่ไปนี ้ 
(1) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง  
(2) ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  
(3) สาเหตทุีทํ่าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  
(4) มาตรการป้องกันเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ทัง้นี้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่
อาจควบคมุได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง  
 
ในกรณีทีเ่หตขุองความผดิพลาดซึง่ทําใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งตามวรรคหนึง่มผีลตอ่เนื่องตอ่การคํานวณราคาหน่วยลงทนุครัง้ตอ่ไป เชน่ 
การกําหนดอัตราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นตน้ บรษัิทจัดการจะแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งนับแตว่ันทีบ่รษัิทจัดการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไม่
ถกูตอ้งดว้ย  
 
2. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึง่สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอัตราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของ
ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง บรษัิทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลังนับแต่วันทีพ่บราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถงึวันทีร่าคาหน่วย
ลงทนุถกูตอ้ง และดําเนนิการดังตอ่ไปนีเ้ฉพาะวันทีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไป และ
คดิเป็นอัตราสว่นตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  
(1) จัดทํารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จสิน้ภายในวันทําการถัดจากวันทีพ่บว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่
ถกูตอ้ง และสง่รายงานดังกล่าวใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันทีคํ่านวณราคาหน่วยลงทนุเสร็จสิน้ เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์
รับรองขอ้มูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันทีบ่รษัิทจัดการสง่รายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ รายงานดังกล่าวจะมรีายการ
อยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี ้ 
(ก) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง  
(ข) ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  
(ค) สาเหตทุีทํ่าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  
(ง) การดําเนนิการของบรษัิทจัดการเมือ่พบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  
ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะจัดใหม้สํีาเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ทีทํ่าการของบรษัิทจัดการ เพือ่ใหสํ้านักงาน ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 
(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถ่กุตอ้งภายในวันทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคา
ยอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
(3) ประกาศชือ่กองทุนรวมที่มกีารแกไ้ขราคาตาม (2) และวัน เดอืน ปีที่มกีารแกไ้ขราคาตาม (2)ในหนังสอืพมิพ์รายวันอย่างนอ้ยหนึ่งฉบับ
ภายใน 3 วันทําการนับแตว่ันทีผู่ด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มลูในรายงานดังกลา่ว  
(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จและแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ซ้ ือ้หน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดซ้ือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุนในชว่งระยะเวลา
ทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รับรอง
ขอ้มลูในรายงานดังกลา่ว  
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง และสง่รายงานดังกลา่ว พรอ้มทัง้สําเนารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลัง
และรายงานการชดเชยราคาทีจั่ดทําตาม (1) ใหสํ้านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแตว่ันทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รับรองขอ้มลูในรายงานการ
แกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แตใ่นกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุม
ได ้บรษัิทจัดการจะไม่สง่รายงานมาตรการป้องกันใหสํ้านักงาน ก.ล.ต. แต่จะสง่สําเนาเอกสารทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รับรองว่าการทีร่าคาหน่วย
ลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุไดแ้ทน 
 
3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษัิทจัดการจะปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีาร ดังตอ่ไปนี ้ 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งตํา่กวา่ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง (understate) บรษัิทจัดการจะปฏบัิตดัิงนี ้ 
(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึง่มมีลูคา่เท่ากับสว่นต่างของราคา
หน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง 
หากปรากฏว่าผูซ้ ือ้หน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่นอ้ยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บรษัิทจัดการจะ
จ่ายเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษัิท
จัดการเองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู ่แลว้แตก่รณี เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กก่องทนุเปิด เวน้แตก่ารทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง
มสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกที ่ 
ไมอ่าจควบคุมได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์มถู่กตอ้ง 
และผูด้แูลผลประโยชนรั์บรองวา่มสีาเหตดัุงกลา่ว  
(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มมีลูคา่เท่ากับสว่นตา่ง
ของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับสว่นต่างของราคา เพือ่ชดเชย
ราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏวา่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ บรษัิทจัดการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็น
จํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุ  
(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง (overstate) บรษัิทจัดการจะปฏบัิตดัิงนี ้ 
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(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มมีลูคา่เทา่กับสว่นตา่งของราคา
หน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง หรอืจา่ยเงนิของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเทา่กับสว่นตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ ้
ซือ้หน่วยลงทนุ  
(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึง่มมีลูค่าเท่ากับสว่นต่าง
ของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง 
 
หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยูน่อ้ยกวา่จํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บรษัิทจัดการ
จะจ่ายเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษัิท
จัดการเองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู ่แลว้แตก่รณี เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กก่องทนุเปิด เวน้แตก่ารทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง
มสีาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรอื
ศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนรั์บรองวา่มสีาเหตดัุงกลา่ว  
 
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุรายใดมมีลูค่าไมถ่งึหนึง่รอ้ยบาท บรษัิทจัดการ
อาจนําเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีม่กีารจ่ายเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน แต่ถา้บุคคลดังกล่าวไม่มสีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
บรษัิทจัดการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและ
รายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ ือ้หน่วยลงทุนตาม 2 (ก) 
บรษัิทจัดการอาจจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองแทนกองทนุเปิดก็ได ้ 
 
4. บรษัิทจัดการจะรับผดิชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เชน่ ค่าใชจ้่ายในการประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2 
(3) ในหนังสอืพมิพ ์คา่ออกเช็ค คา่ใชจ้า่ยในการจัดสง่เงนิชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุและผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ เป็นตน้ เวน้แตใ่นกรณีที่
ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้ 
 
17. ชือ่ผูเ้กีย่วขอ้ง :  
 
17.1. ชือ่บรษัิทจัดการ : บรษัิท หลักทรัพยจั์ดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากดั  
 
17.2. ชือ่ผูด้แูลผลประโยชน ์: ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  
 
17.3. ชือ่ผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั) : ไมม่ ี
 
17.4. ชือ่ของผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุ (Outsource) : ไมม่ ี
 
17.5. ทีป่รกึษา :  

17.5.1. ชือ่ทีป่รกึษาการลงทนุ : ไมม่ ี

17.5.2. ชือ่ทีป่รกึษากองทนุ : ไมม่ ี

17.6. ผูส้อบบัญช ี:  

ชือ่ : นาย ประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 
ชือ่ : นาย เทอดทอง เทพมังกร  
ชือ่ : นางสาว ชมภนุูช แซแ่ต ้ 
ชือ่ : นาย อดุม ธนูรัตนพ์งศ ์ 
ชือ่ : นางสาว ชตุมิา วงษ์ศราพันธช์ยั  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบัญช)ี :  

หรอืบคุคลอืน่ทีไ่ดรั้บความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญช ีโดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหสํ้านักงาน ก.ล.ต. ทราบ  

17.7. การแตง่ตัง้คณะตัวแทนผูถ้อืหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : ไมม่ ี

18. รอบระยะเวลาบญัชปีระจําปีของกองทนุรวม :  

18.1. วันทีส่ ิน้สดุรอบบัญช ี: วันที ่31  เดอืน มนีาคม 

18.2. วันทีส่ ิน้สดุรอบบัญชคีรัง้แรก : วันที ่31 มนีาคม 2561  

18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
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19. การขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ :  

ภายใตบ้ทบัญญัตขิองกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรอืสํานักงาน ก.ล.ต. หรอืกฎหมายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง จะกําหนดไว ้
เป็นอยา่งอืน่ ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุหรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ จะดําเนนิการดังนี ้ 
1. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดังตอ่ไปนี้ บรษัิทจัดการอาจขอใหส้ํานักงาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบแทนการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุก็ได ้
ทัง้นี ้สํานักงาน ก.ล.ต. อาจกําหนดเงือ่นไขใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตเิพือ่ประโยชนใ์นการแกไ้ขโครงการกอ่นใหค้วามเห็นชอบก็ได ้ 
(1) การเปลีย่นแปลงขอ้กําหนดเกีย่วกบัการขายและการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
(2) การเพิม่ชนดิหน่วยลงทนุทีไ่มทํ่าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมอียูเ่ดมิดอ้ยลง  
(3) การเปลีย่นแปลงประเภทของทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุหรอือัตราสว่นการลงทนุทีส่อดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุ  
(4) การคํานวณและการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ แลว้แตก่รณี ตาม
ขอ้ 16 ซึง่ไดรั้บการผอ่นผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.  
(5) กรณีอืน่ใดนอกเหนอืจาก (1) (2) (3) และ (4)  

การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามวรรคหนึ่งตอ้งไม่มผีลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน ไม่ทําใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของ
กองทนุเปลีย่นแปลงไปอยา่งมนัียสําคัญหรอืเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง  

2. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากขอ้ 4. ใหบ้รษัิทจัดการยืน่คําขอเป็นหนังสอืพรอ้มทัง้
เอกสารหลักฐานประกอบคําขอทีถ่กูตอ้งครบถว้นตามคู่มอืสําหรับประชาชน และชําระค่าธรรมเนียมต่อสํานักงาน ก.ล.ต. เมือ่สํานักงาน ก.ล.ต. 
ไดรั้บคําขอพรอ้มทัง้เอกสารหลักฐานประกอบคําขอทีถู่กตอ้งครบถว้นตามคู่มอืสําหรับประชาชนแลว้ ทัง้นี้ อัตราค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ยการกําหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจด
ทะเบยีน และการยืน่คําขอตา่งๆ  

เมือ่สํานักงานไดรั้บคําขอและเอกสารหลักฐานทีถ่กูตอ้งครบถว้นตามวรรคหนึง่แลว้ สํานักงานจะดําเนนิการพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วัน  

การชําระคา่ธรรมเนยีมตามวรรคหนึง่ มใิหบ้รษัิทจัดการเรยีกเก็บจากกองทนุรวม  

3. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยใชว้ธิกีารขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรือมตพิเิศษมจํีานวนไม่เกนิรอ้ยละ 55 
หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 ใหบ้รษัิทจัดการสง่เอกสารหลักฐานเกีย่วกับการขอมตแิละการนับมตไิปยังผูดู้แลผลประโยชน์ เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์
รับรองผลการนับมตนัิน้  

ทัง้นี้ การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจัดการในเรือ่งทีก่ระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนัียสําคัญตอ้งไดรั้บมตพิเิศษ โดยกําหนด
เรือ่งทีม่นัียสําคัญใหร้วมถงึ  
(1) การเปลีย่นแปลงประเภทหรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมทีทํ่าใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุนรวมเปลีย่นแปลงอย่างมี
นัยสําคัญ  
(2) การชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่  
(3) การควบรวมกองทนุรวมระหวา่งกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดับความเสีย่งของการลงทนุ (risk spectrum) แตกต่าง
กนั  
(4) การรับชําระหนีด้ว้ยทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ  
(5) การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้เกนิกวา่อัตรารอ้ยละ 5 ของคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยเดมิตามทีร่ะบไุวล้า่สดุในโครงการ  
(6) การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการประกัน ผูป้ระกัน สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบของผูป้ระกัน หรอืการแกไ้ขเพิม่เตมิสัญญาประกันในเรือ่ง
ใดๆ อันมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเสยีผลประโยชน ์ 

บรษัิทจัดการอาจแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุรวมได ้โดยถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ หรอืขอ้กําหนดอืน่ในทํานองเดยีวกัน 
ใหก้ระทําไดเ้ฉพาะในกรณีดังตอ่ไปนี ้ 
(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้มลูซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงไดรั้บประโยชนเ์พิม่ขึน้  
(2) การแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่อ้งดําเนนิการใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และ
คําสัง่ทีอ่อกโดยอาศัยอํานาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว  
(3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชือ่และรายละเอยีดอืน่ของบคุคลใหถ้กูตอ้ง  
(4) การแกไ้ขเพิม่เตมิทีไ่ม่มผีลกระทบอย่างมนัียสําคัญต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ทําใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุนเปลีย่นแปลงไป
อยา่งมนัียสําคัญ หรอืเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง  
 
4. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดังตอ่ไปนี ้ใหถ้อืวา่สํานักงาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในเรือ่งดังกลา่ว  
(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงไดรั้บประโยชนเ์พิม่ขึน้ในกรณีดังนี ้ 
(ก) การลดมลูคา่ขัน้ตํา่ในการซือ้หน่วยลงทนุ  
(ข) การเพิม่ชอ่งทางในการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
(ค) การเพิม่จํานวนผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  
(ง) การเพิม่ความถีข่องการสง่คําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุในแตล่ะชว่งเวลาซึง่ไมก่ระทบตอ่สถานะการลงทนุของกองทนุรวมอยา่งมนัียสําคัญ  
(จ) การลดเวลาสง่คําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุลว่งหนา้กอ่นมกีารเปิดใหข้ายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
(2) การแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่อ้งดําเนนิการใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และ
คําสัง่ทีอ่อกโดยอาศัยอํานาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว  
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(3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชือ่และรายละเอยีดอืน่ของบคุคลใหถ้กูตอ้ง  
(4) การแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่เปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน ์เมือ่ไดรั้บอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต.  
(5) การแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่ลดคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยของกองทนุ ใหเ้ป็นไปตามทีกํ่าหนดไวใ้นขอ้ 15.5 (3)  

หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมตดัิงกล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดในขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อื
หน่วยลงทนุกบับรษัิทจัดการกองทนุรวม ทัง้นี ้การขอมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามทีกํ่าหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 
129/2 และมาตรา 129/3 แหง่พระราชบัญญตัหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  

20. ขอ้กําหนดอืน่ ๆ :  

20.1 ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มภีูมลํิาเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอืน่ บรษัิทจัดการจะอา้งองิทีอ่ยู่ของบรษัิทจัดการเป็น
ภมูลํิาเนาเพือ่การวางทรัพยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรัพย ์

20.2 การรับผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (Soft dollar/ Soft commission)  

บรษัิทจัดการอาจรับผลประโยชนต์อบแทนเพือ่กองทนุจากบคุคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อันเนื่องมาจากการใชบ้รกิารของบคุคลดังกลา่วในการจัดการ
กองทนุได ้โดยมหีลักเกณฑดั์งตอ่ไปนี ้ 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนทีรั่บไวนั้น้ตอ้งเป็นทรัพยส์นิทีม่มีูลค่าในทางเศรษฐกจิและตอ้งเกีย่วกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ละ  
(2) ตอ้งไม่มพีฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่บรษัิทจัดการใชบ้รกิารของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกนิความจําเป็นเพือ่ใหก้องทุนไดรั้บประโยชน์จากบุคคล
ดังกลา่ว (churning)  
 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ใหแ้กก่องทุนทีอ่ยูภ่ายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะกระทําดว้ยความเป็นธรรม
และคํานงึถงึลักษณะและประเภทหลักทรัพยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนนัน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะไม่รับผลประโยชน์ตอบแทนอันเนื่องมาจากการ
ประกอบธุรกจิเพื่อประโยชน์ของบรษัิทจัดการเอง เวน้แต่เป็นการไดรั้บผลประโยชน์ตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยม โดยผูล้งทุนสามารถดู
แนวทางปฏบัิตเิกีย่วกบันโยบายการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่ไดท้ี ่www.bblam.co.th 

20.3 การซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ 

ทัง้นี ้กอ่นทีบ่รษัิทประกนัชวีติจะเปิดขายกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นผลติภัณฑข์องบรษัิทประกันชวีติ บรษัิทประกนัชวีติจะแจง้
ใหบ้รษัิทจัดการรับทราบ เพือ่บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ที่
เหมาะสม 

ผูล้งทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ หรอืทีเ่รยีกว่ากรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนได ้โดยตดิต่อกับ
บรษัิทประกันชวีติ หรอื ตัวแทนหรอืนายหนา้ทีบ่รษัิทประกันชวีติกําหนด ทัง้นี้ การซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติอาจมขีอ้กําหนด
และวธิปีฏบัิตทิีแ่ตกต่างไปจากการซือ้ขายกองทุนเพยีงอยา่งเดยีว ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนจงึควรศกึษารายละเอยีด
ในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุกอ่นตัดสนิใจลงทนุ 

ขอ้กําหนดเกีย่วกบัการซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ มดัีงนี ้

20.3.1 มูลค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้หน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ตํ่าของการขายคนืหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ตํ่า และจํานวน
หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ตํา่ : 

เนื่องจากการซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติมขีอ้กําหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบักรมธรรม ์เชน่ การเวนคนืกรมธรรม ์สัดสว่นการเลอืกลงทนุ
แต่ละกองทุน การดําเนนิการสับเปลีย่นกองทุน ตลอดจนการหักค่าใชจ้่ายที่เกีย่วขอ้งกับกรมธรรม ์เช่น ค่าการประกันภัย เป็นตน้ ดังนัน้ การ
สั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชวีติจงึมขีอ้กําหนดในเรือ่งมูลค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้หน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ตํ่าของการสั่งขายคนื 
จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ตํ่าของการสั่งขายคนื มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ตํ่า และจํานวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ตํ่า ซึง่อาจตํ่า
กว่าทีร่ะบุไวใ้นโครงการ หรอืตํ่ากว่าการซือ้ขายหน่วยลงทุนเพยีงอย่างเดยีว ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนสามารถศกึษา
ขอ้กําหนดดังกลา่วไดต้ามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม ์

ทัง้นี้ ขอ้กําหนดเกีย่วกับมูลค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซือ้หน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ตํ่าของการสั่งขายคนื จํานวนหน่วยลงทุนขัน้ตํ่าของการสั่งขายคืน 
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ตํ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ตํ่าขา้งตน้ ใหร้วมถงึกรณีการสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนของ
บรษัิทประกนัชวีติในฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุจากการใหบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุแบบไมเ่ปิดเผยชือ่ลกูคา้ดว้ย 

20.3.2 การเสนอขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ : 

ผูล้งทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนผ่านบรษัิทประกันชวีติ หรอืตัวแทนหรอืนายหนา้ที่
บรษัิทประกนัชวีติกําหนด โดยชําระเป็นเงนิสด แคชเชยีรเ์ช็ค หรอืเช็คสว่นบคุคล ทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกนักับธนาคารที่
บรษัิทประกันชวีติกําหนด ทัง้นี้ บรษัิทประกันชวีติอาจกําหนดมลูคา่ขัน้ตํ่าในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ วันและเวลาทําการในการสั่งซือ้หน่วยลงทุน 
วธิกีารในการสัง่ซือ้ วธิกีารชําระเงนิเพิม่เตมิ ตามทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกันชวีติ และ/หรอืเอกสารการขายทีผู่ล้งทนุไดรั้บจากบรษัิทประกนัชวีติ 
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โดยระยะเวลาในการสั่งซือ้จะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุทีกํ่าหนดไวใ้นโครงการ โดยคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนจะมผีล
เมือ่บรษัิทจัดการไดรั้บเอกสารและไดรั้บชําระเงนิครบถว้นจากบรษัิทประกนัชวีติแลว้ 

บรษัิทจัดการ หรอืบรษัิทประกันชวีติในกรณีของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ อาจปฏเิสธคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูล้งทนุที่
ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุ หากคําสัง่ดังกลา่วอาจเขา้ขา่ยลักษณะการทําธรุกรรมฟอกเงนิ หรอืการกอ่การรา้ย หรอืเขา้ขา่ยบคุคลที่
บรษัิทประกนัชวีติสงวนสทิธใินการพจิารณารับประกนั 

20.3.3 การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ : 

(1) การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบปกต ิ

ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนผ่าน
บรษัิทประกันชวีติ ทัง้นี้ บรษัิทประกันชวีติอาจกําหนดมูลค่าขัน้ตํ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน เงือ่นไขในการขายคนืหน่วยลงทุน วันและเวลาใน
การขายคนืหน่วยลงทุน วธิกีารนําส่งเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิตามทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกันชวีติ และ/หรอืเอกสารการขายที่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนไดรั้บจากบรษัิทประกันชวีติ โดยระยะเวลาการขายคนืจะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบระยะเวลาทีกํ่าหนดไวใ้นโครงการ และคําสั่งขายคนื
หน่วยลงทนุจะมผีลเมือ่บรษัิทประกนัชวีติไดรั้บเอกสารหลักฐานครบถว้น 

ทัง้นี้ ผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุ สามารถขายคนืหน่วยลงทนุ โดยระบุเป็นจํานวนหน่วย
ลงทนุ หรอืจํานวนเงนิหรอืวธิอีืน่ใดทีบ่รษัิทประกันชวีติกําหนด โดยใชแ้บบฟอรม์ของบรษัิทประกันชวีติหรอืแบบฟอรม์อืน่ใด (ถา้ม)ี ตามจํานวน
ขัน้ตํา่ และเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม ์

ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุจะไดรั้บเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนจากบรษัิทประกันชวีติภายในระยะเวลา 5 วันทําการนับแต่
วันทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอืเป็นไปตามเกณฑท์ีสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรอืทีเ่ห็นชอบใหดํ้าเนนิการเป็นอยา่ง
อืน่ได ้โดยมวีธิกีารชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุในสว่นดังกลา่วจะเป็นไปตามทีบ่รษัิทประกันชวีติกําหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วย
ลงทนุ 

(2) การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ

บรษัิทประกนัชวีติจะสง่คําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัตเิป็นประจําทกุเดอืนเพือ่นําคา่ขายคนืหน่วยลงทนุมาชําระคา่การประกนัภัย คา่ใชจ้่ายใน
การดําเนนิการ และคา่ธรรมเนียมการบรหิารกรมธรรม ์ตามอัตราทีกํ่าหนดในกรมธรรม ์ซึง่มลูคา่ในการขายคนือาจตํา่กวา่มลูคา่ขัน้ตํ่าทีกํ่าหนดใน
โครงการ โดยบรษัิทประกนัชวีติจะสรปุคา่ใชจ้า่ยดังกลา่วและจัดสง่ใหผู้ล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุเป็นรายปี 

20.3.4 การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ : 

กรณีที่ผูล้งทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวติควบหน่วยลงทุนผ่านบรษัิทประกันชีวติที่ใหบ้รกิารซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อลูกคา้ 
(Omnibus account) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนจะถอืว่าบรษัิทประกันชวีติเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนและออกเอกสารรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน
ใหแ้กบ่รษัิทประกันชวีติ สว่นบรษัิทประกันชวีติจะเป็นผูอ้อกใบยนืยันการสั่งซือ้/ขายคนืหน่วยลงทนุใหก้ับผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบ
หน่วยลงทุนเอง ภายใน 10 วันทําการนับตัง้แต่วันถัดจากวันสั่งซือ้/ขายคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนจะไม่ออกเอกสาร
รับรองสทิธใินหน่วยลงทนุใหก้บัผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุ 

20.3.5 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ : 

ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบรษัิทประกันชวีติ ตามจํานวนขัน้ตํ่า จํานวน
เงนิคงเหลอืขัน้ตํา่ และเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม ์โดยสง่คําสัง่ตามแบบฟอรม์ทีบ่รษัิทประกนัชวีติกําหนด 

ผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวม
ภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติตามทีบ่รษัิทประกันชวีติกําหนดไวเ้ท่านัน้ โดยตอ้งเป็นการทํารายการผ่านบรษัิทประกันชวีติ การสับเปลีย่นการถอื
หน่วยลงทนุดังกลา่ว หมายถงึ การทีบ่รษัิทประกันชวีติขายคนืหน่วยลงทนุของกองทุนเปิดหนึง่หรอืหลายกองทุน (กองทนุเปิดตน้ทาง) เพือ่ซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอกีกองทนุหนึง่หรอืหลายกองทนุ (กองทนุเปิดปลายทาง) ใหก้บัผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุน
ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติและเอกสารการขายกรมธรรม ์โดยบรษัิทประกนัชวีติจะเป็นผูดํ้าเนนิการนําเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ
กองทุนเปิดตน้ทาง ซึง่ไดหั้กค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) เพื่อนําไปชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือ
ดําเนนิการอืน่ใดเพือ่ใหเ้กดิรายการดังกลา่วใหก้บัผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้การดําเนนิการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรม ์ม ี3 รปูแบบสรปุไดดั้งนี ้
(1) การสับเปลีย่นกองทุน คอื การสับเปลีย่นจากกองทุนเปิดตน้ทางกองทุนหนึง่หรอืหลายกองทุน ไปกองทุนเปิดปลายทางกองทุนหนึง่หรอื
หลายกองทนุตามความประสงคข์องผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุเป็นครัง้คราว 
(2) การสับเปลีย่นกองทุนอัตโนมัต ิคอื การสับเปลีย่นกองทุนเป็นประจําตามคําสั่งทีผู่ล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนระบุใหม้ี
การขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตน้ทางกองทุนหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอกีกองทุนหนึ่งหรอืหลายกองทุนตามเงือ่นไขที่ผู ้
ลงทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุแสดงความประสงค ์
(3) การปรับสัดสว่นกองทนุอัตโนมัต ิคอื การสบัเปลีย่นกองทนุโดยอัตโนมัตติามคําสั่งในแบบฟอรม์ทีบ่รษัิทประกันชวีติกําหนด ใหม้สีัดสว่นการ
ลงทนุเป็นไปตามทีผู่ล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงค ์
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ทัง้นี้ รปูแบบและเงือ่นไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุขา้งตน้ อาจเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่ับบรษัิทประกันชวีติแตล่ะแหง่ ซึง่จะแจง้ใหผู้ล้งทนุทีซ่ือ้
กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุทราบ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุแลว้ 

บรษัิทประกันชวีติอาจระงับการสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวและ/หรอืถาวร ในกรณีทีบ่รษัิทประกันชวีติเห็นวา่ไม่เป็นประโยชน์
หรอืมผีลกระทบในทางลบตอ่ผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุหรอืกรณีทีจํ่านวนทีข่ายคนืหน่วยลงทนุตน้ทางตํา่กวา่จํานวนขัน้
ตํา่ทีบ่รษัิทประกนัชวีติกําหนดในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

บรษัิทประกันชวีติจะเป็นผูจั้ดสง่ใบยนืยันการทํารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนภายใน 10 
วันทําการนับแต่วันทีไ่ดดํ้าเนนิการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิและการปรับสัดสว่นลงทุนอัตโนมัต ิ
บรษัิทประกนัชวีติจะจัดสง่รายงานยนืยันการรับคําสัง่ครัง้แรก หรอืสรปุในรายงานแสดงฐานะการเงนิเป็นรายปี 

20.3.6 การจัดสง่เอกสารใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุ : 

(1) เอกสารกองทนุรวม เชน่ รายงานรอบระยะเวลาหกเดอืน รายงานประจําปี หรอืเอกสารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจัดสง่ใหก้บับรษัิทประกนัชวีติ ใน
ฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
บรษัิทประกนัชวีติจะดําเนนิการจัดสง่ใหแ้กผู่ล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุตอ่ไป 
(2) รายงานแสดงฐานะการเงนิของผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุ 

บรษัิทประกนัชวีติจะจัดสง่รายงานแสดงฐานะการเงนิใหผู้ล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุเป็นรายปี ทัง้นี ้ผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรม์
ประกนัชวีติควบหน่วยลงทนุสามารถรอ้งขอรายงานแสดงฐานะการเงนิเพิม่เตมิไมเ่กนิเดอืนละหนึง่ครัง้โดยไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 

20.3.7 สทิธปิระโยชนข์องผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุ : 

ผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุน มใิชผู่ถ้อืหน่วยลงทุน จงึมสีทิธปิระโยชน์ทีแ่ตกตา่งจากผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทุนนี้ ทัง้นี ้
ข ึน้อยูก่บัเงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการและบรษัิทประกนัชวีติกําหนด ดังนี ้
(1) ผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุไมม่สีทิธโิอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทนุไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ 
(2) ผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุไมม่สีทิธนํิาหน่วยลงทนุไปจํานําเป็นหลักประกนั 
(3) ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนมสีทิธใินฐานะผูเ้อาประกันภัยในการยกเลกิการทํากรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุน
ภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากวันทีไ่ดรั้บกรมธรรมจ์ากบรษัิทประกันชวีติ โดยบรษัิทประกันชวีติจะเป็นผูดํ้าเนนิการขายหน่วยลงทุนกับบรษัิท
จัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน ตามราคาขายคนืหน่วยลงทุน ณ วันทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บคําสั่งขายคนืและไดทํ้ารายการขายคนื
หน่วยลงทนุแลว้ 
(4) สทิธขิองผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนทีแ่ตกต่างเมือ่ซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ เนื่องจากบรษัิทประกัน
ชวีติจะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่จะเป็นตัวแทนในการรวบรวม และนําสง่คําสั่งซือ้และขายคนืหน่วยลงทุนไปยังบรษัิทจัดการในนามของบรษัิท
ประกันชวีติ โดยไม่เปิดเผยชือ่ที่แทจ้รงิของผูล้งทุนที่ซือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุน (Omnibus account) เช่น การไดรั้บขอ้มูล
กองทนุอาจมคีวามลา่ชา้กวา่ไดรั้บจากบรษัิทจัดการโดยตรง เป็นตน้ 
(5) สทิธใินการรับทราบการจัดสรรเบีย้ประกนัในการลงทนุในกองทนุรวม 
(6) สทิธใินการขอรับหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมจากตัวแทนขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ 
(7) สทิธใินการไดรั้บทราบรายชือ่ของบรษัิทจัดการทกุแหง่ทีรั่บจัดการกองทนุรวมควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติทีเ่สนอขายโดยบรษัิทประกนัชวีตินัน้ 
(8) สทิธใินการรับทราบขอ้มูลเกีย่วกับชือ่ ทีอ่ยู่ ของบรษัิทจัดการ บรษัิทประกันชวีติ รวมทัง้ชือ่ ทีอ่ยู่ และเลขประจําตัวของตัวแทนขายหน่วย
ลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ 
(9) สทิธใินการไดรั้บทราบขอ้มูลเกีย่วกับความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บคําแนะนําเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรับทราบคํา
เตอืนและคําอธบิายเกีย่วกบัความเสีย่งของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 
(10) สทิธใินการไดรั้บขอ้เท็จจรงิทีม่ผีลกระทบอยา่งมนัียสําคัญตอ่สทิธปิระโยชนข์องผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุ หรอืตอ่
การตัดสนิใจในการลงทนุจากบรษัิทประกนัชวีติ เชน่ การขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีอ่ยูใ่นขัน้ตอนการดําเนนิการเพือ่การควบกองทนุรวม
หรอืการรวมกองทนุรวม เป็นตน้ 
(11) สทิธใินการไดรั้บทราบขอ้มูลเกีย่วกับความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เชน่ ค่าธรรมเนียมหรอืผลตอบแทนทีตั่วแทนขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรมป์ระกนัชวีติอาจไดรั้บจากการซือ้กรมธรรม ์รวมทัง้การซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทนุ เป็นตน้ 
(12) สทิธใินการแสดงเจตนาวา่ไมต่อ้งการรับการตดิตอ่อกีเป็นระยะเวลา 2 ปี 

20.3.8 คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุ : 

(1) คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end fee): ไมม่ ี
(2) คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end fee): ไมม่ ี

ทัง้นี้ บรษัิทประกันชวีติ อาจพจิารณาเรยีกเก็บค่าธรรมเนียม หรอืค่าใชจ้่ายอืน่ๆ เพิม่เตมิตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วย
ลงทนุ หรอืตามทีบ่รษัิทประกนัชวีติกําหนด 

อนึง่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงเงือ่นไขหรอืกรณีอืน่ใดในการซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ โดยถอืว่าไดรั้บ
ความเห็นชอบจากบรษัิทประกันชวีติและ/หรอืผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไข 
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บรษัิทจัดการจะแจง้ใหบ้รษัิทประกนัชวีติและ/หรอืผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ โดยตดิประกาศทีทํ่าการของ
บรษัิทจัดการและ/หรอืบรษัิทประกนัชวีติ และ/หรอืเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และ/หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม 

20.4 ขอ้กําหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลักษณะเดยีวกนั  

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รยีกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ตอ่ไปจะเรยีกวา่ FATCA) โดยมี
ผลบังคับใชว้ันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดใหส้ถาบันการเงนิทีไ่ม่ใชส่ัญชาตอิเมรกิันนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา 
(Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มูลเกีย่วกับบัญชขีองบุคคลทีอ่ยู่ในบังคับตอ้งเสยีภาษีใหก้ับประเทศสหรัฐอเมรกิา (ซึง่
รวมถงึบคุคลธรรมดา/ นติบิคุคล สญัชาตอิเมรกินั ผูซ้ ึง่มถี ิน่ทีอ่ยูถ่าวรในสหรัฐอเมรกิา และผูซ้ ึง่มถี ิน่ทีอ่ยูท่างภาษีในสหรัฐอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมี
ไวก้ับ FFI นัน้ นอกจากนี้ ยังปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบันมรัีฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนนิการออกกฎหมายทีม่ขีอ้กําหนดและหลักเกณฑใ์น
ลักษณะทีค่ลา้ยคลงึกบั FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดังกลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”)  

กองทุนรวมและบรษัิทจัดการถอืว่าเป็น FFI ตามบทนยิามของ FATCA ซึง่ถูกกําหนดใหต้อ้งเขา้ผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมรกิา โดยมหีนา้ทีต่อ้งรายงานขอ้มลูและธรุกรรมทางการเงนิของบคุคลสญัชาตอิเมรกินัและบคุคลทีม่ลัีกษณะตามหลักเกณฑท์ี ่FATCA 
กําหนด หนา้ทีใ่นการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้เพือ่หาความสัมพันธข์องลกูคา้กบัประเทศสหรัฐอเมรกิา และรวมถงึหนา้ทีใ่นการกําหนดใหล้กูคา้บาง
ประเภทตอ้งจัดทําเอกสารยนืยันตนตามหลักเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้  

ภายใตข้อ้กําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-
Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะไดรั้บผลกระทบทีสํ่าคัญในสองกรณี คอื  

(1) ตอ้งถูกหักเงนิในอัตรา 30 % ของเงนิทีก่องทุนรวมจะไดรั้บจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขายทรัพยส์นิทางการเงนิในประเทศ
สหรัฐอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่วันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงนิลงทุนทางออ้มในทรัพยส์นิทางการเงนิ
ของประเทศสหรัฐอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกับสถาบันการเงนิอืน่ๆ นอกประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึง่จะเริม่ตน้
ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA กําหนดใหส้ถาบันการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้ร่วมผกูพันตนตามขอ้กําหนดของ 
FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบันการเงนิในประเทศไทย ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื) มหีนา้ทีดํ่าเนนิการหักเงนิ ณ 
ทีจ่า่ยดังกลา่วกอ่นชําระใหก้บักองทนุรวมทีเ่ป็น NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบันการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายและรับ
ซือ้คนืหน่วยลงทนุ ทีเ่ขา้รว่มผูกพันตามขอ้กําหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอืระงับการทําธรุกรรมทางการเงนิหรอืยตุคิวามสัมพันธท์างธรุกจิ
กับกองทุนรวมหรือบรษัิทจัดการ ซึง่อาจทําใหก้องทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรือดําเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มี
ประสทิธภิาพ รวมถงึอาจทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถทํารายการผา่นทางผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดอ้กีตอ่ไป  

เพือ่มใิหบ้รษัิทจัดการและกองทุนรวมไดรั้บผลกระทบในการดําเนนิงานรวมทัง้เพือ่เป็นการรักษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม บรษัิท
จัดการและกองทนุรวม (โดยบรษัิทจัดการ) จงึเขา้ผูกพันตนเพือ่ปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง และ
เพื่อใหบ้รษัิทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏบัิตติามภาระผูกพันภายใตข้อ้กําหนดและหลักเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้
บรษัิทจัดการและกองทุนรวม (ซึง่รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการปฎบัิตงิานของกองทนุ เชน่ ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซือ้คนื) จงึขอสงวนสทิธใินการดําเนนิการดังนี ้ 
(1) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา(หรอืเป็นบคุคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด) 
ใหคํ้ายนิยอมบรษัิทจัดการและกองทนุและตัวแทนในการนําสง่ขอ้มลู (เชน่ ชือ่ ทีอ่ยู ่เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษีของสหรัฐอเมรกิา จํานวนและมลูคา่
หน่วยลงทุนคงเหลอื จํานวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลทีไ่ดรั้บ เป็นตน้) ทีม่อียู่ในบัญชทัีง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุนัน้กบับรษัิท
จัดการ ใหก้บัหน่วยงานของรัฐทัง้ในและตา่งประเทศ ตามขอ้กําหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  
(2) รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนนําส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรือคํายนิยอม เพิ่มเตมิ เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวขอ้งกับประเทศ
สหรัฐอเมรกิา เชน่ หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสัญชาตอิเมรกิันหรอืการใหข้อ้มูลตามหัวขอ้ทีกํ่าหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืการแจง้ปรับปรุงขอ้มูลเมือ่ขอ้มูลทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นตน้ รวมถงึนําสง่หลักฐานเพือ่ยนืยันการเขา้
ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกีย่วขอ้ง (ในกรณีที่เป็นลูกคา้สถาบันการเงนิ) ทัง้นี้ เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของ
กฎหมายดังกลา่ว  
(3) ดําเนนิการอืน่ใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  

เพือ่เป็นการป้องกันและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิตอ่กองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพือ่ใหก้องทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมไดรั้บ
ประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารดําเนนิการทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการดําเนนิการ 
หรอืไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการกําหนด บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการดําเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่หรอืหลาย
อย่างดังต่อไปนี้ ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนนิการตามทีบ่รษัิทจัดการแจง้นี้แลว้ 
และ/หรอืไดดํ้าเนนิการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบไุวใ้นคําขอเปิดบัญช ี 
(1) ไมรั่บคําสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว  
(2) ระงับหรอืหยดุใหบ้รกิาร และดําเนนิการคนืเงนิลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว  
(3) ดําเนินการหักเงนิ ณ ที่จ่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิที่ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนรายนั้นได ้
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี ้ตอ้งไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย  
(4) ดําเนินการอืน่ใดอันเป็นการป้องกันหรอืลดผลกระทบ หรอืทําใหก้องทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมไดรั้บประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีาร
ดําเนนิการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้  
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การดําเนนิการดังกล่าวถอืเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพือ่หลกีเลีย่งมใิหบ้รษัิท
จัดการและกองทนุมกีารดําเนนิการทีไ่มส่อดคลอ้งขอ้บังคับของ FATCA และกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอันจะทําใหก้องทนุอาจตอ้งถกูหัก 
ณ ทีจ่า่ย หรอืถกูปิดบัญชธีนาคารตามทีก่ลา่วแลว้ขา้งตน้ ซึง่ในทางปฏบัิตบิรษัิทจัดการจะเลอืกดําเนนิการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ขา้ขา่ยเป็น
พลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา(หรอืเป็นบคุคลตามทีก่ฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด)เทา่นัน้  

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้กําหนดเพือ่รองรับการดําเนนิการตามทีบ่รษัิทจัดการไดส้งวนสทิธไิวข้า้งตน้ บรษัิทจัดการ
(รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) จะดําเนนิการตามขอ้กําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทนุไปยังหน่วยงาน หรอื
ดําเนนิการอืน่ใดทีร่าชการกําหนด โดยไมจํ่าเป็นตอ้งรอ้งขอตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

21. การดําเนนิการกรณีบรษิทัจดัการไมส่ามารถดํารงเงนิกองทนุไดต้ามทีป่ระกาศกําหนด :  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไม่สามารถดํารงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศกําหนด บรษัิทจัดการจะดําเนนิการเพือ่เปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการรายอืน่เขา้
จัดการกองทนุรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรอืขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่คดิตามจํานวน
หน่วยลงทุนรวมกันมากกวา่รอ้ยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแตว่ันทีรู่ห้รอืควรรูว้่า
ไมส่ามารถดํารงเงนิกองทุนได ้ทัง้นี้ หากมเีหตุจําเป็นและสมควร บรษัิทจัดการอาจขอใหสํ้านักงาน ก.ล.ต. พจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้
โดยการคัดเลอืกบรษัิทจัดการรายใหม่จะคํานึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลีย่น
บรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการรายเดมิจะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายดังกล่าว หากบรษัิทจัดการไม่สามารถดําเนนิการไดภ้ายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 
บรษัิทจัดการจะดําเนนิการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป  

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทนุรวม :  

บรษัิทจัดการกองทุนรวมมหีนา้ทีป่ฏบัิตติามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทุนรวม และ
กฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั่งทีอ่อกโดยอาศัยอํานาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว ทัง้นี้ ในกรณีที่
ขอ้กําหนดในโครงการขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคําสั่งดังกล่าว หากบรษัิทจัดการกองทุนรวมไดดํ้าเนินการให ้
เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคําสัง่นัน้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดป้ฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผูดู้แลผลประโยชน์มี
อํานาจลงนามในขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษัิทจัดการกองทุนรวม ทัง้นี้ การลงนามในขอ้ผูกพันของผูดู้แลผลประโยชน์ทีไ่ดรั้บ
การแตง่ตัง้โดยชอบ ใหถ้อืวา่ผกูพันผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการจัดการกองทนุรวมนี้ ไมว่า่ในทอด
ใด ๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ะผูกพันตามขอ้กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุน
และบรษัิทจัดการกองทนุรวม 

โครงการจัดการกองทนุรวมทีผ่่านการอนุมัตจิากสํานักงาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทุนรวม ถอืเป็นสว่นหนึง่ของขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อื
หน่วยลงทนุกบับรษัิทจัดการกองทนุรวม  
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สว่นที ่3 ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหนว่ยลงทนุกบับรษิทัจดัการ 

 
1. บรษิทัจดัการ :  
 
ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากดั  
ที่อยู่ : เลขที่ 175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996  
ทีอ่ยู ่(ภาษาอังกฤษ) : 175 Sathorn City Tower, 7th, 21st and 26th Floors, South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok 10120 
 
สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  
 
(1) การบรหิารกองทนุ  
(1.1) ยืน่คําขอจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิซึง่เป็นเงนิไดจ้ากการขายหน่วยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุรวมตอ่สํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน
ทําการนับแตว่ันปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุตอ่ประชาชนครัง้แรก  
(1.2) จัดการกองทุนใหเ้ป็นไปตามที่ระบุไวใ้นโครงการที่ไดรั้บอนุมัต ิตลอดจนขอ้ผูกพันระหว่างบรษัิทจัดการ และผูถ้ือหน่วยลงทุนอย่าง
เครง่ครัด  
(1.3) นําเงนิของกองทุนไปลงทนุในหลักทรัพยต์า่งๆ และซือ้ขาย จําหน่าย สั่งโอน เปลีย่นแปลงเพิม่เตมิหลักทรัพยท์ีล่งทุนไวนั้น้ตามทีบ่รษัิท
จัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และตาม
วัตถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทนุของโครงการทีไ่ดรั้บอนุมัต ิทัง้นี ้โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นหลัก  
(1.4) ดําเนนิการเพิม่จํานวนเงนิทนุจดทะเบยีนของกองทนุตามวธิกีารทีกํ่าหนด  
(1.5) ดําเนนิการเพิม่จํานวนหน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้หรอืยกเลกิจํานวนหน่วยลงทนุทีรั่บซือ้คนืในวันทําการถัดจากวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
จํานวนนัน้แลว้แตก่รณ ี 
(1.6) สงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ  
(1.7) เขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกจิการทีก่องทนุถอืหุน้หรอืหลักทรัพยอ์ยูเ่ทา่ทีจํ่าเป็นเพือ่รักษาประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
(1.8) เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทุน หรอืวธิจัีดการกองทุนตามหัวขอ้ “การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธิกีาร
แกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ”  
(1.9) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมพัีนธสัญญา หรอืขอ้ตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรอืหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรอืมคีวามจําเป็นจะตอ้งปฏบัิติ
ตามกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ ไมว่า่ทีเ่กดิขึน้แลว้ในขณะนี้หรอืจะเกดิขึน้ในอนาคต เชน่ ดําเนนิการตาม Foreign Account Tax Compliance 
Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นตน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดรั้บทราบ และตกลงยนิยอมใหส้ทิธแิก่บรษัิทจัดการที่จะปฏบัิตกิารและ
ดําเนนิการต่างๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพันธสัญญา หรอืขอ้ตกลง หรอืกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึง่รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ของผูถ้อื
หน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงนิไดข้องผูถ้ือหน่วยลงทุน ตลอดจนมสีทิธดํิาเนินการอืน่ใดเท่าที่จําเป็นสําหรับการปฏบัิตติามพันธ
สญัญา หรอืขอ้ตกลง หรอืกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ  
 
(2) การรบัและจา่ยเงนิของกองทนุ  
(2.1) จัดใหม้ีการรับและจ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย หรือเงนิตอบแทนอื่นใดจากและใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน และกองทุน ใหเ้ป็นไปตาม
วัตถปุระสงคข์องการจัดการของกองทนุตามทีกํ่าหนดไวใ้นขอ้ “คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ”  
(2.2) ไดรั้บค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียมอืน่ๆ ตามอัตราทีกํ่าหนดไวใ้นขอ้ “ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจาก
กองทนุรวมและผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ”  
 
(3) การแตง่ต ัง้บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่การจดัการกองทนุ  
(3.1) จัดใหม้ผีูดู้แลผลประโยชน์ของกองทนุ ซึง่มคีณุสมบัตติามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. เรือ่ง คุณสมบัตขิองผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน
รวม รวมถงึการเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ และแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์อืน่แทนตามเงือ่นไขในการเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน์
ทีกํ่าหนดไว ้ทัง้นี ้โดยไดรั้บอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. กอ่น  
(3.2) แตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ภายใตห้ลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
(3.3) จัดใหม้ผีูส้อบบัญชทีรัพยส์นิของกองทนุทีไ่ดรั้บความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญช ี 
(3.4) แตง่ตัง้ผูช้ําระบัญชกีองทนุ เมือ่ยตุหิรอืเลกิกองทนุ ทัง้นี ้โดยความเห็นชอบของสํานักงาน ก.ล.ต. กอ่น  
(3.5) แตง่ตัง้นายทะเบยีนของกองทนุตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร  
 
(4) การดําเนนิการใหเ้ป็นไปตามขอ้จํากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ  
(4.1) หากผูถ้อืหน่วยลงทนุถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม บรษัิทจัดการจะไม่
นับคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิดังกลา่ว เวน้แตเ่ป็นกรณีกองทนุรวมทีม่กีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนดิดังกลา่วมผีูถ้อืหน่วยลงทนุเพยีง
รายเดยีว จะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วเต็มตามจํานวนทีถ่อือยู ่
(4.2) เปิดเผยขอ้มูลการถือหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง (ถา้ม)ี โดยจะระบุจํานวนบุคคลที่ถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากัด
ดังกลา่ว พรอ้มทัง้ชอ่งทางการตรวจสอบขอ้มลูสดัสว่นการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลนัน้ดว้ย 
(4.3) ในกรณีทีม่ผีูป้ระกอบธรุกจิหลักทรัพยใ์หบ้รกิารเป็นนายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุแบบไมเ่ปิดเผยชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ (Omnibus Account) 
บรษัิทจัดการจะจัดใหม้ขีอ้ตกลงใหผู้ป้ระกอบธุรกจิดังกล่าวดําเนนิการตรวจสอบและแจง้ใหบ้รษัิทจัดการทราบ หากมกีรณีทีบุ่คคลใดถอืหน่วย
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ลงทุนเกนิขอ้จํากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง เพือ่ใหบ้รษัิทจัดการใชข้อ้มลูดังกล่าวในการเปิดเผยตามหลักเกณฑข์องสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้ผู ้
ประกอบธุรกจิดังกลา่วนัน้จะตอ้งไม่นับคะแนนเสยีงในสว่นทีเ่กนิขอ้จํากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีงทีไ่ดกํ้าหนดไวใ้นขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วย
ลงทนุกบับรษัิทจัดการ 
 
(5) การดําเนนิการอืน่ๆ  
(5.1) จัดใหม้เีอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  
(5.2) จัดใหม้กีารฝากทรัพยส์นิของกองทนุไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน ์ 
(5.3) จัดใหม้แีละเก็บรักษาไวซ้ ึง่ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีสํ่านักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
(5.4) จัดทํารายงานทุกรอบปีบัญชเีพื่อแสดงขอ้มูลเกีย่วกับกองทุน และสง่รายงานดังกล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มชีือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทนุและสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศกําหนด  
(5.5) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืน เพือ่แสดงขอ้มูลเกีย่วกับกองทุนของรอบระยะเวลาหกเดอืนนัน้ และสง่รายงานดังกล่าวใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและสํานักงานตามประกาศกําหนด เวน้แต่ บรษัิทเลอืกทํารายงานตามรอบปีบัญช ีบรษัิทไม่
ตอ้งจัดทํารายงานในรอบระยะหกเดอืนหลังสําหรับปีบัญชนัีน้  
(5.6) จัดทําหนังสอืชีช้วนใหม ่เพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกับกองทนุทีเ่ป็นปัจจุบัน ตามทีป่ระกาศกําหนด ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบันและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิใน
อนาคต  
(5.7) แจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้มลูทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้ ยกเวน้การเพิม่จํานวนเงนิทนุจดทะเบยีนและการแกไ้ขเพิม่เตมิจํานวนและมลูคา่หน่วย
ลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุใหแ้กสํ่านักงาน ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 5 วันทําการนับแตว่ันทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมินัน้  
(5.8) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทุนเปิดต่อสํานักงาน ก.ล.ต. โดยเสยีค่าธรรมเนียมตามอัตราทีสํ่านักงาน 
ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีทีห่ลักฐานดังกลา่วสญูหายหรอืถกูทําลาย  
(5.9) จัดทํารายงานการซือ้ขายหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่การลงทุนของกองทุนเป็นรายวันและจัดสง่ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในทุกสิน้
วันทําการนัน้  
(5.10) จัดทํารายงานฐานะการลงทนุเพือ่กองทนุเป็นรายวัน และจัดสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ายในทกุสิน้วันทําการนัน้  
(5.11) จัดทํารายงานอัตราสว่นการลงทนุในหลักทรัพยท์ีม่มีลูคา่เกนิอัตราสว่นทีสํ่านักงาน ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีทีม่ไิดเ้กดิจากการลงทนุหรอื
ไดห้ลักทรัพยม์าเพิม่เตมิตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีสํ่านักงาน ก.ล.ต. กําหนด และจัดสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ายใน 3 วันทําการถัดจากวันที่
หลักทรัพยนั์น้มมีลูคา่เกนิ อัตราสว่นทีกํ่าหนด  
(5.12) จัดทําและจัดสง่รายงานอืน่ๆ ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด  
(5.13) ปฏบัิตกิารอืน่ๆ เพือ่ใหบ้รรลุซึง่วัตถุประสงคข์องกองทุน และรักษาไวซ้ ึง่ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตข้อบเขต หนา้ที ่และ
ความรับผดิชอบของบรษัิทจัดการ โดยปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรอืประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ทัง้ที ่มอียูใ่นปัจจบัุนและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  
 
บรษัิทจัดการมหีนา้ทีป่ฏบัิตติามขอ้ผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ 
หรอืคําสั่งทีอ่อกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้กําหนดในขอ้ผูกพันหรอืโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรอืแยง้กับ
หลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคําสัง่ดังกลา่ว  
 
หากบรษัิทจัดการกองทนุไดดํ้าเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคําสั่งนัน้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุได ้ปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ผกูพันหรอืโครงการจัดการกองทนุรวมแลว้  
 
บรษัิทจัดการมหีนา้ทีป่ฏบัิตติามขอ้ผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ 
หรอืคําสั่งทีอ่อกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้กําหนดในขอ้ผูกพันหรอืโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรอืแยง้กับ
หลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคําสั่งดังกล่าว หากบรษัิทจัดการกองทุนไดดํ้าเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคําสั่ง
นัน้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุไดป้ฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามขอ้ผกูพันหรอืโครงการจัดการกองทนุรวมแลว้  
 
เงือ่นไขการเปลีย่นบรษัิทจัดการ :  
 
ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นบรษัิทจัดการ ไมว่า่โดยคําสั่งของสํานักงาน หรอืโดยเหตอุืน่ใดตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 
2535 บรษัิทจัดการตอ้งดําเนนิการตามทีจํ่าเป็นเพือ่ใหบ้รษัิทจัดการรายใหมเ่ขา้ทําหนา้ทีต่่อไปได ้ซึง่รวมถงึการสง่มอบเอกสารหลักฐานต่างๆ 
ใหแ้กบ่รษัิทจัดการรายใหม ่ 
 
2. ผูด้แูลผลประโยชน ์:  
 
ชือ่ : ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  
ทีอ่ยู ่: เลขที ่1 ราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรงุเทพมหานคร 10140 โทรศัพท ์0-2470-3200-2  
 
สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  
 
สทิธขิองผูด้แูลผลประโยชน ์ 
(1) ไดรั้บค่าตอบแทนจากการทําหนา้ที่เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ตามอัตราที่กําหนดไวใ้นหัวขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทนุรวมและผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ"  
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(2) บอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ตามเงือ่นไขทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญา ทัง้นี ้โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.  
 
หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
(1) ดูแลใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 และตามทีร่ะบุในโครงการ
จัดการกองทนุโดยเครง่ครัด  
(2) รับฝาก ดแูล และเก็บรักษาทรัพยส์นิของกองทนุ โดยแยกทรัพยส์นิของกองทนุออกจากทรัพยส์นิของผูด้แูลผลประโยชน ์และทรัพยส์นิของ
ลกูคา้อืน่ๆ ของผูด้แูลผลประโยชนพ์รอ้มทัง้ดแูลใหก้ารเบกิจา่ยทรัพยส์นิของกองทนุ เป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุ  
(3) ดแูล ทวงถาม ตดิตามทรัพยส์นิหรอืรักษาสทิธใินทรัพยส์นิของกองทนุเพือ่ผลประโยชน์ในการรับดอกเบีย้ การรับสทิธใินการจองซือ้ตราสาร
หนี้ และหรอืหน่วยลงทุน และสทิธปิระโยชน์อืน่ใดทีก่องทุนพงึจะไดรั้บ หากผูดู้แลผลประโยชน์ไดท้ราบถงึการนัน้ ผูดู้แลผลประโยชน์จะแจง้
และรายงานใหบ้รษัิทจัดการทราบทันททีีไ่ดรั้บขา่วเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้
ดําเนนิการรับหรอืจา่ยเงนิตามสทิธนัิน้ๆ ตามคําสัง่ของบรษัิทจัดการ  
(4) ดําเนนิการรับมอบ สง่มอบ จําหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพยต์า่งๆ ซึง่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุ ตลอดจนรับชําระหรอืชําระราคา
คา่หลักทรัพยดั์งกลา่วตามคําสัง่ของบรษัิทจัดการเมือ่เห็นวา่มหีลักฐานถกูตอ้งแลว้  
(5) จัดทําบัญชทีรัพยส์นิและรับรองความถกูตอ้งของบัญชทีรัพยส์นิของกองทนุทีรั่บฝากไวแ้ละทําบัญชแีสดงการรับจา่ยทรัพยส์นิของกองทนุ  
(6) รับรองการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ตาม
หลักเกณฑท์ีกํ่าหนดในโครงการจัดการกองทนุและหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืสํานักงาน  
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
(7) จ่ายเงนิจากบัญชเีงนิฝากของกองทุน เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ของกองทุนตามที่ระบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนตามคําสั่งของบรษัิท
จัดการ  
(8) รับเงนิค่าขายหน่วยลงทุนจากบรษัิทจัดการเพื่อเขา้บัญชกีองทุนและชําระเงนิผ่านบรษัิทจัดการใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตามคําสั่งของ
บรษัิทจัดการ  
(9) จัดทํารายงานดังตอ่ไปนีเ้ป็นลายลักษณ์อักษรสง่ใหบ้รษัิทจัดการ  
(9.1) รายละเอยีดการรับจา่ยเงนิจากบัญชเีงนิสดและเงนิฝากธนาคารพรอ้มยอดคงเหลอื ณ สิน้วัน และคํานวณดอกเบีย้คา้งรับ (ถา้ม)ี  
(9.2) รายงานเป็นรายวันเกีย่วกับเงนิลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลักทรัพย ์และตามสถานภาพของหลักทรัพย ์พรอ้มทัง้คํานวณ
ดอกเบีย้คา้งรับ (ถา้ม)ี  
(9.3) รายงานรายละเอยีดเจา้หนีค้า่ซือ้หลักทรัพย ์และลกูหนีค้า่ขายหลักทรัพย ์ 
(9.4) รายงานอืน่ๆ ตามทีบ่รษัิทจัดการรอ้งขอ  
(10) จัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่บรษัิทจัดการกระทําการหรอืงดเวน้กระทําการจนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุน 
หรอืไม่ปฏบัิตติามหนา้ทีต่ามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทัง้นี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันทีผู่ดู้แล
ผลประโยชนร์ูถ้งึเหตกุารณ์ดังกลา่ว  
(11) แจง้ใหบ้รษัิทจัดการทราบ หากบรษัิทจัดการมไิดป้ฏบัิตติามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือขอ้บังคับอื่นใดที่ออกตาม
พระราชบัญญตัหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ในสว่นทีเ่กีย่วกบัการจัดการกองทนุรวม  
(12) ดําเนนิการสอดสอ่งดแูล และตรวจสอบบัญชเีงนิฝากและเอกสารหลักฐานทีเ่กีย่วกบัการซือ้ขายหลักทรัพยข์องกองทนุ  
(13) ดําเนนิการฟ้องรอ้งบังคับคดใีหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติามหนา้ทีข่องตน หรอืฟ้องรอ้งเรยีกคา่สนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษัิทจัดการ 
ทัง้นี้ เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืเมือ่ไดรั้บคําสั่งจากสํานักงาน ก.ล.ต. ค่าใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งบังคับคด ีเพือ่ประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทนุใหหั้กหรอืเรยีกรอ้งจากทรัพยส์นิของกองทนุได ้ 
(14) แสดงความเห็นของผูดู้แลผลประโยชน์เกีย่วกับการดําเนนิงานของกองทุนในรอบระยะเวลาหกเดอืนและรอบระยะเวลาหนึง่ปีทีผ่่านมาใน
รายงานหกเดอืนและรายงานประจําปีและรายงานอืน่ทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด  
(15) ใหค้วามเห็นชอบในการดําเนนิงานของบรษัิทจัดการตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่อง
ผูด้แูลผลประโยชน ์ 
(16) ดแูลรับฝากทรัพยส์นิของกองทนุจนกวา่การชําระบัญชจีะเสร็จสิน้ หรอืจนกวา่การเป็นผูด้แูลผลประโยชนต์ามสญัญาจะสิน้สดุลง  
(17) ดแูล และตรวจสอบใหผู้ชํ้าระบัญชปีฏบัิตติามมาตรา 130 แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ในกรณีทีผู่ชํ้าระ
บัญชงีดเวน้กระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 จนกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทุน 
ใหผู้ด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรายงานใหสํ้านักงาน ก.ล.ต. ทราบ  
(18) จัดใหม้ผีูรั้บฝากทรัพยส์นิในต่างประเทศหรอืศูนยรั์บฝากหลักทรัพยใ์นต่างประเทศ (ถา้ม)ี สําหรับประเทศทีก่องทุนไปลงทุน โดยผูดู้แล
ผลประโยชน์มหีนา้ทีคั่ดเลอืกและตรวจสอบคุณสมบัตขิองผูรั้บฝากทรัพยส์นิในต่างประเทศวา่ถูกตอ้งตามกฎหมายกําหนด มฐีานะมั่นคงและมี
ศักยภาพในการดําเนนิการเป็นผูรั้บฝากทรัพยส์นิในตา่งประเทศของกองทนุ โดย 
ผูด้แูลจะตอ้งรับผดิชอบการปฏบัิตหินา้ทีข่องผูรั้บฝากทรัพยส์นินัน้  
(19) ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชน์มไิดเ้ป็นสมาชกิศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่บรษัิทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือมีไวซ้ ึง่
หลักทรัพยนั์น้ ใหผู้ด้แูลผลประโยชนแ์ตง่ตัง้ผูรั้บฝากทรัพยส์นิอืน่ซึง่มคีณุสมบัตติามหลักเกณฑท์ีสํ่านักงาน 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
(20) ปฏบัิตงิานอืน่ใด ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องผูด้แูลผลประโยชน ์ 
(21) ดูแลใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติามหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุน และขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุน
กับบรษัิทจัดการ พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. 
กําหนด ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจบัุนและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคตโดยเครง่ครัด  
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ผูดู้แลผลประโยชน์มีอํานาจหนา้ที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนา้ที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการ
เปลีย่นแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดมิมหีนา้ทีดํ่าเนนิการตามทีจํ่าเป็นเพือ่ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏบัิติ
หนา้ที่ต่อไปได ้ซึง่การดําเนินการดังกล่าวรวมถงึการลงลายมอืชือ่ในหนังสอืเพื่อรับรองความถูกตอ้งและครบถว้นของสิง่ที่ส่งมอบใหผู้ดู้แล
ผลประโยชนร์ายใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์
 
ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชน์กระทําการ งดเวน้กระทําการ หรอืละเลยไม่ปฏบัิตหินา้ที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูถ้อื
หน่วยลงทนุอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้ง
บังคับคดกีบัผูด้แูลผลประโยชนเ์พือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้
 
ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานัน้จะเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผูอ้ืน่ เวน้แต่เป็นการเรยีกคา่ตอบแทนในการทําหนา้ทีเ่ป็นผูดู้แลผลประโยชน์ หรอืเป็น
การดําเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ราบ
ขอ้มลูดังกลา่วมไิดแ้สดงการคัดคา้น 
 
ในกรณีทีก่ารดําเนนิการใดตอ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษัิทจัดการไม่ดําเนนิการขอมต ิใหผู้ดู้แลผลประโยชน์มอํีานาจดําเนนิการ
ตามทีจํ่าเป็นเพือ่ขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้ 
 
เงือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน ์:  
 
บรษัิทจัดการจะเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชนภ์ายใตเ้งือ่นไขดังตอ่ไปนี ้ 
(1) เมือ่บรษัิทจัดการหรอืผูดู้แลผลประโยชน์มคีวามประสงคจ์ะบอกเลกิสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึง่ทราบ
ลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วัน  
(2) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไม่ปฏบัิตหินา้ทีแ่ละความรับผดิชอบทีไ่ดต้กลงไว ้ผูดู้แลผลประโยชน์หรอื
บรษัิทจัดการอาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์โดยบอกกลา่วใหอ้กีฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน  
(3) ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในโครงการหรอืมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยห์รอืประกาศ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรอืกรณีอืน่ใด และบรษัิทจัดการและผูดู้แลผลประโยชน์ทัง้สองฝ่ายไม่สามารถ
ตกลงทีจ่ะแกไ้ขเปลีย่นแปลงสัญญาใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายดังกล่าว ทัง้นี้ เนื่องจากการเปลีย่นแปลงดังกล่าวมผีลเป็นการเพิม่ภาระหนา้ทีแ่ก่
ผูดู้แลผลประโยชน์มากกว่าภาระหนา้ที่ทีร่ะบุไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะรับหนา้ทีดั่งกล่าว 
ผูดู้แลผลประโยชน์มสีทิธบิอกเลกิสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวใหบ้รษัิทจัดการทราบล่วงหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็น
เวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วัน  
(4) ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนมีมตโิดยเสยีงขา้งมากซึง่คดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึง่หนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่ขายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของกองทนุ เรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน ์ 
(5) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์นําขอ้มลูตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการกองทนุหรอืขอ้มลูอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุไปเปิดเผย หรอืใชใ้นทางที่
กอ่หรอือาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์แกผู่ดู้แลผลประโยชน์เอง บรษัิทจัดการสามารถบอกเลกิสัญญาแต่งตัง้
ผูดู้แลผลประโยชน์ไดทั้นท ีเวน้แต่เป็นการเปิดเผยในการกระทําตามอํานาจหนา้ทีข่องผูดู้แลผลประโยชน์ หรอืโดยอํานาจของกฎหมาย หรอื
คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ยนิยอมอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรใหเ้ปิดเผยได ้ 
(6) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัตขิอ้หนึง่ขอ้ใดตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. เรือ่ง คณุสมบัตผิูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
บรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหผู้ดู้แลผลประโยชน์จัดการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 15 วันนับตัง้แต่วันถัดจากวันทีบ่รษัิทจัดการตรวจพบเอง หรอื
ปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงาน ก.ล.ต. เวน้แตสํ่านักงาน ก.ล.ต. จะสั่งการเป็นอย่างอืน่ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้การแกไ้ขดังกล่าวให ้
สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตัง้แต่วันถัดจากวันที่แกไ้ขเสร็จสิน้ ในกรณีที่ ผูดู้แลผลประโยชน์ไม่จัดการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง
ภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด บรษัิทจัดการจะขออนุญาตเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน์ตอ่สํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตัง้แตว่ันถัดจากวันที่
ครบกําหนดเวลาใหแ้กไ้ขและเมื่อไดรั้บอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. แลว้บรษัิทจัดการจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่แทนผูดู้แล
ผลประโยชนเ์ดมิโดยพลัน เวน้แตสํ่านักงาน ก.ล.ต. จะสัง่การเป็นอยา่งอืน่  
 
ในทกุกรณีการเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน์จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. กอ่น และเมือ่การเป็นผูด้แูลผลประโยชนส์ิน้สดุลง ผูด้แูล
ผลประโยชน์จะตอ้งทําหนา้ทีผู่ด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุตอ่ไปอยา่งสมบรูณ์จนกวา่จะจัดการโอนทรัพยส์นิ และเอกสารหลักฐานทัง้หมดของ
กองทุนใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่ หรอืตามคําสั่งของบรษัิทจัดการ หรอืสํานักงาน ก.ล.ต. รวมตลอดถงึการดําเนนิการอืน่ใดทีจํ่าเป็น 
เพือ่ใหก้ารโอนทรัพยส์นิ และเอกสารทัง้หลายใหแ้กผู่ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จสิน้ และผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหนา้ทีไ่ด ้
ทันท ีทัง้นี ้ภายในระยะเวลาอันสมควร เวน้แตบ่รษัิทจัดการ หรอืสํานักงาน ก.ล.ต. จะมคํีาสัง่เป็นอยา่งอืน่  
 
ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแยง้กับประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่เขา้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระทําได ้หาก
เป็นกรณีทีม่นัียสําคัญและไมส่ามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษัิทจัดการมอํีานาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ 
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สถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิกองทนุรวม :  
 
ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  
เลขที ่1 ราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์ูรณะ แขวงราษฎรบ์ูรณะ เขตราษฎรบ์ูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท ์0-2470-3200-2 และ/
หรอื  
 
บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากดั  
เลขท ี93 อาคารตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ชัน้ 14 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 และ/หรอื  
 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
เลขท ี273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 10200  
 
3. ผูส้อบบญัช ี:  
 
ชือ่ : นายประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 
ชือ่ : นายเทอดทอง เทพมังกร  
ชือ่ : นางสาวชมภนุูช แซแ่ต ้ 
ชือ่ : นายอดุม ธนูรัตนพ์งศ ์ 
ชือ่ : นางสาวชตุมิา วงษ์ศราพันธช์ยั  
 
ทีอ่ยู ่: บรษัิท พวี ีออดทิ จํากดั  
เลขที ่100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บ ีถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท ์0-2645-0080 
โทรสาร 0-2645-0020  
 
สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  
 
สทิธขิองผูส้อบบญัช ี 
ไดรั้บคา่ตอบแทนจากการทําหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบัญช ี 
 
หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัช ี 
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิประจํารอบระยะเวลาบัญชขีองกองทนุตามมาตรฐานการสอบบัญชทีีรั่บรองท่ัวไป  
 
4. นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ :  
 
ชือ่ : ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน)  
ทีอ่ยู ่: เลขที ่333 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรงเุทพมหานคร 10500 โทรศัพท ์0-2230-1784  
 
หรอืบุคคลอื่นที่ไดรั้บอนุญาตใหบ้รกิารเป็นนายทะเบียนหลักทรัพยจ์ากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหสํ้านักงาน ก.ล.ต. 
ทราบ  
 
5. ผูจ้ดัจําหนา่ย : -  
 
6. ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื :  
 
ชือ่ : ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน)  
ทีอ่ยู ่: เลขที ่333 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 โทรศัพท ์1333 และสาขาตา่งๆ ท่ัวประเทศ 
 
ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากดั (มหาชน)  
ทีอ่ยู ่: เลขที ่191 อาคารสลีมคอมเพล็กซ ์ชัน้ 29 ถนนสลีม เขตบางรัก กรงเุทพมหานคร 10500 โทรศัพท ์0-2231-3777 และ 0-2618-1000 
 
ชือ่ : บรษัิท กรงุเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน)  
ทีอ่ยู ่: เลขที ่1415 ถนนกรงุเทพ-นนทบรุ ีแขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรงุเทพมหานคร 1080010310 โทรศัพท ์0-2777-8999 
 
ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน)  
ทีอ่ยู ่: เลขที ่25 อาคารกรงเุทพประกนัภัย ชัน้ 15-17 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท ์0-2638-5500 
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ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากดั  
ทีอ่ยู ่: เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 11 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 โทรศัพท ์0-2680-1234  
 
ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
ทีอ่ยู ่: เลขที ่849 อาคารวรวัฒน ์ชัน้ 11, 14 และ 15 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500  
โทรศัพท ์0-2635-1700  
 
ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากดั (มหาชน)  
ทีอ่ยู่ : เลขที ่252/6 อาคารสํานักงานเมอืงไทย-ภัทร 1 ชัน้ 6, 8-11 ถนนรัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท ์0-2305-9449  
 
ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั  
ทีอ่ยู ่: เลขที ่989 อาคารสยามพวิรรธนท์าวเวอร ์ชัน้ 9, 14-15 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวัน เขตปทมุวัน กรงุเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท ์0-2657-7000  
 
ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุศร ีจํากดั (มหาชน)  
ทีอ่ยู ่: เลขที ่898 อาคารเพลนิจติทาวเวอร ์ชัน้ 3 ถนนเพลนิจติ แขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวัน กรงเุทพมหานคร 10330 โทรศัพท ์0-2659-7000  
 
ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั  
ทีอ่ยู่ : เลขที ่52 อาคารธนยิะ พลาซา่ ชัน้ที ่17 โซนด ีถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 โทรศัพท ์0-2026-5100 
กด 1  
 
ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากดั  
ที่อยู่ : เลขที่ 19 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ ปารค์พลาซ่า ชัน้ที่ 2,20-21 ถนนรัชดาภเิษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์0-2949-1999  
 
ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
ทีอ่ยู ่: เลขที ่173 อาคารเอเชยีเซ็นเตอร ์ชัน้ 10 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 โทรศัพท ์0-2658-8889  
 
ชือ่ : บรษัิท เอไอเอ จํากดั  
ทีอ่ยู ่: เลขที ่181 ถนนสรุวงศ ์แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 โทรศัพท ์0-2634-8888 
 
สทิธ ิหนา้ที ่และความรบัผดิชอบ :  
 
สทิธขิองผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  
(1) ไดรั้บคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ สําหรับการทําหนา้ทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ตามสญัญาแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  
(2) บอกเลกิการเป็นผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ตามขอ้กําหนดและเงือ่นไขทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  
 
หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  
(1) จัดใหม้สีถานทีสํ่าหรับจัดวางเอกสารเผยแพรข่อ้มลูตา่งๆ ของกองทนุ ณ สํานักงานใหญ ่และสาขา (ถา้ม)ี  
(2) แจกจ่าย เผยแพร่หนังสอืชีช้วนของกองทุน คําขอเปิดบัญชกีองทุน คําสั่งซือ้หน่วยลงทุน คําสั่งขายคนืหน่วยลงทุน และคําสั่งสับเปลีย่น
หน่วยลงทนุ ตลอดจนเอกสารตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทนุใหแ้กผู่ส้นใจลงทนุ  
(3) รับคําสั่งซือ้ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ และรับชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุและชําระคา่ขายคนืหน่วย
ลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นีต้ามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการ  
(4) คนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้ทีไ่มไ่ดรั้บการจัดสรรตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการ  
(5) ยนืยันการซือ้ ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
(6) สง่มอบหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุตามทีกํ่าหนดใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  
(7) รับขอ้รอ้งเรยีนจากลกูคา้ โดยปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด  
(8) กรณีที่ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คืนใหบ้รกิารเป็นนายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยรายชือ่ผูถ้ือหน่วยลงทุน (Omnibus 
Account) ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืมหีนา้ทีป่ฏบัิต ิดังนี ้ 
(ก) มรีะบบในการปฏบัิตงิานทีทํ่าใหม้ั่นใจไดว้า่ลูกคา้จะไดรั้บการปฏบัิตอิย่างสจุรติ และเป็นธรรมเกีย่วกับการจัดทําการบัญชรีายชือ่ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุซึง่ไมเ่ปิดเผยรายชือ่  
(ข) ในกรณีทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืประสงคจ์ะปฏบัิตติอ่ลกูคา้ในเรือ่งใด ซึง่มผีลทําใหล้กูคา้ไดรั้บเงือ่นไขหรอืสทิธปิระโยชน์ทีไ่มเ่ทา่
เทยีมกับการซือ้ขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยรายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบและจัดใหม้ี
หลักฐานทีแ่สดงว่าผูล้งทุนไดรั้บทราบและยอมรับเงือ่นไขและสทิธปิระโยชน์ทีไ่ม่เท่าเทยีมกันนัน้แลว้ ทัง้นี้ การปฏบัิตดัิงกล่าวตอ้งไม่ขัดหรอื
แยง้และไม่นอ้ยกว่าหลักเกณฑก์ารจัดตัง้และจัดการกองทุนรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ประกาศ กฎ หรอืคําส่ังที่
ออกตามกฎหมายดังกลา่ว  
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(ค) ดําเนนิการตรวจสอบและแจง้ใหบ้รษัิทจัดการทราบ หากมกีรณีทีบ่คุคลใดถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จํากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง เพือ่ใหบ้รษัิท
จัดการใชข้อ้มลูดังกลา่วในการเปิดเผยตามหลักเกณฑข์องสํานักงาน ก.ล.ต. 
(ง) จะตอ้งไมนั่บคะแนนเสยีงในสว่นทีเ่กนิขอ้จํากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง ทีไ่ดกํ้าหนดไวใ้นขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษัิทจัดการ  
(9) ปฏบัิตงิานอืน่ใดซึง่เกีย่วขอ้งหรอืเป็นหนา้ที่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศ
สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด  
 
หมายเหตุ : บรษัิทจัดการอาจแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเตมิหรือยกเลกิการแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืนใน
ภายหลัง โดยบรษัิทจัดการจะแจง้การแตง่ตัง้หรอืยกเลกิการแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืใหสํ้านักงาน ก.ล.ต. ทราบทกุครัง้ ในกรณี
ของการแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนเพิม่เตมิ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิุคคล ที่
สํานักงาน ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบเพือ่ทําหนา้ทีเ่ป็นผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืของกองทุน โดยผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืที่
ไดรั้บการแตง่ตัง้จะตอ้งปฏบัิตงิานได ้ภายใตร้ะบบงานเดยีวกนักบัผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีป่ฏบัิตหินา้ทีอ่ยูก่อ่นแลว้  
 
7. ผูด้แูลสภาพคลอ่ง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไมม ี
 
8. ผูล้งทนุรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูด้แูลสภาพคลอ่ง) : ไมม่ ี
 
9. ทีป่รกึษา :  
 
9.1. ทีป่รกึษาการลงทนุ : ไมม่ ี
 
9.2.ทีป่รกึษากองทนุ : ไมม่ ี
 
10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั) : ไมม่ ี
 
11. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ (Outsource) : ไมม่ ี
 
12. คณะตวัแทนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  
 
13. สทิธหินา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  
 
13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทนุ :  
 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กบ่รษัิทจัดการ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามรายละเอยีดโครงการหัวขอ้ "การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ"  
 
13.2. สทิธใินการรับเงนิปันผล : ไมม่ ี 
 
13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทนุ :  
 
วธิกีารขอโอนหนว่ยลงทนุ  
 
ผูโ้อนและผูรั้บโอนจะตอ้งมายืน่คําขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ในกรณีทีผู่รั้บโอนยังไม่เคยมบัีญชกีองทุน
กับบรษัิทจัดการมากอ่น ผูรั้บโอนจะตอ้งกรอกรายละเอยีดในคําขอเปิดบัญชกีองทุนและยืน่ต่อผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืพรอ้มกับคําขอ
โอนหน่วยลงทนุ  
 
ผูโ้อนจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทนุในอัตราทีบ่รษัิทจัดการกําหนด ในวันทีย่ืน่คําขอโอนหน่วยลงทนุ  
 
หลังจากทีไ่ดรั้บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนแลว้ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะสง่มอบหลักฐานการรับคําขอโอนหน่วย
ลงทนุใหแ้กผู่โ้อนไวเ้ป็นหลักฐาน  
 
นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบันทกึขอ้มลูการโอนหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการจะออกใบยนืยันการโอนหน่วยลงทุนใหแ้กผู่โ้อนหน่วยลงทนุและ
ผูรั้บโอนหน่วยลงทนุภายใน 6 วันทําการนับแตว่ันทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บคําขอโอนหน่วยลงทนุ สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทนุ
ของผูรั้บโอนจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มลูการโอนหน่วยลงทนุแลว้  
 
13.4. ขอ้จํากดัการโอนหน่วยลงทนุ :  
 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทนุไดเ้ฉพาะกรณีดังตอ่ไปนี ้ 
(1) กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทนุใหบ้ดิา มารดา บตุรและคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
(2) การโอนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ศาลหรอืโดยผลของกฎหมาย  
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(3) การโอนหน่วยลงทนุในกรณีพเิศษอืน่ๆ ทีน่ายทะเบยีนเห็นสมควรและอนุมัตใิหโ้อนได ้
 

13.5. สทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการลงทนุหรอืแกไ้ขวธิจัีดการ :  

ภายใตข้อ้จํากัดการถอืหน่วยลงทุนและขอ้จํากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมตเิพือ่ทําการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอื
แกไ้ขวธิจัีดการ โดยบรษัิทจัดการจะทําการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามรายละเอยีดโครงการหัวขอ้ "การขอมตขิองผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ"  

ในกรณีที่บุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทั ้งหมดของกองทุนรวม บรษัิทจัดการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีใ่หบ้รกิารเป็นนายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุแบบไมเ่ปิดเผยชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ (Omnibus Account) จะไมนั่บ
คะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิดังกล่าว เวน้แต่จะเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรอืสํานักงาน ก.ล.ต. 
รวมถงึกรณีทีไ่ดรั้บอนุมัต ิเห็นชอบ ยกเวน้ หรอืผอ่นผันจากหน่วยงานดังกลา่ว  

13.6. สทิธใินการไดรั้บเงนิคนืเมือ่เลกิโครงการ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธไิดรั้บเงนิคนืเมือ่โครงการสิน้สดุลง โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้ผีูชํ้าระบัญชทีีสํ่านักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผูช้ําระบัญช ี
โดยจะไดดํ้าเนินการใหม้กีารจําหน่ายทรัพยส์นิของโครงการ ชําระภาระหนี้สนิและแจกจ่ายเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวธิกีารที่ระบุไว ้
ภายใตหั้วขอ้ “การชําระบัญชเีมือ่เลกิกองทนุ”  

13.7. สทิธปิระโยชนอ์ืน่ ๆ :  

13.8. อืน่ ๆ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคีวามรับผดิจํากดัเพยีงไมเ่กนิคา่หน่วยลงทนุทีย่ังสง่ใชแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมไมค่รบ 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมนี้ ไมว่า่ในทอดใด ๆ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ดังกลา่วยอมรับทีจ่ะผกูพันตามขอ้กําหนดในขอ้ผกูพันซึง่ลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชนท์ีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการกองทนุรวมโดยชอบ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธเิรยีกใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมจา่ยผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทนุไดไ้มเ่กนิไปกวา่สว่นของทนุของกองทนุรวมที่
ตนถอื ทัง้นี ้ในกรณีทีม่กีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทนุ สทิธใินการไดรั้บประโยชนต์อบแทนหรอืการคนืเงนิทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิตอ้ง
เป็นไปตามขอ้กําหนดของหน่วยลงทนุชนดินัน้ ๆ ดว้ย  

14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ :  

14.1. รปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ :  

- ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ 
- สมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 
- อืน่ๆ 
 
14.2. เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  

ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ตัง้แต ่2 คนขึน้ไปแตไ่มเ่กนิ 4 คนสั่งซือ้หน่วยลงทนุรว่มกัน บรษัิทจัดการจะจดแจง้ชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุเหลา่นัน้เป็นผูถ้อืหน่วย
ลงทุนร่วมกันในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ และในสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนหรอืเอกสารแสดงสทิธอิืน่ใด โดยจะถอืเอาบคุคลทีม่ชีือ่ใน
คําขอเปิดบัญชกีองทนุคนใดคนหนึง่หรอืมากกวา่ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุแจง้ความประสงคไ์วเ้ป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุ และผูรั้บเงนิ
ทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุ  

บรษัิทจัดการจะออกสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ หรอืเอกสารแสดงสทิธอิืน่ใด ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 7 วันทําการนับแตว่ันสิน้สดุ
ระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก หรอืภายในวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ กรณีทีส่ัง่ซือ้ภายหลังปิดการเสนอขายครัง้แรก  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ปรากฏชือ่ในสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนหรอืเอกสารแสดงสทิธอิืน่ใด จะตอ้งมารับสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วย
ลงทุนหรอืเอกสารแสดงสทิธอิืน่ใด (ถา้ม)ี ดว้ยตนเอง ณ สํานักงานใหญ่หรอืสํานักงานสาขาของบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนฯ ทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทนุเปิดบัญชกีองทนุ  

1. สมดุบญัชแีสดงสทิธ ิ

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งนําสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถ
นําสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบันไดตั้ง้แต่วันทําการถัดจากวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนไม่นําสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบัน ใหถ้อืเอารายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน
เป็นรายการทีถ่กูตอ้ง 
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2. หนา้แสดงรายการเคลือ่นไหวบญัชกีองทนุรวม หรอืเอกสารอืน่ใด 

สําหรับกรณีสั่งซือ้ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) กําหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุใชเ้อกสารหนา้ทีแ่สดงรายการเคลือ่นไหวบัญชกีองทนุรวมหรอื
เอกสารอืน่ใด เป็นหลักฐานแสดงสทิธไิด ้หากผูถ้อืหน่วยลงทุนรายใดประสงคจ์ะใหอ้อกสมุดบัญชแีสดงสทิธเิพือ่ใชเ้ป็นหลักฐานแสดงสทิธ ิผู ้
ถอืหน่วยลงทนุยังสามารถรอ้งขอไดท้ีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีอ่อกหลักฐานแสดงสทิธนัิน้ๆ ได ้

3. ระบบไรใ้บหนว่ยลงทนุ 

สําหรับกรณีสั่งซือ้ผ่านระบบ Fund Connext ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โครงการจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดย
บรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทนุทําการบันทกึชือ่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุเรยีบรอ้ยแลว้ เป็นผูถ้อื
หน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามรายละเอยีดในคําขอเปิดบัญชกีองทุนและหรอืคําสั่งซือ้หน่วยลงทุน เมือ่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนได ้
ชําระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุครบถว้นแลว้ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาออกเอกสารแสดงสทิธใินรปูแบบใดรปูแบบหนึง่ใหก้ับผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ เพือ่เป็นหลักฐาน
ยนืยันการทํารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุ รวมถงึเปลีย่นแปลง และหรอืเพิม่เตมิรปูแบบเอกสารแสดงสทิธ ิและหรอืเงือ่นไข และระยะเวลาสง่มอบ
เอกสารแสดงสทิธใิหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้โดยจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทาง
อืน่ใดตามความเหมาะสม 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชอ้า้งองิตอ่บรษัิท
จัดการกองทนุรวมและบคุคลอืน่ได ้

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุจําเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งจัดทําใบหน่วยลงทนุมอบใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  

15. กําหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จํากดัในการจา่ยเงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

16. วธิกีารชําระเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

หากมกีารผดินัดชําระหนี้หรอืมพีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมจะไมส่ามารถชําระหนี้ได ้บรษัิท
จัดการจะรับชําระหนี้ดว้ยทรัพย์สนิอื่นทัง้ที่เป็นหลักประกันและมใิช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ย
หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการจัดการกองทนุรวมในกรณีทีผู่อ้อกตราสารแหง่หนีห้รอืลกูหนีต้ามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดชําระหนี ้ดังนี ้ 

16.1 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์ 

16.1.1 เมือ่มกีารบันทกึมูลคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูย ์ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วันที่
บรษัิทจัดการไดบั้นทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูยเ์ป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี ้ 
16.1.2 เมือ่ไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการรับชําระหนี้ บรษัิทจัดการจะไม่นําทรัพยส์นิดังกล่าวและเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี ้
มารวมคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพยส์นิที่ไดจ้ากการรับชําระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดโ้ดย
คํานงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสําคัญ เวน้แตก่รณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่สีทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี้ตก
ลงรับชําระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิดังกลา่วแทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.  
ในระหวา่งทีบ่รษัิทจัดการยังไมส่ามารถจําหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี้ บรษัิทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพยส์นินัน้ได ้และ
ในกรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทรัพยส์นิ บรษัิทจัดการจะจา่ยจากเงนิสํารอง รายไดห้รอืผลประโยชนท์ีไ่ดจ้ากการบรหิารทรัพยส์นินัน้  
16.1.3 เมือ่มเีงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ในแตล่ะครัง้ บรษัิทจัดการจะเฉลีย่เงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ด ้
จากการรับชําระหนี้คืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีสทิธใินเงนิไดสุ้ทธนัิ้นภายใน 45 วันนับตัง้แต่วันถัดจากวันที่มีเงินไดสุ้ทธิ และจะแจง้
รายละเอยีดเกีย่วกับการเฉลีย่เงนิคนืไปยังสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตัง้แต่วันถัดจากวันทีบ่รษัิทจัดการไดเ้ฉลีย่เงนิคนื เวน้แต่
สํานักงาน ก.ล.ต. จะผอ่นผันระยะเวลาการเฉลีย่เงนิคนืเป็นอยา่งอืน่  
 
ในการเฉลีย่เงนิคนืแตล่ะครัง้ตามวรรคหนึง่ หากบรษัิทจัดการมเีหตผุลแสดงใหเ้ห็นวา่ เงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนีไ้มคุ่ม้กับ
ภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการอาจนําเงนิไดส้ทุธดัิงกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีก่ารเฉลีย่เงนิคนื
ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุจะคุม้กบัภาระคา่ใชจ้า่ยก็ได ้ทัง้นี้ หากไดม้กีารจําหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนีด้ว้ยทรัพยส์นิอืน่จนครบถว้นแลว้ 
และปรากฏว่าเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี้นัน้ไม่คุม้กับภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนื บรษัิทจัดการอาจนําเงนิไดส้ทุธิ
จากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนีดั้งกลา่วมารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมก็ได ้ 
 
16.1.4 เมือ่มกีารบันทกึมูลคา่ตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูยแ์ลว้ ต่อมาปรากฎวา่กองทุนรวมไดรั้บชําระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรอื
สทิธเิรยีกรอ้งดังกลา่วเป็นเงนิ บรษัิทจัดการจะปฏบัิตติามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม  
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16.2 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไมไ่ดบ้นัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์ 
 
16.2.1 กอ่นการรับชําระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทีม่ใิชห่ลักประกนัในแตล่ะครัง้ บรษัิทจัดการจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยมติ
พเิศษ 
ในการขอความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุตามวรรคหนึง่ บรษัิทจัดการจะระบรุายละเอยีดเกีย่วกับทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมจะไดจ้ากการรับชําระ
หนี ้มลูคา่ของทรัพยส์นิ ประมาณการคา่ใชจ้า่ย พรอ้มเหตผุลและความจําเป็นในการรับชําระหนี ้ 
16.2.2 เมือ่ไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการรับชําระหนี้ บรษัิทจัดการจะนําทรัพยส์นิดังกลา่วมารวมคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมโดยจะ
กําหนดราคาทรัพยส์นินั้นเพื่อใชใ้นการคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวธิกีารที่สมาคมบรษัิทจัดการลงทุน
กําหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และจะดําเนนิการกบัทรัพยส์นิดังกลา่วดังนี ้ 
(1) กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทนุรวมสามารถลงทนุในหรอืมไีวไ้ด ้บรษัิทจัดการอาจมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิดังกลา่วตอ่ไปเพือ่เป็นทรัพยส์นิของ
กองทนุรวมก็ได ้ 
(2) กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทุนรวมไมส่ามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด ้บรษัิทจัดการจะจําหน่ายทรัพยส์นิดังกล่าวในโอกาสแรกทีส่ามารถ
กระทําไดโ้ดยคํานงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างทีบ่รษัิทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพยส์นิดังกล่าว บรษัิท
จัดการอาจจัดหาผลประโยชนจ์ากทรัพยส์นิดังกลา่ว  
 
ในกรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทรัพยส์นิ บรษัิทจัดการจะจา่ยจากทรัพยส์นิของกองทนุรวม  
 
16.3 ในกรณีทีม่พีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารแหง่หนีห้รอืลกูหนีต้ามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถชําระหนีไ้ด ้ 
 
บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะดําเนนิการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วันทีม่พีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารแหง่
หนี้หรือลูกหนี้ตามสทิธเิรียกรอ้งจะไม่สามารถชําระหนี้ไดเ้ป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรัพยส์นิอื่นทีไ่ดจ้ากการชําระหนี้ก็ได ้ทัง้นี้ ในการ
ดําเนนิการดังกลา่ว บรษัิทไมต่อ้งนําตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มารวมคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  
การชําระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะชําระใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏชือ่ตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ ณ เวลาทีกํ่าหนด เทา่นัน้  

17. การจดัทําทะเบยีนหนว่ยลงทนุ การโอนหนว่ยลงทนุ และขอ้จํากดัในการโอนหนว่ยลงทนุ :  

บรษัิทจัดการกองทุนรวมมหีนา้ทีจั่ดใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑท์ีอ่อกตามมาตรา 125(5) แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

ใหส้ันนษิฐานไวก้อ่นวา่ทะเบยีนหน่วยลงทนุถกูตอ้ง และการชําระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจํากัดสทิธใิด ๆ แกผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนทีป่รากฏรายชือ่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระทําตามขอ้กําหนดในขอ้ผูกพันหรอืตามกฎหมายแลว้ ใหถ้อืว่าบรษัิทจัดการ
กองทนุรวมไดดํ้าเนนิการตามอํานาจหนา้ทีแ่ลว้ 

บรษัิทจัดการกองทนุรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจํานําหน่วยลงทนุ ในกรณีดังนี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมทีเ่สนอขายตอ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย และการโอนหน่วยลงทนุจะทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมเ่ป็น
ผูล้งทนุสถาบัน ผูล้งทนุรายใหญ ่หรอืผูม้เีงนิลงทนุสงู ตามทีกํ่าหนดในโครงการจัดการกองทนุรวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
(ข) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมทีเ่สนอขายตอ่ผูล้งทนุสถาบันหรอืผูล้งทนุรายใหญพ่เิศษ และการโอนหน่วยลงทนุจะทําใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทนุไมเ่ป็นผูล้งทนุสถาบันหรอืผูล้งทนุรายใหญพ่เิศษ ตามทีกํ่าหนด ในโครงการจัดการกองทนุรวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรอืการจํานําหน่วยลงทนุ ดังนี ้
1. หน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนกอ่นวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุน้ระยะยาวทีจั่ดตัง้
ขึน้กอ่นวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี  
3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุวา่ดว้ยการลงทนุของกองทนุ  

18. ขอ้จํากดัการถอืหนว่ยลงทนุ และขอ้จํากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง (ถา้ม)ี :  

ภายใตห้ลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิีการในการขอมติผูถ้ือหน่วยลงทุนและการจัดประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

หากผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม บรษัิทจัดการจะไม่นับ
คะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิดังกล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนดิหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนดิดังกล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีง
รายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วไดเ้ต็มตามจํานวนทีถ่อือยู ่ 

19. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรอืกฎหมายกําหนดใหต้อ้งไดรั้บมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน หากบรษัิทจัดการกองทุนรวมได ้
ดําเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเห็นชอบใหดํ้าเนินการดังกล่าวและมผีล
ผกูพันตามมต ิ
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มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีใ่หดํ้าเนนิการใดอันเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลักเกณฑท์ีกํ่าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืวา่มตนัิน้เสยีไป 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขขอ้ผูกพันในเรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนัียสําคัญ ตอ้งไดรั้บมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้ม่นอ้ยกวา่สามในสีข่องจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่สง่หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) 
เวน้แตก่รณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนดิหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนนอกจากจะตอ้งปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์กีย่วกับการขอ
มตผิูถ้อืหน่วยลงทนุทีกํ่าหนดไวใ้นขอ้ผกูพัน หรอืทีกํ่าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรอืตามทีกํ่าหนดในประกาศนี้แลว้ ใหเ้ป็นไป
ตามหลักเกณฑเ์พิม่เตมิดังตอ่ไปนีด้ว้ย 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนดิ โดยแต่ละชนดิไดรั้บผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ตอ้งไดรั้บ
มตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี 
(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุไมว่า่กรณีใด ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจํานวน
หน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี 
(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิใดชนดิหนึง่ ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจํานวนหน่วยลงทุน
แตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี  
 
20. วธิกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนั :  
 
การแกไ้ขเพิม่เตมิสว่นใดสว่นหนึง่ของขอ้ผูกพันทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีกํ่าหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน และมสีาระสําคัญทีเ่ป็นไปตามและไม่ขัดหรอืแยง้
กับพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑท์ีอ่อกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว ใหถ้อืวา่ขอ้
ผกูพันสว่นทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผกูพันคูส่ญัญา 
 
การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันในเรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียสําคัญตอ้งไดรั้บมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ เรือ่งที่
กระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียสําคัญ ใหร้วมถงึ 

(ก) ขอ้กําหนดเกีย่วกบัผลประโยชนต์อบแทนและการคนืเงนิทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 
(ข) ขอ้กําหนดเกีย่วกับการชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ตามขอ้ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ่
ทน. 19/2554 
(ค) ขอ้กําหนดเกีย่วกบัการรับชําระหนีด้ว้ยทรัพยส์นิอืน่  
(ง) ขอ้กําหนดเกี่ยวกับการประกันตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และ
ขอ้กําหนดเกีย่วกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรือ่งใด ๆ อันมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเสยีผลประโยชน ์
(จ) เรือ่งทีผู่ด้แูลผลประโยชนเ์ห็นวา่กระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียสําคัญ 
การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ใหม้ผีลผูกพันเมือ่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อื
หน่วยลงทนุ 

(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันใหม้สีาระสําคัญสอดคลอ้งกบัโครงการจัดการกองทนุรวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยไดรั้บมตโิดยเสยีงขา้งมากหรอื
มตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน แลว้แตก่รณี หรอื 
(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเห็นวา่การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันนัน้เหมาะสม มคีวามจําเป็นหรอืสมควร และไม่กระทบต่อสทิธขิองผูถ้อื
หน่วยลงทนุอยา่งมนัียสําคัญ 
การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันไมว่า่กรณีใด 

ตอ้งกระทําเป็นหนังสอืลงลายมอืชือ่โดยบุคคลผูม้อํีานาจลงนามผูกพันบรษัิทจัดการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์ พรอ้มทัง้ประทับตรา
บรษัิท (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหม้ขีอ้ผูกพันเปิดเผยไว ้ณ ทีทํ่าการและเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการกองทุนรวมเพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนสามารถตรวจดูได ้รวมทัง้จัดส่งสรุปการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันพรอ้มทัง้เหตุผลและความจําเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนพรอ้มกับการส่ง
รายงานประจําปีของกองทนุรวม  

21. การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ :  

21.1. การระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : ม ี 

21.2. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษัิทจัดการตกลงใหม้กีารระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการปฏบัิตไิมเ่ป็นไปตามโครงการจัดการกองทนุ
รวมนี ้และ/หรอืหลักเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้ง อันมผีลใหเ้กดิความเสยีหายแกผู่ ้
ถอืหน่วยลงทุนของกองทนุรวมแลว้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทุนรวมสามารถนําขอ้พพิาทเขา้สู ่การพจิารณาตามกระบวนการอนุญาโตตลุาการ
ของสํานักงาน ก.ล.ต. ได ้ 
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22. การเลกิกองทนุรวม :  

22.1. เงือ่นไขในการเลกิกองทนุ :  

บรษัิทจัดการจะดําเนนิการเลกิกองทนุรวมเมือ่ปรากฏกรณีอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังตอ่ไปนี ้ 
(1) เมือ่จํานวนผูถ้อืหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 35 รายในวันทําการใดๆ  
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยคํานวณตามมูลค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน ลดลงเหลอืนอ้ยกว่า 50 ลา้นบาทในวันทําการใด
และบรษัิทจัดการประสงคจ์ะเลกิกองทนุเปิดนัน้  
(3) มกีารขายคนืหน่วยลงทนุสทุธ ิณ วันใดวันหนึง่เกนิกวา่สองในสามของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
(4) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทนุในชว่งระยะเวลาหา้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดตดิตอ่กันคดิเป็นจํานวนเกนิกวา่สองในสามของจํานวน
หน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
ความใน (3) และ (4) มใิหนํ้ามาใชบั้งคับกบักองทนุทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่การเลกิกองทนุรวมจะ
ไมเ่ป็นประโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยู ่เนื่องจากกองทนุยงัคงมทีรัพยส์นิคงเหลอืทีม่คีณุภาพและมสีภาพคลอ่งอยา่งเพยีงพอ และผูถ้อื
หน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูจ่ะไมไ่ดรั้บผลกระทบจากการขายคนืนัน้  
ความใน (3) และ (4) มใิหนํ้ามาใชบั้งคับกบักองทนุรวมดังนี ้ 
(ก) กองทนุรวมตลาดเงนิ  
(ข) กองทนุรวมหน่วยลงทนุ  
(ค) กองทนุรวมฟีดเดอร ์ 
(ง) กองทนุรวมดัชน ี 
(จ) กองทนุรวมอทีเีอฟ  
(5) บรษัิทจัดการจะดําเนนิการเลกิกองทุนรวมตามหลักเกณฑท์ีกํ่าหนดไวใ้นขอ้ 22.2 อันเนื่องมาจากจํานวนผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลงตาม (1) 
หรอืมกีารขายคนืหน่วยลงทนุตาม (3) หรอื (4) หรอืปรากฏขอ้เท็จจรงิทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่จะ
มกีารขายคนืเกนิกวา่จํานวนทีกํ่าหนดและการเลกิกองทนุรวมจะเป็นประโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม  
(6) เมือ่สํานักงาน ก.ล.ต. สั่งใหบ้รษัิทจัดการเลกิกองทุนเปิดในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกระทําการหรอืงดเวน้กระทําการจนกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย
แกก่องทนุเปิด หรอืไมป่ฏบัิตติามหนา้ทีข่องตน  
(7) เมือ่การอนุมัตใิหจั้ดตัง้กองทนุรวมเป็นอันสิน้สดุลงตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวา่ดว้ยการจัดตัง้กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนท่ัวไป
และเพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย และการเขา้ทําสญัญารับจัดการกองทนุสว่นบคุคล  
(8) สํานักงาน ก.ล.ต. อาจเพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้และจัดการกองทนุ หากปรากฎเหตดัุงตอ่ไปนี ้ 
(8.1) มีการแกไ้ขเพิ่มเตมิโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแยง้กับ
กฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืคําสัง่ทีอ่อกโดยอาศัยอํานาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว  
(8.2) มกีารจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษัิทจัดการกองทุนรวมมไิดป้ฏบัิตหิรอืดูแลใหม้กีารปฏบัิตติามหลักเกณฑเ์กีย่วกับการเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ัวไปตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรอืแจกจ่าย
หนังสอืชีช้วนและการเสนอขายหน่วยลงทนุ  
(8.3) ในกรณีทเีป็นกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบัน หากปรากฎขอ้เท็จจรงิวา่มผีูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทนุรวมเป็นบคุคลอืน่ใดทีม่ใิชผู่ ้
ลงทนุประเภทสถาบันตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวม  
(9) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเลกิโครงการในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถนําเงนิไปลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่
ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ และหรอืกรณีกองทุนมขีนาดกองทุนลดลงเหลอืนอ้ยจนไมเ่หมาะสมกับคา่ใชจ้่าย
ในการบรหิารกองทนุตอ่ไป และบรษัิทจัดการประสงคจ์ะเลกิกองทนุเปิดนัน้ 
 
22.2. การดําเนนิการของบรษัิทจัดการ เมือ่เลกิกองทนุรวม :  
 
เวน้แตป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. จะกําหนดเป็นอย่างอืน่ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการดังต่อไปนี้ เพือ่เลกิ
กองทนุดังกลา่ว  
(1) ยตุกิารรับคําสัง่ซือ้และคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุตัง้แตว่ันทําการทีป่รากฏกรณตีามขอ้ 22.1 (1) ถงึ (5)  
(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยชอ่งทางใดๆ ทีม่หีลักฐานว่าสามารถตดิต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้รวมทัง้แจง้
เป็นหนังสอืใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบ และแจง้สํานักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบทีจั่ดไวบ้นเว็บไซตข์องสํานักงาน ทัง้นี้ ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันทําการทีป่รากฏกรณีตามขอ้ 22.1 (1) ถงึ (5) 
(3) จําหน่ายทรัพยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทนุดังกลา่วภายใน 5 วันทําการนับแตว่ันทําการทีป่รากฏกรณีตามขอ้ 22.1 (1) ถงึ (5) เพือ่รวบรวมเงนิ
เทา่ทีส่ามารถกระทําไดเ้พือ่ชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัต ิ 
(4) ชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนตามสัดสว่นจํานวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 10 วันทําการนับแตว่ันทําการทีป่รากฏ
กรณีตามขอ้ 22.1 (1) ถงึ (5) และเมือ่ไดดํ้าเนนิการชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุแลว้จะถอืวา่เป็นการเลกิกองทนุนัน้  
 
เมือ่ไดดํ้าเนนิการตาม (1) ถงึ (4) แลว้ หากมหีลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิคงเหลอือยู่จากการดําเนนิการ ตาม (3) บรษัิทจัดการจะดําเนนิการตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารชําระบัญชขีองกองทนุรวม  
 
ในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยคํานวณตามมูลค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุนของกองทุนใด ลดลงเหลอืนอ้ยกว่า 50 ลา้น
บาทในวันทําการใด หากบรษัิทจัดการประสงคจ์ะเลกิกองทุนนัน้ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการตาม (1) ถงึ(4) และหากมหีลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ
คงเหลอือยู่จากการดําเนินการ ตาม (3) บรษัิทจัดการจะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ย
หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารชําระบัญชขีองกองทนุรวม 



 

 

93 กองทุนเปิดบวัหลวงโกลบอลอินโนเวชัน่และเทคโนโลย ี| B-INNOTECH 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการทราบกําหนดการเลกิกองทนุลว่งหนา้ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการดังตอ่ไปนี ้ 
(1) แจง้เป็นหนังสอืใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบ และแจง้สํานักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบทีจั่ดไวบ้นเว็บไซตข์องสํานักงาน กอ่นวันเลกิกองทุนเป็น
เวลาไมน่อ้ยกวา่ 5 วันทําการ 
(2) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุและผูล้งทุนท่ัวไปทราบเรือ่งดังกล่าวกอ่นวันเลกิกองทนุเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 5 วันทําการ เชน่ ประกาศบนเว็บไซต์
ของบรษัิทจัดการ หรอืตดิประกาศ ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุ และ  
(3) จําหน่ายทรัพยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทนุรวมเพือ่รวบรวมเป็นเงนิสด เงนิฝากประเภทกระแสรายวัน เงนิฝากประเภทออมทรัพย ์และต๋ัวสญัญา
ใชเ้งนิทีม่กํีาหนดระยะเวลาใชเ้งนิคนืเมือ่ทวงถาม ใหเ้สร็จสิน้กอ่นวันเลกิกองทนุรวม 
 
23. การชําระบญัชเีมือ่เลกิกองทนุ :  
 
เมือ่เลกิโครงการแลว้ บรษัิทจัดการจะจัดใหม้ผีูช้ําระบัญชทีีสํ่านักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบเพือ่ดําเนนิการคดิคํานวณ รวบรวมทรัพยส์นิ จัดทําบัญชี
จําหน่ายทรัพยส์นิของกองทนุ ชําระภาระหนีส้นิและคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ของกองทนุรวมทัง้ทําการอยา่งอืน่ตามทีจํ่าเป็นเพือ่ชําระบัญชขีองกองทนุให ้
เสร็จสิน้ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด สําหรับค่าใชจ้่ายและเงนิค่าตอบแทนในการชําระ
บัญชขีองกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพยส์นิของกองทุนและผูชํ้าระบัญชจีะดําเนนิการเฉลีย่คนืเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพยส์นิสทุธิ
เทา่ทีค่งเหลอือยู ่ 
 
เมือ่ไดช้ําระบัญชเีสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ผูชํ้าระบัญชจีะทําการจดทะเบยีนเลกิกองทุนกับสํานักงาน ก.ล.ต. และผูช้ําระบัญชจีะโอนทรัพยส์นิคงคา้ง
ใดๆ ทีเ่หลอือยูภ่ายหลังการจดทะเบยีนเลกิกองทนุแลว้ ใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องสํานักงาน ก.ล.ต.  
 
โครงการจัดการกองทนุรวมทีผ่่านการอนุมัตจิากสํานักงาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทุนรวม ถอืเป็นสว่นหนึง่ของขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อื
หน่วยลงทนุกบับรษัิทจัดการกองทนุรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันทีร่วบรวมขอ้มลู 3 พฤษภาคม 2565 
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