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ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการฯ และข้อผูกพัน
ชื่อบริ ษทั จัดการ :
ที่อยู่บริษทั จัดการ :

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตท้ี าวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) :
กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุน้ เวียดนามเพือ่ การเลีย้ งชีพ
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :
Bualuang Vietnam Equity RMF
ชื่อย่อโครงการ :
B-VIETNAMRMF
อายุโครงการ :
ไม่กาํ หนด
วันที่ได้รบั อนุมตั ิ ให้จดั ตัง้ และจัดการกองทุน : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน โดยเน้นลงทุนแบบมีความเสีย่ งต่างประเทศ และมีลกั ษณะ
เป็ นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และเปิ ดให้มกี ารลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน (Cross
Investing Fund)
นโยบายการลงทุนของกองทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม (Vietnam) และ/
หรือบริษทั ทีด่ าํ เนินธุรกิจหรือได้รบั ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และ/หรือตราสารทุนของ
ผูป้ ระกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น รวมทัง้ หน่ วย CIS และ/หรือกองทุน ETF ที่เน้ น
ลงทุ น ในตราสารทุน ประเทศเวียดนาม ทัง้ นี้ กองทุ นจะมี net exposure ในตราสารทุน ข้างต้น ที่เกี่ยวข้องกับประเทศ
เวียดนาม โดยเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ส่วนทีเ่ หลือ อาจพิจารณาลงทุนในหน่ วย property หน่วย infra ทีเ่ กีย่ วข้องกับประเทศเวียดนาม หรือมีไว้ซง่ึ ตราสารทุน
ตราสารหนี้ เงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต.
กําหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทัง้ ในและต่างประเทศ
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อื่นๆ
 กองทุ น อาจลงทุ น ในสัญ ญาซื้อขายล่ วงหน้ า (Derivatives) เพื่อป้ อ งกัน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตาม
ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน โดยผูจ้ ดั การกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการป้ องกันความเสีย่ งตามความเหมาะสม
และ/หรือเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมถึงอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ
ตราสารที่มสี ญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note : SN) ตราสารหนี้ท่มี อี นั ดับความน่ าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถ
ลงทุนได้ (Non - Investment Grade) ตราสารหนี้ทไ่ี ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated) และ/หรือหลักทรัพย์ท่ี
ไม่ได้จดทะเบียน (Unlisted Securities)
 กองทุนอาจลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น เช่น กองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน Property/ REITs เป็ นต้น
ซึง่ อยูภ่ ายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ โดยเฉลีย่ รอบปี บญ
ั ชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ทัง้ นี้ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษทั จัดการอาจไม่นับ
ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม และ/หรือช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุน และ/หรือช่วง
ระยะเวลาทีต่ อ้ งใช้ในการจําหน่ ายทรัพย์สนิ ของกองทุนเนื่องจากได้รบั คําสังขายคื
่
น หรือสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน หรือเพื่อ
รอการลงทุน ซึง่ มีระยะเวลาไม่เกินกว่า 10 วันทําการ โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ
บริษัท จัด การขอสงวนสิท ธิเปลี่ย นแปลงประเภทและลัก ษณะพิเศษของกองทุ น เป็ น กองทุ น รวมหน่ ว ยลงทุ น
(Fund of Funds) หรือกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Funds) หรือสามารถกลับมาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น
โดยตรงได้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสีย่ งของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิม่ ขึน้ และผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสําคัญ ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยขึน้ กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนัน้ และต้องเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน อนึ่ง บริษทั จัดการจะดําเนินการแจ้งผูถ้ อื หน่ วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
ผ่ า นทางเว็บ ไซต์ ข องบริษัท จัด การที่ www.bblam.co.th และหรือ ช่ อ งทางอื่น ตามความเหมาะสม ก่ อ นดํ า เนิ น การ
เปลีย่ นแปลงการลงทุนดังกล่าว
แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ น
กองทุ น มีน โยบายลงทุ น ในสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อป้ อ งกัน ความเสี่ย งจากอัต ราแลกเปลี่ย น
ตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนได้ หากเกิดกรณีทส่ี ภาวการณ์ไม่ปกติ โดยผูจ้ ดั การกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วน
การป้ องกันความเสีย่ งตามความเหมาะสมเพือ่ ประโยชน์ของกองทุน
ผลตอบแทนที่ผลู้ งทุนจะได้จากเงิ นลงทุน
ผูล้ งทุนจะมีโอกาสได้รบั กําไรจากมูลค่าหน่ วยลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ (Capital Gain) ในกรณีทม่ี ูลค่าหน่ วยลงทุน ณ วันที่
ผูล้ งทุนทําการขายคืน มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหน่ วยลงทุน ณ วันที่ผูล้ งทุนทําการซื้อกองทุน และได้รบั สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีหากปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการลงทุน ทัง้ นี้ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผูล้ งทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุน
รวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ และคูม่ อื การลงทุนให้เข้าใจก่อนลงทุน
2
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ลักษณะที่สําคัญของกองทุนรวม
Q: กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่ มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนหรือไม่
อย่างไร
A: กองทุนรวมนี้เป็ นกองทุนสําหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ และไม่มกี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนี้ มีจาํ นวนเงิ นทุนโครงการล่าสุดเท่าใด
A: จํานวนเงินทุนโครงการนี้เท่ากับ 1,750 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการอาจจะดําเนินการเพิม่ เงินทุนโครงการ
ภายหลังจดทะเบียน โดยขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ทส่ี าํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนด
Q: กองทุนรวมนี้ เหมาะสมที่ จะเป็ นทางเลือกสําหรับเงิ นลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลา
เท่าใด
A: กองทุนรวมนี้จดั ตัง้ ขึน้ เพื่อให้เป็ นช่องทางในการกระจายการลงทุนของผูล้ งทุนไปยังต่างประเทศ เพื่อลดความเสีย่ ง
จากการกระจุกตัวของการลงทุนในประเทศไทยเพียงแห่งเดียว และเพื่อเพิม่ โอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนจาก
การลงทุนในหลักทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้องกับประเทศเวียดนาม จึงเหมาะสมกับเงินลงทุนของผูล้ งทุนทีส่ ามารถลงทุนระยะ
ยาว และรับความผันผวนและความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในต่างประเทศได้
เพือ่ โอกาสทีจ่ ะได้รบั ผลตอบแทนโดยเฉลีย่ ต่อปี ในระดับทีส่ งู กว่าการลงทุนในตราสารหนี้ ผูล้ งทุนจึงควรตัง้ เป้ าหมาย
การลงทุ นระยะยาวหลายๆ ปี ในกองทุน นี้ และเนื่องจากเป็ น กองทุน รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ลงทุ นจึงควรลงทุน
ต่อเนื่องเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จนครบอายุ 55 ปี บริบรู ณ์ เพือ่ สิทธิประโยชน์ทางภาษี
Q: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงิ นลงทุนของผูล้ งทุน
A: ปั จจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อเงินลงทุน ได้แก่
• ภาวะตลาดหลักทรัพย์ของประเทศทีก
่ องทุนลงทุน
• การเปลีย
่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นของเงินบาทและสกุลเงินทีน่ ําทรัพย์สนิ ไปลงทุน
• ปั จจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจทัง้ ในและต่างประเทศ ภาวะอัตราเงินเฟ้ อ ค่าเงิน
Q: กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ปู ระกันเงิ นลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่ม่งุ เน้ นจะคุ้มครองเงิ นต้นหรือไม่
อย่างไร
A: กองทุนรวมนี้ไม่มกี ารประกันเงินลงทุน และไม่คมุ้ ครองเงินต้น
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Q: กองทุนรวมนี้ มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
A: กองทุนรวมนี้มรี อบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุดทุกวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี โดยรอบระยะเวลาบัญชีแรกสิน้ สุดวันที่
30 พฤศจิกายน 2565

ข้อกําหนดในการซื้อขายและโอนหน่ วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนี้ มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่างไร
A: ผูส้ นใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วน คําสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน คูม่ อื การลงทุน และ
เอกสารอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด (ถ้ามี) ได้ท่บี ริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน สําหรับ
ผูล้ งทุนที่ยงั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําขอ
เปิ ดบัญชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ทัง้ นี้ ในการเปิ ดบัญชีกองทุนหรือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพเป็ นครัง้ แรก บริษทั จัดการจะจัดให้มคี ่มู อื
การลงทุน ซึง่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบตั ติ ามเพือ่ ให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี
เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(2) กรณีนิตบิ ุคคล
ก) หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
ข) สําเนาหนังสือมอบอํานาจ และตัวอย่างลายมือชือ่ ของผูม้ อี าํ นาจลงนามแทนนิตบิ ุคคล
ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผูม้ อี าํ นาจลงนามแทนนิตบิ ุคคล
ง) เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องอื่นใด (ถ้ามี)
วิ ธีสงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน
สามารถติดต่อจองซือ้ ได้ท่ี
ั จัดการ
• บริ ษท
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตท้ี าวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2674-6488
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•

ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 1333
และสาขาต่างๆ ทัวประเทศ
่
ั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
 บริษท
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 29 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2231-3777 และ 0-2618-1000
ั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
 บริษท
เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุร ี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2777-8999
ั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
 บริษท
เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชัน้ 15 - 17 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2638-5500
ั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
 บริษท
175 อาคารสาธรซิตท้ี าวเวอร์ ชัน้ 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2680-1234
ั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 บริษท
เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ชัน้ 11, 14 และ 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2635-1700
ั หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
 บริษท
เลขที่ 252/6 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชัน้ ที่ 6, 8-11 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2305-9449
ั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
 บริษท
เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชัน้ 9, 14-15 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2657-7000
ั หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
 บริษท
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรงุเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2659-7000

5

B-VIETNAMRMF
ั หลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด
 บริษท
เลขที่ 52 อาคารธนิยะ พลาซ่า ชัน้ ที่ 17 โซนดี ถนนสีลม แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก
กรงุเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2026-5100 กด 1
ั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 บริษท
เลขที่ 173 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชัน้ 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2658-8889
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนอื่นทีอ่ าจแต่งตัง้ เพิม่ เติม
วิ ธีการขาย
1) ช่วงเปิ ดเสนอขายครัง้ แรก (IPO)
ผูส้ นใจสามารถจองซือ้ หน่วยลงทุนได้ ระหว่างวันที่ 23 – 30 พฤศจิ กายน 2564
ทีร่ าคาเสนอขาย 10 บาทต่อหน่วยลงทุน โดย
่ อ้ ครัง้ แรก : 500 บาท
• มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสังซื
่ อ้ ครัง้ ถัดไป : 500 บาท
• มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสังซื
สามารถติดต่อจองซือ้ ได้ท่ี
ั จัดการ และหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตัง้ แต่เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
• บริ ษท
• ระบบอิ เล็ก ทรอนิ กส์ ได้แ ก่ ระบบอิน เตอร์เน็ ต ด้ว ยบริก าร Bangkok Bank Mobile Banking ทาง
Mobile Application ตัง้ แต่เวลา 8.30 น. - 16.00 น. โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ท่ี บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ หรือผ่านช่องทางสังซื
่ อ้ อืน่ ทีม่ เี พิม่ เติมในอนาคต
การชําระเงิ นค่าสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน
1. กรณี สงซื
ั ่ ้อผ่านผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็ น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ :
(ก) ผู้ส งซื
ั ่ ้ อ สามารถชํา ระเงิน ค่ า ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น เป็ น เงิน สด คํา สัง่ หัก บัญ ชีเงิน ฝาก บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ เช็ค ดราฟท์ ตั ๋วแลกเงิน หรือวิธอี ่นื ใด ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกัน
กับสํานักงานที่รบั การสังซื
่ ้อเท่านัน้ โดยจะต้องลงวันที่ท่สี งซื
ั ่ ้อและขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายในนาม
“บัญชีจองซื้อหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดบัวหลวงหุ้นเวียดนามเพื่อการเลี้ยงชีพ” ซึง่ เป็ นบัญชีเงิน
ฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือบัญชีจองซือ้ อื่นใดทีอ่ าจเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลงได้ในอนาคต
(ข) ผู้สงซื
ั ่ ้อสามารถชําระเงิน ค่าซื้อหน่ วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่น ใดของ
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของสถาบันการเงินอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงิน
จากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ในวันที่ท่สี งซื
ั ่ ้อ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะแจ้ง
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(ค)

ระยะเวลาหรือเงื่อนไขอื่นใด ตามที่บริษัทจัดการจะกําหนด ให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี
www.bblam.co.th หรือช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
อนึ่ ง การชําระเงิน ด้วยบัตรดังกล่าวข้างต้น ในกรณี ท่ีบริษัท จัดการมิได้รบั เงิน ค่าจองซื้อหน่ วย
ลงทุนจากการชําระด้วยบัตรดังกล่าว หรือจากธนาคารทีผ่ สู้ งซื
ั ่ ้อใช้บญ
ั ชีบตั รเครดิต หรือบัตรเดบิต
หรือบัตรอื่นใด ภายในวันทําการถัดจากวันทีท่ ส่ี งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะปฏิเสธการสังซื
่ ้อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิ ดให้บริการรับชําระค่าสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือ
บัตรอื่นใด (ถ้ามี) บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผูล้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือ
ช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม การชําระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) จะไม่มกี าร
สะสมคะแนน เว้นแต่ธนาคารจะกําหนดอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจแก้ไขเพิม่ เติม ยกเลิก เปลีย่ นแปลง วิธกี าร วันเวลา ในการรับชําระด้วยบัตร
เครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผูล้ งทุน
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอืน่ ใดตามความเหมาะสม
ผูส้ งซื
ั ่ อ้ สามารถชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนด้วยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคาร ต่อไปนี้
• บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
• บมจ.ธนาคารกรุงไทย
• บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
• บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
• บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
หรือธนาคารพาณิชย์อ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการจะประกาศให้บริการเพิม่ เติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั
ที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธอี ่นื ใดตามความเหมาะสม
ผูส้ งซื
ั ่ ้อทีป่ ระสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อขอใช้บริการ
โดยกรอก “หนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝาก” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน ซึ่งการสมัครใช้บริการ
หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ ั ่งซื้อจะมีผลใช้บงั คับทันที และให้คงมีผลใช้บงั คับต่อไปจนกว่า
ผูส้ งซื
ั ่ อ้ จะเพิกถอนคําสัง่ โดยกรอก “คําขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคําขออื่นในทํานอง
เดียวกัน และแจ้งให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันทีจ่ ะ
มีการหักบัญชี ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมการใช้บริการหักบัญชีเงินฝากเป็ นไปตามทีธ่ นาคารเจ้าของบัญชี
เงินฝากกําหนด
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บริษทั จัดการจะสามารถให้บริการหักบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ อ้ ได้เมือ่ ธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝาก
ดังกล่าวข้างต้น แจ้งให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อมายังบริษทั จัดการ และ
บริษัท จัด การได้แ จ้ง เริ่ม ให้ บ ริก ารหัก บัญ ชีเงิน ฝากแก่ ผู้ส ัง่ ซื้อ ทราบ โดยวิธีอ่ืน ใดตามความ
เหมาะสมแล้วเท่านัน้
ผูส้ งซื
ั ่ ้อต้องระบุช่อื กองทุน และจํานวนเงินทีต่ อ้ งการสังซื
่ ้อซึง่ จะต้องไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ ตํ่าของการ
สังซื
่ ้อ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อและโอนเข้าบัญชีจองซื้อหน่ วยลงทุน
เพื่อซื้อหน่ วยลงทุนตามเงือ่ นไขทีไ่ ด้ระบุไว้ใน “คําสังซื
่ ้อ” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน ในราคา
ขายหน่ วยลงทุนทีค่ ํานวณได้ ณ สิน้ วันทําการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนทีค่ ํานวณได้เมื่อ
สิ้น วัน ทํ า การซื้อ ขายหน่ ว ยลงทุ น วัน นั น้ เป็ น เกณฑ์ ในการคํา นวณ และราคาขายหน่ วยลงทุ น
ดังกล่าวเป็ นราคาทีร่ บั รองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มเี งินครบตามที่ระบุไว้ใน “คําสังซื
่ ้อ” หรือคําขออื่นใน
ทํานองเดียวกัน เพื่อซื้อหน่ วยลงทุน หากเงินในบัญ ชีเงินฝากของผู้สงซื
ั ่ ้อมีไม่เพียงพอที่บริษัท
จัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะไม่หกั เงินในบัญชีเงินฝากและขอสงวนสิทธิ
ทีจ่ ะปฏิเสธการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนดังกล่าว
กรณีผูส้ งซื
ั ่ ้อมี “หนังสือขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกันมายัง
บริษัท จัดการหรือ ผู้ส นั บ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้อคืน จะมีผ ลให้ “คํา สังซื
่ ้อ” ตลอดจน “คําสังรอ
่
ดําเนินการเพือ่ ซือ้ หน่วยลงทุน” ถูกยกเลิกทันที
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะต้องนํ าเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนทีไ่ ด้รบั จากผูส้ งซื
ั ่ ้อเข้าบัญชีจอง
ซือ้ หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก
อย่างไรก็ตาม การรับชําระเงินกรณีสงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีเ่ ป็ น
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ นัน้ บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตาม
ความเหมาะสม
2. กรณี สงซื
ั ่ ้อผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่น :
(ก) ผู้ส ั ่งซื้อสามารถชํา ระเงิน ค่า ซื้อหน่ วยลงทุน เป็ น เงิน สด เช็ค ดราฟท์ ตั ๋วแลกเงิน หรือ วิธ อี ่ืน ใด
ทีส่ ามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับสํานักงานทีร่ บั การสังซื
่ อ้ เท่านัน้ โดยจะต้องลง
วันทีท่ สี่ ั ่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่ วยลงทุนของ บลจ.บัวหลวง”
ซึ่ ง เป็ นบัญ ชีเงิน ฝากของ บมจ .ธนาคารกรุ ง เทพ หรือ บัญ ชีจ องซื้อ อื่น ใดที่ อ าจเพิ่ม เติม หรือ
เปลีย่ นแปลงได้ในอนาคต
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(ข)

(ค)

ผู้สงซื
ั ่ ้อสามารถชําระเงิน ค่าซื้อหน่ วยลงทุ น ด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่น ใดของ
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของสถาบันการเงินอืน่ ใดทีบ่ ริษทั จัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงิน
จากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ในวันที่ท่สี งซื
ั ่ ้อ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะแจ้ง
ระยะเวลาหรือเงื่อนไขอื่นใด ตามที่บริษัทจัดการจะกําหนด ให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี
www.bblam.co.th หรือช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
อนึ่ง การชําระเงิน ด้วยบัต รดังกล่าวข้างต้น ในกรณี ท่ีบริษัท จัดการมิได้รบั เงิน ค่าจองซื้อหน่ วย
ลงทุนจากการชําระด้วยบัตรดังกล่าว หรือจากธนาคารทีผ่ สู้ งซื
ั ่ ้อใช้บญ
ั ชีบตั รเครดิต หรือบัตรเดบิต
หรือบัตรอื่นใด ภายในวันทําการถัดจากวันทีท่ ส่ี งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะปฏิเสธการสังซื
่ ้อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิ ดให้บริการรับชําระค่าสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือ
บัตรอื่นใด บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือช่องทาง
อื่นที่เหมาะสม การชําระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) จะไม่มกี ารสะสม
คะแนน เว้นแต่ธนาคารจะกําหนดอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจแก้ไขเพิม่ เติม ยกเลิก เปลีย่ นแปลง วิธกี าร วันเวลา ในการรับชําระด้วยบัตร
เครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผูล้ งทุน
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
ผูส้ งซื
ั ่ อ้ สามารถชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนด้วยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคาร ต่อไปนี้
• บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
• บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
• บมจ.ธนาคารกรุงไทย
• บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
• บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
• บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
หรือธนาคารพาณิชย์อ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการจะประกาศให้บริการเพิม่ เติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั
ที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธอี ่นื ใดตามความเหมาะสม
ผูส้ งซื
ั ่ ้อทีป่ ระสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
เพือ่ ขอใช้บริการโดยกรอก “หนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝาก” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน ซึง่ การ
สมัครใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อจะมีผลใช้บงั คับทันที และให้คงมีผลใช้บงั คับ
ต่อไปจนกว่าผูส้ งซื
ั ่ อ้ จะเพิกถอนคําสัง่ โดยกรอก “คําขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคําขอ
อื่นในทํานองเดียวกัน และแจ้งให้บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบล่วงหน้า
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ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมการใช้บริการหักบัญชีเงินฝาก
เป็ นไปตามทีธ่ นาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากกําหนด
บริษทั จัดการจะสามารถให้บริการหักบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ อ้ ได้เมือ่ ธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝาก
ดังกล่าวข้างต้น แจ้งให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อมายังบริษทั จัดการ และ
บริษั ท จัด การได้ แ จ้ง เริ่ม ให้ บ ริก ารหัก บัญ ชีเงิน ฝากแก่ ผู้ส ัง่ ซื้อ ทราบ โดยวิธีอ่ืน ใดตามความ
เหมาะสมแล้วเท่านัน้
ผูส้ งซื
ั ่ ้อต้องระบุช่อื กองทุน และจํานวนเงินทีต่ อ้ งการสังซื
่ ้อซึ่งจะต้องไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ ตํ่าของการ
สังซื
่ ้อ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อและโอนเข้าบัญชีจองซื้อหน่ วยลงทุน
เพื่อซื้อหน่ วยลงทุนตามเงือ่ นไขทีไ่ ด้ระบุไว้ใน “คําสังซื
่ ้อ” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน ในราคา
ขายหน่ วยลงทุนทีค่ ํานวณได้ ณ สิน้ วันทําการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนทีค่ ํานวณได้เมื่อ
สิ้น วัน ทํ า การซื้อ ขายหน่ ว ยลงทุ น วัน นั น้ เป็ น เกณฑ์ ในการคํ า นวณ และราคาขายหน่ ว ยลงทุ น
ดังกล่าวเป็ นราคาทีร่ บั รองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มเี งินครบตามที่ระบุไว้ใน “คําสังซื
่ ้อ” หรือคําขออื่นใน
ทํานองเดียวกัน เพื่อซื้อหน่ วยลงทุน หากเงินในบัญ ชีเงินฝากของผู้สงซื
ั ่ ้อมีไม่เพียงพอที่บริษัท
จัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะไม่หกั เงินในบัญชีเงินฝากและขอสงวนสิทธิ
ทีจ่ ะปฏิเสธการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนดังกล่าว
กรณีผูส้ งซื
ั ่ ้อมี “หนังสือขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกันมายัง
บริษัท จัดการหรือ ผู้ส นับ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้อคืน จะมีผ ลให้ “คํา สังซื
่ ้อ” ตลอดจน “คําสังรอ
่
ดําเนินการเพือ่ ซือ้ หน่วยลงทุน” ถูกยกเลิกทันที
อนึ่ง ผูส้ งซื
ั ่ ้อทีไ่ ด้ชําระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนและขอคืนเงิน
ค่าซือ้ หน่วยลงทุนไม่ได้
บริษทั จัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนอื่น จะนําเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนที่ได้รบั จาก
ผูส้ งซื
ั ่ อ้ เข้าบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนข้างต้นภายในระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก
อย่างไรก็ตาม การรับชําระเงินกรณีสงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซื้อคืนอื่นนัน้ บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิม่ เติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุน ทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่น ใดตามความ
เหมาะสม
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3. กรณี สงซื
ั ่ ้อผ่านระบบอิ นเตอร์เน็ต (Internet) :
(ก) ผูส้ งซื
ั ่ ้อจะถูกหักเงินตามจํานวนที่สงซื
ั ่ ้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อที่ได้ระบุไว้ในคําขอใช้
บริการ หากเงินในบัญ ชีไม่เพียงพอ ผู้สนับสนุ น การขายหรือรับซื้อคืน จะยกเลิกคําสังซื
่ ้อหน่ วย
ลงทุนนัน้ โดยไม่หกั เงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อนัน้ ซึ่งผูส้ งซื
ั ่ ้ออาจทําการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน
ใหม่ได้ถา้ ต้องการ
(ข) ผู้สงซื
ั ่ ้อสามารถชําระเงิน ค่าซื้อหน่ วยลงทุน ด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่น ใดของ
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของสถาบันการเงินอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงิน
จากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ในวันทีส่ งซื
ั ่ อ้
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะรับชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยบัตร
เครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ภายในช่วงระยะเวลาหรือภายใต้เงือ่ นไขอื่นใด ตามที่
บริษทั จัดการจะกําหนด โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผูล้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th
หรือช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
อนึ่ง การชําระเงินด้วยบัตรดังกล่าวในกรณีท่บี ริษัทจัดการมิได้รบั เงินค่าจองซื้อหน่ วยลงทุนจาก
การชําระด้วยบัตรดังกล่าว หรือจากธนาคารทีผ่ สู้ งซื
ั ่ ้อใช้บญ
ั ชีบตั รเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตร
อื่นใด (ถ้ามี) ภายในวันทําการถัดจากวันทีส่ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนบริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธ
การสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิ ดให้บริการรับชําระค่าสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือ
บัตรอื่นใด (ถ้ามี) บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผูล้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือ
ช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
การชําระด้วยบัตรดังกล่าว จะไม่มกี ารสะสมคะแนนบัตรเครดิต เว้นแต่ธนาคารจะกําหนดอนุ ญาต
เป็ นอย่างอื่น
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิม่ เติม ยกเลิก เปลีย่ นแปลง วิธกี าร วันเวลา ในการ
รับชําระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) โดยไม่ถือเป็ นการแก้ไขเพิม่ เติม
โครงการ โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่าน
ช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
1. หากมีผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนครบตามจํานวนเงินทุนของโครงการก่อนสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก
และหรือเต็มตามวงเงินทีไ่ ด้รบั จัดสรรจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรือหน่ วยงานอื่นใดทีม่ อี าํ นาจ บริษทั จัดการ
จะปิ ด การเสนอขายครัง้ แรกก่อนครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัท จัดการจะดําเนิน การปิ ด
ประกาศแจ้งให้ผซู้ ้อื หน่ วยลงทุนทราบทีส่ าํ นักงานของบริษทั จัดการ และหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับ
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ซื้อคืน หรือแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความ
เหมาะสม
2. บริษทั จัดการอาจยกเลิกการจัดตัง้ กองทุนรวมทีอ่ ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก โดยบริษทั
จัดการจะแจ้งให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันยุตกิ ารขายหน่วยลงทุนนัน้
3. บริษัทจัดการอาจปฏิเสธการสังซื
่ ้อ/จองซื้อ หรือยุติการเสนอขาย และหรือยุติการจัดตัง้ กองทุน หาก
บริษทั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสังซื
่ ้อ/จองซื้อนัน้ มีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายของบริษทั จัดการ หรือบริษทั จัดการไม่สามารถนํ าเงินไปลงทุนให้กองทุนได้ดที ส่ี ุด หรือมี
ผลกระทบอื่นใดต่อการลงทุน ทัง้ นี้ เพือ่ รักษาผลประโยชน์ของกองทุนและหรือผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ
การจัดสรรหน่ วยลงทุน
กรณีทม่ี ผี สู้ งซื
ั ่ ้อในการเสนอขายครัง้ แรกไม่เกินเงินทุนโครงการ ผูส้ งซื
ั ่ ้อทุกรายจะได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุน
ตามจํานวนทีจ่ องซื้อและในกรณีทม่ี ผี จู้ องซื้อเกินจํานวนทีเ่ สนอขาย บริษทั จัดการอาจดําเนินการจัดสรรหน่ วย
ลงทุน โดยใช้หลักการ “จองซือ้ ก่อนได้กอ่ น” ตามวันทีไ่ ด้รบั ใบสังซื
่ อ้ พร้อมเงินค่าสังซื
่ อ้ เต็มจํานวน
บริษทั จัดการจะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) กรณี ท่ีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รบั จากผู้จองซื้อหน่ วยลงทุน ไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริง
หรือไม่ครบถ้วน
(2) กรณีทบ่ี ริษทั จัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่ วยลงทุนของผูจ้ องซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็ น
การฟอกเงิน เป็ นต้น
(3) กรณีตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการเห็นว่าการจองซื้อหน่ วยลงทุนดังกล่าว
อาจก่อให้เกิดปั ญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็ นต้น
ทัง้ นี้ เพื่อเป็ น การรัก ษาผลประโยชน์ ข องกองทุ น ผู้ถือหน่ วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษทั จัดการเป็ นหลัก
การคืนเงิ นค่าซื้อหน่ วยลงทุน
บริษทั จัดการจะคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุน ในกรณีต่อไปนี้
1. บริษทั จัดการยกเลิกการจัดตัง้ ทีอ่ ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้
สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีย่ ุตกิ ารขายหน่ วยลงทุนนัน้ และจะคืนเงิน
ค่าซือ้ หน่ วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ (ถ้ามี) ให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อ ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ สุด
การจัดตัง้ กองทุน
2. บริษทั จัดการยุตกิ ารจัดตัง้ กองทุนหากหลังจากสิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรกแล้ว ปรากฏว่าบริษทั
จัดการไม่สามารถจําหน่ ายหน่ วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถงึ 35 ราย หรือปรากฏว่าไม่สามารถหาตราสาร
ที่จะลงทุ นได้อย่างเหมาะสม ตามนโยบายการลงทุ น ที่กําหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
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ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันปิ ดเสนอขายหน่ วยลงทุนดังกล่าว และจะคืนเงินค่าซื้อ
หน่ วยลงทุ นและผลประโยชน์ ใดๆ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อ ภายใน 1 เดือนนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุน
3. ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุนไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนในกรณีอ่นื นอกเหนือจาก
กรณี ข้างต้น บริษัท จัด การจะดําเนิ น การคืน เงิน ส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรพร้อมผลประโยชน์ ใดๆ ที่
เกิดขึน้ (ถ้ามี) ให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ อ้ ภายใน 1 เดือนนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก
อนึ่ง หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อและผลประโยชน์ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อหน่ วยลงทุนได้
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว บริษทั จัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 7.50 ต่อปี นับตัง้ แต่วนั ถัด
จากวัน ที่ค รบกํ าหนดเวลานั น้ จนถึงวัน ที่บ ริษัท จัด การชํา ระเงิน จํา นวนดังกล่ าวได้ค รบถ้วน ทัง้ นี้ เว้น แต่
สํานักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผันหรือสังการเป็
่
นอย่างอื่น
เงื่อนไขอื่นใด
การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนได้รบั เงินค่าสังซื
่ ้อ
หน่ วยลงทุนและได้ทํารายการขายหน่ วยลงทุนแล้วเพื่อให้บริษทั จัดการจัดสรรหน่ วยลงทุน และผูส้ งซื
ั ่ ้อจะไม่
สามารถยกเลิกคําสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนนัน้ ได้ เว้นแต่ได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นกรณีพเิ ศษ
ในการชําระค่าสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน หากมิใช่กรณีทผ่ี สู้ งซื
ั ่ ้อทํารายการขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนอื่นทีจ่ ดั ตัง้
โดยบริษัทจัดการเพื่อสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของกองทุนนี้ ผูส้ งซื
ั ่ ้อจะต้องชําระค่าสังซื
่ ้อด้วยเงินเต็มมูลค่า จะหัก
กลบลบหนี้กบั บริษทั จัดการไม่ได้
การลงทุนในกองทุนให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผูส้ งซื
ั ่ ้อมีหน้าทีต่ ้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธกี ารทีก่ าํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
2) ช่วงเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก (หลัง IPO)
ผูส้ นใจสามารถสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนได้ตงั ้ แต่วนั ทําการซื้อขายถัดจากวันทีจ่ ดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุน
รวมกับสํานักงาน ก.ล.ต. ในราคาขายหน่ วยลงทุนทีค่ ํานวณได้ ณ สิน้ วันทําการซื้อขาย โดยต้องสังซื
่ ้อขัน้ ตํ่า
500 บาท สําหรับสั ่งซื้อครัง้ แรก และครัง้ ต่อไป ได้ทุกวันทําการซื้อขายของกองทุนตามวันทีร่ ะบุไว้ในหนังสือ
ชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ (Factsheet) หรือเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th ตัง้ แต่เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
ผูส้ นใจสามารถสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน ได้ท่ี
ั จัดการ และหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
• บริ ษท
• ระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ด้วยบริการ Bualuang iBanking ที่ www.bangkokbank.com
และ Bangkok Bank Mobile Banking ทาง Mobile Application โดยสามารถติด ต่อ ขอใช้บ ริก ารได้ท่ี
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือผ่านช่องทางสังซื
่ ้ออื่นทีม่ เี พิม่ เติมในอนาคต
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วิ ธีการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน หรือช่องทางอื่น
ใดที่บริษทั จัดการจัดให้ม ี หรือประกาศแจ้งเพิม่ เติมในอนาคต ตามวิธกี ารที่บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะแก้ไขเพิม่ ช่องทางการสังซื
่ ้อ หรือแก้ไขวิธกี ารสังซื
่ ้อ หรือแก้ไขเรื่องอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการสังซื
่ ้อ ทัง้ นี้ เพือ่ ประโยชน์ของผูล้ งทุน โดยจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th
หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
ช่องทางในการเสนอขายหน่วยลงทุน มีดงั นี้
1. บริษทั จัดการ :
ผูส้ นใจสามารถขอรับหนังสือชีช้ วน คําสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน คู่มอื การลงทุน และ
เอกสารอื่นใดตามทีก่ ฎหมายกําหนด (ถ้ามี) ได้ทบ่ี ริษทั จัดการ ผูส้ งซื
ั ่ ้อจะต้องสังซื
่ ้อไม่ต่าํ กว่ามูลค่าขัน้ ตํ่า
ของการสังซื
่ ้อ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน (สําหรับการสังซื
่ ้อครัง้ แรก) และ
คําสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน และนําคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) และคําสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน
พร้อมทัง้ เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจํานวนไปยืน่ ทีบ่ ริษทั จัดการ
2. ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
ผูส้ นใจสามารถขอรับหนังสือชีช้ วน คําสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน คู่มอื การลงทุน และ
เอกสารอื่นใดตามทีก่ ฎหมายกําหนด (ถ้ามี) ได้ทผ่ี สู้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ผูส้ งซื
ั ่ ้อจะต้องสังซื
่ ้อ
ไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ ตํ่าของการสังซื
่ ้อ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน (สําหรับการ
สังซื
่ ้อครัง้ แรก) และคําสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน และนํ าคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) และ
คําสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนพร้อมทัง้ เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจํานวนไปยืน่ ทีผ่ สู้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
3. หักบัญชีเงิ นฝากแบบถัวเฉลี่ย :
ในระยะแรกยังไม่เปิ ดให้บริการ ทัง้ นี้ ก่อนทีบ่ ริษทั จัดการจะเริม่ รับคําสังหั
่ กเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อ
หน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลี่ย บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูล้ งทุนทราบผ่านทาง www.bblam.co.th
หรือผ่านช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนอาจเลือกสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนเป็ นประจํา ตามวันทีท่ ผ่ี ถู้ อื หน่ วยลงทุนกําหนดไว้ ด้วยการ
ให้บริษทั จัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีไ่ ด้ระบุไว้ ใน “คําขอใช้บริการหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลีย่ ” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน ด้วยจํานวน
เงิน ที่เท่ากันในแต่ละครัง้ ผู้ถือหน่ วยลงทุ นที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อขอใช้บริการ พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครใช้บริการ อาทิ
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เช่น สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาหนังสือเดินทาง เป็ นต้น และนํ าสมุดบัญชีเงินฝากบัญชีสะสม
ทรัพย์/กระแสรายวัน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย
(1) การสังซื
่ ้อผ่านผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็ น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ :
มี 2 กรณี ดังนี้
(1.1) กรณี ขอใช้บริการหักบัญชีเงิ นฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพื่อสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน
ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น สามารถติด ต่ อ ผู้ส นั บ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้อ คืน ที่เป็ น บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ เพื่อขอใช้บ ริก ารหัก บัญ ชีเงิน ฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โดยกรอก “คําขอใช้
บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลีย่ ” หรือคําขออื่น
ในทํานองเดียวกัน ซึง่ การให้บริษทั จัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะมี
ผลใช้บงั คับทันที และให้คงมีผลใช้บงั คับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนจะเพิกถอนคําสัง่
โดยกรอก “คําขอยกเลิกบริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบ
ถัวเฉลีย่ ” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน และแจ้งให้บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซือ้ คืนทราบล่วงหน้าก่อนวันทีจ่ ะมีการหักบัญชี
(1.2) กรณี ขอใช้บริการหักบัญชีเงิ นฝากธนาคารอื่นๆ เพื่อสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน
ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น สามารถติด ต่ อ ผู้ส นั บ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้อ คืน ที่เป็ น บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ เพื่อขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
หรือธนาคารพาณิชย์อ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการจะประกาศให้บริการเพิม่ เติมผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธอี ่นื ใดตามความเหมาะสม โดยกรอก “หนังสือ
ขอให้หกั บัญชีเงินฝาก” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน ซึ่งการสมัครใช้บริการหักเงินจาก
บัญ ชีเงิน ฝากของผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น จะมีผ ลใช้บ ังคับ ทัน ที และให้ค งมีผ ลใช้บ ังคับ ต่ อ ไป
จนกว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจะเพิกถอนคําสัง่ โดยกรอก “คําขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก”
หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน และแจ้งให้บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันทีจ่ ะมีการหักบัญชี ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมการใช้
บริการหักบัญชีเงินฝาก เป็ นไปตามทีธ่ นาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากกําหนด
บริษัทจัดการจะสามารถให้บริการหักบัญ ชีเงินฝากของผู้ถือหน่ วยลงทุนได้ เมื่อธนาคาร
เจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นแจ้งให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื
หน่ วยลงทุนมายังบริษทั จัดการ และบริษทั จัดการได้แจ้งเริม่ ให้บริการหักบัญชีเงินฝากแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยวิธอี ่นื ใดตามความเหมาะสมแล้วเท่านัน้
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ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถติดต่อบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อขอ
ใช้บริการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนเป็ นประจํา ตามวันทีท่ ่ผี ูถ้ อื หน่ วยลงทุนกําหนดไว้ ด้วยการให้
บริษทั จัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝากข้างต้น โดยกรอก “คําขอใช้บริการหักเงินจากบัญชี
เงินฝากเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน ซึ่ง
การให้บริษทั จัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะมีผลใช้บงั คับทันที และ
ให้คงมีผลใช้บงั คับต่อไปจนกว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสัง่ โดยกรอก “คําขอยกเลิก
บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซือ้ หน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลีย่ ” หรือคําขออื่น
ในทํานองเดียวกัน และแจ้งให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุ น การขายหรือรับซื้อคืน ทราบ
ล่วงหน้าก่อนวันทีจ่ ะมีการหักบัญชี
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนมี “หนังสือขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคําขออื่นในทํานอง
เดียวกันมายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุ น การขายหรือรับซื้อคืน จะมีผ ลให้ “คําสังซื
่ ้อ”
ตลอดจน “คําสังรอดํ
่ าเนินการเพือ่ ซือ้ หน่วยลงทุน” ถูกยกเลิกทันที
ผู้ถือหน่ วยลงทุนต้องระบุช่อื กองทุ น และจํานวนเงินที่ต้องการสังซื
่ ้อซึ่งจะต้องไม่ต่ํากว่า
มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสังซื
่ ้อ บริษทั จัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อและโอนเข้า
บัญ ชีจองซื้อหน่ วยลงทุน เพื่อซื้อหน่ วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ใน “คําสังซื
่ ้อ” หรือ
“คําขอใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลีย่ ” หรือ
คําขออื่นในทํานองเดียวกัน ในราคาขายหน่ วยลงทุนทีค่ ํานวณได้ ณ สิน้ วันทําการซื้อขาย
ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุ น ที่คํานวณได้เมื่อสิ้น วัน ทําการซื้อ ขายหน่ วยลงทุ น วัน นัน้ เป็ น
เกณฑ์ ในการคํา นวณ และราคาขายหน่ วยลงทุ น ดังกล่ า วเป็ น ราคาที่ร บั รองโดยผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์แล้ว
การหักบัญชีเงินฝากดังกล่าวจะอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไข ดังนี้
1. กรณีวนั ทีก่ ําหนดหักเงินบัญชีเงินฝากตรงกับวันหยุดทําการหรือวันหยุดทําการซื้อขาย
บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อซื้อหน่ วยลงทุนในวันทําการหรือวันทํา
การซือ้ ขายถัดไป
2. กรณีวนั ทีก่ ําหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝากไม่มใี นเดือนนัน้ เช่น วันที่ 31 แต่ในเดือนนัน้
มี 30 วัน บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญ ชีเงินฝาก เพื่อซื้อหน่ วยลงทุนในวันทําการ
หรือวันทําการซือ้ ขายสุดท้ายของเดือนนัน้
3. กรณีวนั ทีก่ ําหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝากเป็ นวันสุดท้ายของเดือนและตรงกับวันหยุด
เช่น วันที่ 31 ธันวาคม บริษทั จัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนใน
วันทําการหรือวันทําการซือ้ ขายสุดท้ายของเดือนนัน้
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ทัง้ นี้ รายการที่หกั บัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีเงิน
ฝาก เมือ่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนนําสมุดบัญชีเงินฝากไปบันทึกรายการให้เป็ นปั จจุบนั
กรณีทผ่ี ถู้ อื หน่ วยลงทุนนําเช็ค ดราฟท์ ตั ๋วแลกเงิน หรือมีการส่งคําสังหั
่ กบัญชีธนาคารเพื่อ
ฝากเข้าบัญชีเงินฝากทีย่ งั ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทีม่ กี ารหักบัญชี บริษทั จัดการจะ
ไม่ดาํ เนินการหักบัญชีเพือ่ ซื้อหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื
หน่ วยลงทุ น ที่ม ีเงิน ครบตามที่ระบุ ไว้เพื่อ ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น หากเงิน ในบัญ ชีเงิน ฝากของ
ผูส้ งซื
ั ่ ้อในงวดใดมีไม่เพียงพอทีบ่ ริษทั จัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการ
จะไม่หกั เงินในบัญชีเงินฝากในงวดนัน้ ๆ และจะทําการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่ วยลงทุน
ในงวดถัดไป และจะไม่หกั บัญชีเงินฝากย้อนหลัง สําหรับงวดทีบ่ ญ
ั ชีเงินฝากมีเงินไม่เพียง
พอทีจ่ ะหักซือ้ หน่วยลงทุน
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนประสงค์จะซือ้ หน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงิน
ฝากมีไม่เพียงพอที่จะซื้อหน่ วยลงทุน ในลําดับแรกให้ครบตามที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนระบุ ไว้
บริษทั จัดการจะไม่หกั บัญชีเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนในลําดับนัน้ และจะหักเงินในบัญชีเงินฝาก
เพื่อ ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ในลํ า ดับ ถัด ไปจนครบตามที่ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ระบุ ไ ว้แ ต่ ไ ม่ ต่ํ า กว่ า
ข้อกําหนดในการซือ้ หน่วยลงทุนขัน้ ตํ่าของแต่ละกองทุน
ในกรณีท่ผี ูถ้ อื หน่ วยลงทุนต้องการแก้ไข “คําขอใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อ
หน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลีย่ ” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน ให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุน
กรอก “คําขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน และแจ้งให้บริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทราบล่วงหน้าก่อนวันทีจ่ ะมีการหักบัญชี
บริษทั จัดการจะถือหลักฐานทีป่ รากฏอยู่กบั บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อ
คืนเป็ นหลักฐานในการทํารายงานทีส่ มบูรณ์ และใช้อา้ งอิงได้
ผูส้ งซื
ั ่ ้อจะไม่สามารถเพิกถอน หรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนจากรายการสังซื
่ ้อทีบ่ ริษทั
จัดการได้ทาํ การหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ อ้ เรียบร้อยแล้ว ไม่วา่ ในกรณีใดๆ ทัง้ สิน้
บริษัท จัด การอาจแก้ไ ข เพิ่ม เติม เปลี่ย นแปลง วิธีก ารและหรือ อื่น ใดเกี่ย วกับ วิธีก ารหัก บัญ ชี
เงินฝากเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนได้ รวมถึงอนาคตบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
อื่นทีม่ กี ารแต่งตัง้ เพิม่ เติมจะเปิ ดรับคําสังซื
่ ้อผ่านการหักบัญชีเงินฝากให้สามารถทําได้ โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธี
อื่นใดตามความเหมาะสม
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(2) การสังซื
่ ้อผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่น :
ผู้ถือหน่ วยลงทุ น สามารถติดต่ อบริษัท จัดการหรือผู้สนับ สนุ น การขายหรือรับ ซื้อคืน เพื่อขอใช้
บริการหักบัญ ชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ
ธนาคารพาณิชย์อ่นื ใดที่บริษัทจัดการจะประกาศให้บริการเพิม่ เติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่
www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธอี ่นื ใดตามความเหมาะสม โดยกรอก “หนังสือขอให้หกั บัญชีเงิน
ฝาก” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน ซึ่งการสมัครใช้บริการหักเงินจากบัญ ชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่ วยลงทุนจะมีผลใช้บงั คับทันที และให้คงมีผลใช้บงั คับต่อไปจนกว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะเพิกถอน
คําสัง่ โดยกรอก “คําขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน และแจ้ง
ให้บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันทีจ่ ะ
มีการหักบัญ ชี ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมการใช้บริการหักบัญ ชีเงินฝาก เป็ นไปตามที่ธนาคารเจ้าของ
บัญชีเงินฝากกําหนด
บริษัทจัดการจะสามารถให้บริการหักบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้ เมื่อธนาคารเจ้าของ
บัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นแจ้งให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่ วยลงทุน
มายังบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการได้แจ้งเริม่ ให้บริการหักบัญ ชีเงินฝากแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน
ทราบ โดยวิธอี ่นื ใดตามความเหมาะสมแล้วเท่านัน้
ผู้ถือหน่ วยลงทุ น สามารถติดต่ อบริษัท จัดการหรือผู้สนับ สนุ น การขายหรือรับ ซื้อคืน เพื่อขอใช้
บริก ารสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุ น เป็ น ประจําตามวัน ที่ท่ีผู้ถือหน่ วยลงทุ น กําหนดไว้ ด้วยการให้บ ริษัท
จัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝากข้างต้น โดยกรอก “คําขอใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพือ่ ซื้อ
หน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลีย่ ” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน ซึ่งการให้บริษทั จัดการหัก
เงิน จากบัญ ชีเงิน ฝากของผู้ถือหน่ วยลงทุ น จะมีผ ลใช้บงั คับทัน ที และให้ค งมีผ ลใช้บ ังคับ ต่อไป
จนกว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจะเพิกถอนคําสัง่ โดยกรอก “คําขอยกเลิกบริการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
เพื่อซื้อหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน และแจ้งให้บริษัท
จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทราบล่วงหน้าก่อนวันทีจ่ ะมีการหักบัญชี
กรณี ผู้ถือหน่ วยลงทุ น มี “หนังสือขอยกเลิก หัก เงิน จากบัญ ชีเงิน ฝาก” หรือคําขออื่นในทํานอง
เดียวกันมายังบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน จะมีผลให้ “คําสังซื
่ ้อ” ตลอดจน
“คําสังรอดํ
่ าเนินการเพือ่ ซือ้ หน่วยลงทุน” ถูกยกเลิกทันที
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องระบุชอ่ื กองทุน และจํานวนเงินทีต่ อ้ งการสังซื
่ อ้ ซึง่ จะต้องไม่ต่าํ กว่ามูลค่าขัน้ ตํ่า
ของการสังซื
่ ้อ บริษทั จัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อและโอนเข้าบัญชีจองซื้อหน่ วย
ลงทุน เพื่อซื้อหน่ วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ใน “คําสังซื
่ ้อ” หรือ “คําขอใช้บริการหักเงินจาก
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บัญ ชีเงิน ฝากเพื่อ ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น กองทุ น เปิ ด แบบถัว เฉลี่ย ” หรือ คํา ขออื่น ในทํ า นองเดีย วกัน
ในราคาขายหน่ วยลงทุนทีค่ ํานวณได้ ณ สิน้ วันทําการซื้อขาย ซึง่ จะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนทีค่ าํ นวณ
ได้เมื่อสิน้ วันทําการซื้อขายหน่ วยลงทุนวันนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่ วยลงทุน
ดังกล่าวเป็ นราคาทีร่ บั รองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
การหักบัญชีเงินฝากดังกล่าวจะอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไข ดังนี้
1. กรณีวนั ทีก่ ําหนดหักเงินบัญชีเงินฝากตรงกับวันหยุดทําการหรือวันหยุดทําการซื้อขาย บริษทั
จัดการจะหักเงิน จากบัญ ชีเงิน ฝาก เพื่อซื้อหน่ วยลงทุน ในวัน ทําการหรือวัน ทําการซื้อขาย
ถัดไป
2. กรณีวนั ทีก่ ําหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝากไม่มใี นเดือนนัน้ เช่น วันที่ 31 แต่ในเดือนนัน้ มี 30
วันบริษทั จัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพือ่ ซือ้ หน่วยลงทุนในวันทําการหรือวันทําการซื้อ
ขายสุดท้ายของเดือนนัน้
3. กรณีวนั ที่กําหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝากเป็ นวันสุดท้ายของเดือนและตรงกับวันหยุด เช่น
วันที่ 31 ธันวาคม บริษทั จัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อซื้อหน่ วยลงทุนในวันทําการ
หรือวันทําการซือ้ ขายสุดท้ายของเดือนนัน้
ทัง้ นี้ รายการทีห่ กั บัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีเงินฝาก เมื่อ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนนําสมุดบัญชีเงินฝากไปบันทึกรายการให้เป็ นปั จจุบนั
กรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนนําเช็ค ดราฟท์ ตั ๋วแลกเงิน หรือมีการส่งคําสังหั
่ กบัญชีธนาคารเพื่อฝากเข้า
บัญชีเงินฝากทีย่ งั ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทีม่ กี ารหักบัญชี บริษทั จัดการจะไม่ดําเนินการ
หักบัญชีเพื่อซื้อหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีม่ เี งิน
ครบตามทีร่ ะบุไว้เพื่อซื้อหน่ วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อในงวดใดมีไม่เพียงพอที่
บริษทั จัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะไม่หกั เงินในบัญชีเงินฝากในงวดนัน้ ๆ
และจะทําการหักบัญชีเงินฝากเพือ่ ซื้อหน่วยลงทุนในงวดถัดไป และจะไม่หกั บัญชีเงินฝากย้อนหลัง
สําหรับงวดทีบ่ ญ
ั ชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอทีจ่ ะหักซือ้ หน่วยลงทุน
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่ วยลงทุนประสงค์จะซื้อหน่ วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากมี
ไม่เพียงพอทีจ่ ะซื้อหน่ วยลงทุนในลําดับแรกให้ครบตามทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุนระบุไว้ บริษทั จัดการจะ
ไม่หกั บัญชีเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนในลําดับนัน้ และจะหักเงินในบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนใน
ลําดับถัดไปจนครบตามทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนระบุไว้แต่ไม่ต่าํ กว่าข้อกําหนดในการซื้อหน่ วยลงทุนขัน้
ตํ่าของแต่ละกองทุน
กรณีทผ่ี ถู้ อื หน่ วยลงทุนต้องการแก้ไข “คําขอใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพือ่ ซื้อหน่ วยลงทุน
กองทุ น เปิ ด แบบถัวเฉลี่ย ” หรือ คําขออื่น ในทํ านองเดีย วกัน ให้ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น กรอก “คําขอ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบถัว
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4.

เฉลีย่ ” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน และแจ้งให้บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อ
คืนทราบล่วงหน้าก่อนวันทีจ่ ะมีการหักบัญชี
บริษทั จัดการจะถือหลักฐานทีป่ รากฏอยู่กบั บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ น
หลักฐานในการทํารายงานทีส่ มบูรณ์ และใช้อา้ งอิงได้
ผูส้ งซื
ั ่ อ้ จะไม่สามารถเพิกถอน หรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากรายการสังซื
่ อ้ ทีบ่ ริษทั จัดการได้
ทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ อ้ เรียบร้อยแล้ว ไม่วา่ ในกรณีใดๆ ทัง้ สิน้
บริษัทจัดการอาจแก้ไข เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง วิธกี ารและหรืออื่นใดเกี่ยวกับวิธกี ารหักบัญชีเงิน
ฝากเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนได้ รวมถึงอนาคตบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นที่
มีการแต่งตัง้ เพิม่ เติมจะเปิ ดรับคําสังซื
่ ้อผ่านการหักบัญชีเงินฝากให้สามารถทําได้ โดยบริษทั จัดการ
จะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธอี ่นื ใดตาม
ความเหมาะสม
ระบบอิ นเตอร์เน็ต (Internet) :
อนึ่ง การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถทําได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซือ้ คืนทีเ่ ป็ น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านัน้
(1) บริ การบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking) :
ผู้ถือหน่ วยลงทุนอาจเลือกสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ด้วยบริการ บัวหลวง
ไอแบงก์ก้งิ โดยผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจะต้องระบุเลขทีผ่ ูถ้ อื หน่ วยลงทุน และลงนามในคําขอใช้บริการ
และปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในการขอใช้บริการดังกล่าว และเมื่อได้รบั รหัสผูใ้ ช้ (User Name)
และรหัสผ่าน (Password) สําหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านเว็บไซต์
ของธนาคาร หรืออื่นๆ ได้ท่ี www.bangkokbank.com หรือเว็บไซต์อ่นื ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
หรือเพิม่ เติมในอนาคต
ในกรณีผสู้ งซื
ั ่ อ้ ประสงค์สงซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กง้ิ
ให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการทํารายการสังซื
่ ้อ โดยผูส้ งซื
ั ่ ้อต้องปฏิบตั จิ นครบขัน้ ตอนการสังซื
่ ้อ
หน่วยลงทุน
การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กง้ิ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
จะต้อ งสัง่ ซื้อ ครัง้ ละไม่ ต่ํ า กว่ า มู ล ค่ า ขัน้ ตํ่ า ของการสัง่ ซื้อ และสามารถสัง่ ซื้อ ได้ค รัง้ ละไม่ เกิน
10,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่นทีบ่ ริษทั จัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์
ของบริษทั จัดการ โดยไม่จาํ กัดจํานวนครัง้ ต่อวัน
เมื่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทํารายการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง
ไอแบงก์ก้งิ ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจํานวนทีส่ งซื
ั ่ ้อทันทีจากบัญชีเงินฝาก
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ของผูส้ งซื
ั ่ ้อที่ได้ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับ
ซื้อคืนจะยกเลิกคําสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่หกั เงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อนัน้ ซึง่ ผูส้ งซื
ั ่ ้อ
อาจทําการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนใหม่ได้ถา้ ต้องการ
อนึ่ง ในการชําระค่าหน่ วยลงทุน หากมิใช่กรณีทผ่ี ูซ้ ้อื หน่ วยลงทุนขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน
อื่นเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนนี้ ผูซ้ ้อื หน่ วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบ
หนี้กบั บริษทั จัดการไม่ได้ ผูส้ งซื
ั ่ ้อทีไ่ ด้ชําระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนคําสังซื
่ ้อหน่ วย
ลงทุนและขอคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนไม่ได้
คําสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้งิ จะสมบูรณ์ต่อเมื่อ
ผู้สงซื
ั ่ ้อ ได้ทํารายการสังซื
่ ้อและบริษัท จัดการได้รบั เงิน ค่าสังซื
่ ้ อหน่ วยลงทุ น และบริษัท จัดการ
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนโดยผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนนัน้ ได้
อย่างไรก็ต าม หากมีข้อ ขัดข้องของระบบเครือข่ายอิน เตอร์เน็ ตจนเป็ น เหตุ ให้บริษัท จัดการไม่
สามารถรับเงินค่าสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนดังกล่าวและไม่สามารถจัดสรรหน่ วยลงทุนได้ ให้ถอื ว่ายังไม่ม ี
การทํารายการการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนัน้
บริษทั จัดการถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีต่ กลงใช้บริการซือ้ ขายหน่ วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้งิ ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธกี ารทีก่ ําหนดไว้ในคําขอใช้
บริการ และหรือทีจ่ ะแก้ไขเพิม่ เติมเปลีย่ นแปลงต่อไปในภายหน้า ซึง่ รวมถึงการยอมรับความเสีย่ ง
ใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ อันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ
(2) บริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Mobile Banking) :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจเลือกสังซื
่ อ้ หน่ วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ดว้ ยบริการโมบายแบงก์กง้ิ
จากธนาคารกรุงเทพ (“โมบายแบงก์ก้งิ ฯ”) โดยผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจะต้องระบุเลขทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุน
และลงนามในคําขอใช้บริการ และปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในการขอใช้บริการดังกล่าว และเมื่อ
ได้รบั รหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) สําหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถ
สังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏิบตั กิ าร iOS ของ iPhone/ iPad หรือ
ระบบปฏิบตั กิ าร Android หรือ WAP หรือระบบปฏิบตั กิ ารอื่นทีอ่ าจมีการเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติม
ในอนาคต
ในกรณีผูส้ งซื
ั ่ ้อประสงค์สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการโมบายแบงก์ก้งิ ฯ
ให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการทํารายการสังซื
่ ้อ โดยผูส้ งซื
ั ่ ้อต้องปฏิบตั จิ นครบขัน้ ตอนการสังซื
่ ้อ
หน่วยลงทุน
การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการโมบายแบงก์ก้งิ ฯ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
จะต้อ งสัง่ ซื้อ ครัง้ ละไม่ ต่ํ า กว่ า มู ล ค่ า ขัน้ ตํ่ า ของการสัง่ ซื้อ และสามารถสัง่ ซื้อ ได้ค รัง้ ละไม่ เกิน
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10,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่น ทีบ่ ริษทั จัดการแจ้งในอนาคต ซึง่ จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์
ของบริษทั จัดการ โดยไม่จาํ กัดจํานวนครัง้ ต่อวัน
เมื่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทํารายการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการโมบาย
แบงก์ก้งิ ฯ ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจํานวนที่สงซื
ั ่ ้อทันทีจากบัญชีเงินฝาก
ของผูส้ งซื
ั ่ ้อที่ได้ระบุไว้ในคําขอใช้บริการ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับ
ซื้อคืนจะยกเลิกคําสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่หกั เงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อนัน้ ซึง่ ผูส้ งซื
ั ่ ้อ
อาจทําการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนใหม่ได้ถา้ ต้องการ
อนึ่ง ในการชําระค่าหน่ วยลงทุน หากมิใช่กรณีทผ่ี ูซ้ ้อื หน่ วยลงทุนขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน
อื่นเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนนี้ ผูซ้ ้อื หน่ วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบ
หนี้กบั บริษทั จัดการไม่ได้ ผูส้ งซื
ั ่ ้อทีไ่ ด้ชําระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนคําสังซื
่ ้อหน่ วย
ลงทุนและขอคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนไม่ได้
คําสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการโมบายแบงก์ก้ิงฯ จะสมบูรณ์ ต่อเมื่อ
ผู้สงซื
ั ่ ้อได้ทํารายการสังซื
่ ้อและบริษัท จัดการได้รบั เงิน ค่าสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุ น และบริษัท จัดการ
สามารถจัดสรรหน่ วยลงทุน โดยผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสังซื
่ อ้ หน่ วยลงทุนนัน้ ได้
อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายอิน เตอร์เน็ ตจนเป็ น เหตุ ให้บริษัท จัดการไม่
สามารถรับเงินค่าสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนดังกล่าวและไม่สามารถจัดสรรหน่ วยลงทุนได้ ให้ถอื ว่ายังไม่ม ี
การทํารายการการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนัน้
บริษทั จัดการถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีต่ กลงใช้บริการซือ้ ขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ด้วยบริการโมบายแบงก์ก้ิงฯ ยอมรับและผูกพัน ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดไว้ในคําขอใช้
บริการ และหรือทีจ่ ะแก้ไขเพิม่ เติมเปลีย่ นแปลงต่อไปในภายหน้า ซึง่ รวมถึงการยอมรับความเสีย่ ง
ใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ อันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจแก้ไข เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง วิธกี ารและหรือกําหนดเวลารับคําสังซื
่ ้อผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการ
ขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่
www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
ระบบเอทีเอ็ม (ATM) :
ทัง้ นี้ ก่อนทีบ่ ริษทั จัดการจะเริม่ รับคําสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนผ่านระบบ ATM บริษทั จัดการจะแจ้งให้ประชาชน
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
อนึ่ง การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านระบบ ATM สามารถทําได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้ นับสนุ นการขายหรือ
รับซือ้ คืนทีเ่ ป็ น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านัน้
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บริษทั จัดการอาจรับคําสังซื
่ ้อผ่านระบบ ATM ได้ โดยผูถ้ อื หน่ วยลงทุนอาจเลือกสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนด้วย
บัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุ ญาตให้ใช้ซ้ือ
ขายหน่ วยลงทุนได้ โดยผ่านเครื่อง ATM ของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนได้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่
ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ณ สาขาทีผ่ ูถ้ อื หน่ วยลงทุนเคย
ทําบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นทีธ่ นาคารอนุ ญาตให้ใช้ซ้อื
ขายหน่ วยลงทุนไว้ เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก “คําขอใช้บริการกองทุ นเปิ ดผ่านเครื่องฝากถอนเงิน
อัตโนมัติและบริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผู้ถือหน่ วยลงทุนต้องนํ าบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัว
หลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุ ญาตให้ใช้ซ้อื ขายหน่ วยลงทุน และสมุดบัญ ชี
แสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจะสามารถสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ใน
วันทําการซือ้ ขายถัดไป หลังจากกรอกคําขอใช้บริการแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม
ในกรณีผูส้ งซื
ั ่ ้อประสงค์สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการทํารายการ
ซึ่งมีระบุบนหน้าจอเครื่อง ATM โดยผูส้ งซื
ั ่ ้อต้องเลือกรหัสบริการซื้อหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ด และปฏิบตั ิ
จนครบขัน้ ตอนการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุบนจอ ATM
การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน ด้วยเครื่อง ATM ของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะต้องสังซื
่ ้อครัง้ ละไม่ต่ํา
กว่ามูลค่าขัน้ ตํ่าของการสังซื
่ ้อ และสามารถสังซื
่ ้อได้ครัง้ ละไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยไม่จาํ กัดจํานวน
ครัง้ ต่อวัน ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืนจะหักเงินตามจํานวนเงินทีส่ งซื
ั ่ อ้ ทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้
สังซื
่ ้อทีไ่ ด้ระบุไว้ให้ใช้บริการกับบัตรบัวหลวง ATM และหรือ บัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือ
บัตรอื่นทีธ่ นาคารอนุญาตให้ใช้ซอ้ื ขายหน่วยลงทุนได้เท่านัน้ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนจะยกเลิกคําสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนนัน้ โดยไม่หกั เงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อนัน้ ซึ่งผู้
สังซื
่ อ้ อาจทําการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนใหม่ได้ถา้ ต้องการ
ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ไม่ได้ หากการทํารายการ
สังซื
่ อ้ เสร็จสมบูรณ์แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนผ่านเครือ่ ง ATM หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิด พลาดให้เป็ น ไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กําหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
เอกสารใบบันทึกรายการทีอ่ อกจากเครื่อง ATM ของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน เป็ นเพียงเอกสาร
บันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์ หากใบบันทึกรายการของเครื่อง
ATM นัน้ หมด ผูส้ งซื
ั ่ อ้ จะเลือกทําการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนหรือไม่กไ็ ด้
บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กบั ผู้สนับสนุ น การขายหรือรับซื้อคืน เป็ น หลักฐานในการทํา
รายการทีส่ มบูรณ์ และใช้อา้ งอิงได้
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ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจแก้ไข เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง วิธกี ารและหรือกําหนดเวลารับคําสังซื
่ ้อผ่านระบบ
ATM ให้สามารถทําได้ และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการ
ขายหรือ รับ ซื้อคืน อื่น ได้ โดยบริษั ท จัด การจะแจ้งให้ ป ระชาชนทราบผ่ านทางเว็บ ไซต์ ข องบริษั ท ที่
www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอืน่ ใดตามความเหมาะสม
ระบบโทรศัพท์ (Tele-Bank) :
ทัง้ นี้ ก่ อนที่บ ริษัท จัดการจะเริม่ รับ คําสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุ น ผ่านระบบโทรศัพ ท์ บริษัท จัดการจะแจ้งให้
ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
อนึ่ง การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ สามารถทําได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซือ้ คืนทีเ่ ป็ น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านัน้
บริษัทจัดการอาจรับคําสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผู้ถือหน่ วยลงทุนอาจ
เลือกสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนได้ ผูถ้ อื
หน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ณ สาขาที่ผู้ถือ
หน่ วยลงทุนเคยทําบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นทีธ่ นาคาร
อนุ ญาตให้ใช้ซ้อื ขายหน่ วยลงทุนไว้ เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก “คําขอใช้บริการกองทุนเปิ ดผ่านเครื่อง
ฝากถอนเงินอัตโนมัตแิ ละบริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องนําบัตรบัวหลวง ATM หรือ
บัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นทีธ่ นาคารอนุ ญาตให้ใช้ซ้อื ขายหน่ วยลงทุน และสมุด
บัญ ชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่ วยลงทุนจะสามารถสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านบริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์ของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนในวันทําการซื้อขายถัดไป หลังจากกรอกคํา
ขอใช้บริการแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม
ในกรณีผสู้ งซื
ั ่ ้อประสงค์สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน
การทํารายการซึ่งมีระบุอยู่ในเอกสารวิธกี ารใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผู้สงซื
ั ่ ้อต้องเลือกรหัส
บริการซื้อหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ด และปฏิบตั จิ นครบขัน้ ตอนการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์
การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน ด้วยบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะต้อง
สังซื
่ ้อครัง้ ละไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ ตํ่าของการสังซื
่ ้อ และสามารถสังซื
่ ้อได้ครัง้ ละไม่เกิน 10,000,000 บาท
โดยไม่จํากัดจํานวนครัง้ ต่อวัน ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจํานวนเงินที่สงซื
ั ่ ้อทันที
จากบัญ ชีเงิน ฝากของผู้ส งซื
ั ่ ้ อ ที่ได้ร ะบุ ไ ว้ให้ใช้บ ริก ารกับ บัต รบัว หลวง ATM และหรือ บัต รบัวหลวง
Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุ ญาตให้ใช้ซ้อื ขายหน่ วยลงทุนได้เท่านัน้ หากเงินใน
บัญชีไม่เพียงพอ ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะยกเลิกคําสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนนัน้ โดยไม่หกั เงินจาก
บัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ อ้ นัน้ ซึง่ ผูส้ งซื
ั ่ อ้ อาจทําการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนใหม่ได้ถา้ ต้องการ
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ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ไม่ได้ หากการ
ทํารายการสังซื
่ อ้ เสร็จสมบูรณ์แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืนจะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็ นไปตามแนวทางทีธ่ นาคารแห่ง
ประเทศไทยกําหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้สงซื
ั ่ ้อเป็ นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านัน้
ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์
บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กบั ผู้สนับสนุ น การขายหรือรับซื้อคืน เป็ นหลักฐานในการทํา
รายการทีส่ มบูรณ์ และใช้อา้ งอิงได้
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจแก้ไข เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง วิธกี ารและหรือกําหนดเวลารับคําสังซื
่ ้อผ่านระบบ
โทรศัพท์ให้สามารถทําได้ และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือ รับ ซื้อ คืน อื่น ได้ โดยบริษัท จัด การจะแจ้งให้ป ระชาชนทราบผ่ า นทางเว็บ ไซต์ข องบริษัท ที่
www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
7. ช่องทางอื่นๆ เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนในอนาคต
บริษัท จัด การ และ/หรือ ผู้ส นั บ สนุ น การขายหรือรับ ซื้อ คืน หน่ วยลงทุ น อาจเพิ่ม เติม ช่องทางการทํา
รายการซื้อหน่ วยลงทุนอื่นใดที่จะมีข้นึ ในอนาคต ซึ่งจะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
เกีย่ วข้องตามทีส่ าํ นักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เพื่ออํานวยความสะดวกต่อผูล้ งทุน โดยบริษทั จัดการ
จะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
การชําระเงิ นค่าสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน
1. กรณี สงซื
ั ่ ้อผ่านผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็ น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ :
(ก) ผู้ส งซื
ั ่ ้ อ สามารถชํา ระเงิน ค่ า ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น เป็ น เงิน สด คํา สัง่ หัก บัญ ชีเงิน ฝาก บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ เช็ค ดราฟท์ ตั ๋วแลกเงิน หรือวิธอี ่นื ใด ทีส่ ามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับ
สํานักงานทีร่ บั คําสังซื
่ ้อเท่านัน้ โดยจะต้องลงวันทีท่ ส่ี งซื
ั ่ ้อและขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายในนามชือ่ บัญชี
จองซื้อหน่ วยลงทุนที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็ นบัญชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ
บัญชีเงินฝากของธนาคารอื่นใด (ถ้ามี) หรือบัญชีจองซื้ออื่นใดที่อาจเพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลงได้
ในอนาคต ทัง้ นี้ หากมีผ ลประโยชน์ ใดเกิด ขึ้น เนื่ องจากบัญ ชีจ องซื้อดังกล่ าว บริษัท จัดการจะ
ดําเนินการให้เป็ นประโยชน์ของกองทุน
ในกรณีทผ่ี สู้ งซื
ั ่ อ้ ชําระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟท์ หรือตั ๋วแลกเงินภายหลังกําหนดเวลา
รับฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของแต่ละสํานักงานสาขาทีส่ งซื
ั ่ ้อ บริษทั จัดการจะ
ถือว่าผูส้ งซื
ั ่ ้อทําการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนในวันทําการซื้อขายถัดไปในราคาขายหน่ วยลงทุนทีค่ าํ นวณ
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ได้ ณ สิ้น วัน ทํ า การซื้อ ขายถัด ไปนั น้ สํา หรับ กรณี ท่ีเช็ค ดราฟท์ หรือ ตัว๋ แลกเงิน ดังกล่ า วไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทีส่ งซื
ั ่ อ้ ไม่วา่ ด้วยเหตุใด บริษทั จัดการอาจยกเลิกคําสังซื
่ อ้ ดังกล่าว
(ข) ผู้สงซื
ั ่ ้อสามารถชําระเงิน ค่าซื้อหน่ วยลงทุ น ด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่น ใดของ
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของสถาบันการเงินอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงิน
จากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ในวันที่ท่สี งซื
ั ่ ้อ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะแจ้ง
ระยะเวลาหรือเงื่อนไขอื่นใด ตามที่บริษัทจัดการจะกําหนด ให้ผูล้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี
www.bblam.co.th หรือช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
อนึ่ง การชําระเงิน ด้วยบัตรดังกล่าวข้างต้น ในกรณี ท่ีบริษัท จัดการมิได้รบั เงิน ค่าจองซื้อหน่ วย
ลงทุนจากการชําระด้วยบัตรดังกล่าว หรือจากธนาคารทีผ่ ูส้ งซื
ั ่ ้อใช้บญ
ั ชีบตั รเครดิตหรือบัตรเดบิต
หรือบัตรอื่นใด ภายในวันทําการถัดจากวันทีท่ ส่ี งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะปฏิเสธการสังซื
่ ้อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิ ดให้บริการรับชําระค่าสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือ
บัตรอื่นใด บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือช่องทาง
อื่นที่เหมาะสม การชําระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) จะไม่มกี ารสะสม
คะแนน เว้นแต่ธนาคารจะกําหนดอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจแก้ไขเพิม่ เติม ยกเลิก เปลีย่ นแปลง วิธกี าร วันเวลา ในการรับชําระด้วยบัตร
เครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผูล้ งทุน
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
(ค) ผูส้ งซื
ั ่ อ้ สามารถชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนด้วยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคาร ต่อไปนี้
• บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
• บมจ.ธนาคารกรุงไทย
• บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
• บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
• บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
หรือธนาคารพาณิชย์อ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการจะประกาศให้บริการเพิม่ เติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั
ที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธอี ่นื ใดตามความเหมาะสม
ผูส้ งซื
ั ่ ้อทีป่ ระสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อขอใช้บริการ
โดยกรอก “หนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝาก” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน ซึ่งการสมัครใช้บริการ
หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อจะมีผลใช้บงั คับทันที และให้คงมีผลใช้บงั คับต่อไปจนกว่าผู้
สังซื
่ ้อจะเพิกถอนคําสัง่ โดยกรอก “คําขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคําขออื่นในทํานอง
เดียวกัน และแจ้งให้ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันทีจ่ ะ
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2.

มีการหักบัญชี ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมการใช้บริการหักบัญชีเงินฝากเป็ นไปตามทีธ่ นาคารเจ้าของบัญชี
เงินฝากกําหนด
บริษทั จัดการจะสามารถให้บริการหักบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ อ้ ได้เมือ่ ธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝาก
ดังกล่าวข้างต้น แจ้งให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อมายังบริษทั จัดการ และ
บริษัท จัด การได้แ จ้ง เริ่ม ให้ บ ริก ารหัก บัญ ชีเงิน ฝากแก่ ผู้ส ัง่ ซื้อ ทราบ โดยวิธีอ่ืน ใดตามความ
เหมาะสมแล้วเท่านัน้
ผูส้ งซื
ั ่ ้อต้องระบุช่อื กองทุน และจํานวนเงินทีต่ อ้ งการสังซื
่ ้อซึ่งจะต้องไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ ตํ่าของการ
สังซื
่ ้อ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อและโอนเข้าบัญชีจองซื้อหน่ วยลงทุน
เพื่อซื้อหน่ วยลงทุนตามเงือ่ นไขทีไ่ ด้ระบุไว้ใน “คําสังซื
่ ้อ” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน ในราคา
ขายหน่ วยลงทุนทีค่ ํานวณได้ ณ สิน้ วันทําการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนทีค่ ํานวณได้เมื่อ
สิ้น วัน ทํ า การซื้อ ขายหน่ ว ยลงทุ น วัน นั น้ เป็ น เกณฑ์ ในการคํา นวณ และราคาขายหน่ วยลงทุ น
ดังกล่าวเป็ นราคาทีร่ บั รองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มเี งินครบตามที่ระบุไว้ใน “คําสังซื
่ ้อ” หรือคําขออื่นใน
ทํานองเดียวกัน เพื่อซื้อหน่ วยลงทุน หากเงินในบัญ ชีเงินฝากของผู้สงซื
ั ่ ้อมีไม่เพียงพอที่บริษัท
จัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะไม่หกั เงินในบัญชีเงินฝากและขอสงวนสิทธิ
ทีจ่ ะปฏิเสธการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนดังกล่าว
กรณีผูส้ งซื
ั ่ ้อมี “หนังสือขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกันมายัง
บริษัท จัดการหรือ ผู้ส นับ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้อคืน จะมีผ ลให้ “คํา สังซื
่ ้อ” ตลอดจน “คําสังรอ
่
ดําเนินการเพือ่ ซือ้ หน่วยลงทุน” ถูกยกเลิกทันที
อย่างไรก็ตาม การรับชําระเงินกรณีสงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีเ่ ป็ น
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ นัน้ บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตาม
ความเหมาะสม
กรณี สงซื
ั ่ ้อผ่านบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่น :
(ก) ผูส้ ั ่งซื้อสามารถชําระเงินค่า ซื้อหน่ วยลงทุน เป็ น เงิน สด เช็ค ดราฟท์ ตั ๋วแลกเงิน หรือวิธ อี ่ืนใด
ทีส่ ามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานทีร่ บั คําสังซื
่ อ้ เท่านัน้ โดยจะต้องลงวันที่
ที่สงซื
ั ่ ้อและขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายในนาม "บัญชีจองซื้อหน่ วยลงทุนของ บลจ.บัวหลวง" ซึ่งเป็ น
บัญชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่นใด (ถ้ามี) หรือบัญชีจอง
ซื้ออื่นใดที่อาจเพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตทีบ่ ริษทั จัดการและหรือผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับ ซื้อ คืน เป็ น ผู้เปิ ด บัญ ชีจ องซื้อหน่ วยลงทุ น เพื่อรับ ชํา ระค่าซื้อ หน่ วยลงทุ น ทัง้ นี้ หากมี
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ผลประโยชน์ใดเกิดขึน้ เนื่องจากบัญชีจองซื้อดังกล่าว บริษทั จัดการจะดําเนินการให้เป็ นประโยชน์
ของกองทุน
กรณีทผ่ี สู้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนเป็ นผูเ้ ปิ ดบัญชีจองซือ้ หน่ วยลงทุนเพื่อรับชําระค่าซือ้ หน่วย
ลงทุน ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะนํ าเงินค่าสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนดังกล่าวเข้าบัญชีจองซื้อ
หน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับปรุงเปลีย่ นแปลงข้อมูลเกีย่ วกับบัญชีรบั ชําระค่าซื้อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว โดยไม่ขดั กับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และได้รบั
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ แล้ว ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุ น ทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
ในกรณีทผ่ี สู้ งซื
ั ่ ้อชําระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟท์ หรือตั ๋วแลกเงินภายหลังกําหนดเวลา
รับฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของแต่ละสํานักงานสาขาทีส่ งซื
ั ่ ้อ บริษทั จัดการจะ
ถือว่าผูส้ งซื
ั ่ อ้ ทําการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนในวันทําการซื้อขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ าํ นวณ
ได้ ณ สิน้ วันทําการซื้อขายถัดไปนัน้ หรือสําหรับในกรณีทเ่ี ช็ค ดราฟท์ หรือตั ๋วแลกเงินดังกล่าวไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทีส่ งซื
ั ่ อ้ ไม่วา่ ด้วยเหตุใด บริษทั จัดการจะยกเลิกคําสังซื
่ อ้ ดังกล่าว
(ข) ผู้สงซื
ั ่ ้อสามารถชําระเงิน ค่าซื้อหน่ วยลงทุน ด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่น ใดของ
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของสถาบันการเงินอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงิน
จากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ในวันที่ท่สี งซื
ั ่ ้อ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะแจ้ง
ระยะเวลาหรือเงื่อนไขอื่นใด ตามที่บริษัทจัดการจะกําหนด ให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี
www.bblam.co.th หรือช่องทางอืน่ ทีเ่ หมาะสม
อนึ่ง การชําระเงิน ด้วยบัตรดังกล่าวข้างต้น ในกรณี ท่ีบริษัท จัดการมิได้รบั เงิน ค่าจองซื้อหน่ วย
ลงทุนจากการชําระด้วยบัตรดังกล่าว หรือจากธนาคารทีผ่ สู้ งซื
ั ่ ้อใช้บญ
ั ชีบตั รเครดิต หรือบัตรเดบิต
หรือบัตรอื่นใด ภายในวันทําการถัดจากวันทีท่ ส่ี งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะปฏิเสธการสังซื
่ ้อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิ ดให้บริการรับชําระค่าสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือ
บัตรอื่นใด บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือช่องทาง
อื่นที่เหมาะสม การชําระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) จะไม่มกี ารสะสม
คะแนน เว้นแต่ธนาคารจะกําหนดอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจแก้ไขเพิม่ เติม ยกเลิก เปลีย่ นแปลง วิธกี าร วันเวลา ในการรับชําระด้วยบัตร
เครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผูล้ งทุน
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอืน่ ใดตามความเหมาะสม
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(ค) ผูส้ งซื
ั ่ อ้ สามารถชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนด้วยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคาร ต่อไปนี้
• บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
• บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
• บมจ.ธนาคารกรุงไทย
• บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
• บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
• บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
หรือธนาคารพาณิชย์อ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการจะประกาศให้บริการเพิม่ เติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั
ที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธอี ่นื ใดตามความเหมาะสม
ผูส้ งซื
ั ่ ้อทีป่ ระสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
เพือ่ ขอใช้บริการโดยกรอก “หนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝาก” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน ซึง่ การ
สมัครใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อจะมีผลใช้บงั คับทันที และให้คงมีผลใช้บงั คับ
ต่อไปจนกว่าผูส้ งซื
ั ่ อ้ จะเพิกถอนคําสัง่ โดยกรอก “คําขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคําขอ
อื่นในทํานองเดียวกัน และแจ้งให้บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมการใช้บริการหักบัญชีเงินฝาก
เป็ นไปตามทีธ่ นาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากกําหนด
บริษทั จัดการจะสามารถให้บริการหักบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ อ้ ได้เมือ่ ธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝาก
ดังกล่าวข้างต้น แจ้งให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อมายังบริษทั จัดการ และ
บริษั ท จัด การได้แ จ้ง เริ่ม ให้ บ ริก ารหัก บัญ ชีเงิน ฝากแก่ ผู้ส ัง่ ซื้อ ทราบ โดยวิธีอ่ืน ใดตามความ
เหมาะสมแล้วเท่านัน้
ผูส้ งซื
ั ่ ้อต้องระบุช่อื กองทุน และจํานวนเงินทีต่ อ้ งการสังซื
่ ้อซึ่งจะต้องไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ ตํ่าของการ
สังซื
่ ้อ บริษทั จัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อและโอนเข้าบัญชีจองซื้อหน่ วยลงทุน
เพื่อซื้อหน่ วยลงทุนตามเงือ่ นไขทีไ่ ด้ระบุไว้ใน “คําสังซื
่ ้อ” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน ในราคา
ขายหน่ วยลงทุนทีค่ ํานวณได้ ณ สิน้ วันทําการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนทีค่ ํานวณได้เมื่อ
สิ้น วัน ทํ า การซื้อ ขายหน่ ว ยลงทุ น วัน นั น้ เป็ น เกณฑ์ ในการคํ า นวณ และราคาขายหน่ วยลงทุ น
ดังกล่าวเป็ นราคาทีร่ บั รองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มเี งินครบตามที่ระบุไว้ใน “คําสังซื
่ ้อ” หรือคําขออื่นใน
ทํานองเดียวกัน เพื่อซื้อหน่ วยลงทุน หากเงินในบัญ ชีเงินฝากของผู้สงซื
ั ่ ้อมีไม่เพียงพอที่บริษัท
จัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะไม่หกั เงินในบัญชีเงินฝากและขอสงวนสิทธิ
ทีจ่ ะปฏิเสธการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนดังกล่าว
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กรณีผูส้ งซื
ั ่ ้อมี “หนังสือขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกันมายัง
บริษัท จัดการหรือ ผู้ส นับ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้อคืน จะมีผ ลให้ “คํา สังซื
่ ้ อ” ตลอดจน “คําสังรอ
่
ดําเนินการเพือ่ ซือ้ หน่วยลงทุน” ถูกยกเลิกทันที
อย่างไรก็ตาม การรับชําระเงินกรณีสงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซื้อคืนอื่นนัน้ บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิม่ เติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุน ทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่น ใดตามความ
เหมาะสม
3. กรณี สงซื
ั ่ ้อโดยหักบัญชีเงิ นฝากแบบถัวเฉลี่ย :
ผูส้ งซื
ั ่ ้อหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุน จะถูกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารพาณิชย์
อื่นใดทีผ่ ซู้ อ้ื หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอใช้บริการ ด้วยจํานวนเงินทีเ่ ท่ากันในแต่ละครัง้
4. กรณี สงซื
ั ่ ้อผ่านระบบอิ นเตอร์เน็ต (Internet) :
(ก) ผูส้ งซื
ั ่ ้อจะถูกหักเงินตามจํานวนที่สงซื
ั ่ ้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อที่ได้ระบุไว้ในคําขอใช้
บริการ หากเงินในบัญ ชีไม่เพียงพอ ผู้สนับสนุ น การขายหรือรับซื้อคืน จะยกเลิกคําสังซื
่ ้อหน่ วย
ลงทุนนัน้ โดยไม่หกั เงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อนัน้ ซึ่งผูส้ งซื
ั ่ ้ออาจทําการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน
ใหม่ได้ถา้ ต้องการ
(ข) ผู้สงซื
ั ่ ้อสามารถชําระเงิน ค่าซื้อหน่ วยลงทุ น ด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่น ใดของ
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของสถาบันการเงินอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงิน
จากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ในวันทีส่ งซื
ั ่ อ้
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะรับชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยบัตร
เครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ภายในช่วงระยะเวลาหรือภายใต้เงือ่ นไขอื่นใด ตามที่
บริษทั จัดการจะกําหนด โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th
หรือช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
อนึ่ง การชําระเงินด้วยบัตรดังกล่าวในกรณีท่บี ริษัทจัดการมิได้รบั เงินค่าจองซื้อหน่ วยลงทุนจาก
การชําระด้วยบัตรดังกล่าว หรือจากธนาคารทีผ่ สู้ งซื
ั ่ ้อใช้บญ
ั ชีบตั รเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตร
อื่นใด (ถ้ามี) ภายในวันทําการถัดจากวันทีส่ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนบริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธ
การสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิ ดให้บริการรับชําระค่าสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือ
บัตรอื่นใด (ถ้ามี) บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผูล้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือ
ช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
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การชําระด้วยบัตรดังกล่าว จะไม่มกี ารสะสมคะแนนบัตรเครดิต เว้นแต่ธนาคารจะกําหนดอนุ ญาต
เป็ นอย่างอื่น
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิม่ เติม ยกเลิก เปลีย่ นแปลง วิธกี าร วันเวลา ในการ
รับชําระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) โดยไม่ถือเป็ นการแก้ไขเพิม่ เติม
โครงการ โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่าน
ช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
5. กรณี สงซื
ั ่ ้อผ่านระบบเอทีเอ็ม (ATM) :
จะรับชําระเงินค่าสังซื
่ ้อ โดยจะหักเงินตามจํานวนเงินทีส่ งซื
ั ่ ้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อทีไ่ ด้ระบุไว้
ให้ใช้บริการกับบัตรบัวหลวง ATM และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นทีธ่ นาคาร
อนุ ญาตให้ใช้ซ้อื ขายหน่ วยลงทุนได้เท่านัน้ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอจะยกเลิกคําสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนนัน้
โดยไม่หกั เงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ อ้ นัน้ ซึง่ ผูส้ งซื
ั ่ อ้ อาจทําการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนใหม่ได้ถา้ ต้องการ
6. กรณี สงซื
ั ่ ้อผ่านระบบโทรศัพท์ (Tele-Bank) :
จะรับชําระเงินค่าสังซื
่ ้อ โดยจะหักเงินตามจํานวนเงินทีส่ งซื
ั ่ ้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อทีไ่ ด้ระบุไว้
ให้ใช้บริการกับบัตรบัวหลวง ATM และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นทีธ่ นาคาร
อนุ ญาตให้ใช้ซ้อื ขายหน่ วยลงทุนได้เท่านัน้ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอจะยกเลิกคําสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนนัน้
โดยไม่หกั เงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ อ้ นัน้ ซึง่ ผูส้ งซื
ั ่ อ้ อาจทําการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนใหม่ได้ถา้ ต้องการ
7. กรณี ชาํ ระเงิ นค่าซื้อหน่ วยลงทุนโดยวิ ธีการอื่นๆ
บริษทั จัดการอาจเพิม่ ช่องทางหรือวิธกี ารรับชําระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนเพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวก
ให้ แ ก่ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ในอนาคต เช่ น E-Wallet หรือ Prompt-Pay หรือ Bill Payment เป็ นต้ น ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษทั จัดการกําหนด โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนแล้ว
ซึ่งจะคํานึ งถึงผลประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุ นเป็ นสําคัญ และจะปฏิบตั ิให้เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ท่ี
สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ทัง้ นี้ กรณี ท่ีบริษัทจัดการจัดให้ม ีช่องทางหรือวิธกี ารรับชําระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน เพิ่มเติม บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
การจัดสรรหน่ วยลงทุน
ผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนจะได้รบั จัดสรรหน่วยลงทุนตามทีส่ งซื
ั ่ ้อหลังจากทีไ่ ด้ชาํ ระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจํานวน
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่ วยลงทุน ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการได้พจิ ารณาแล้วเห็น
ว่าการจัดสรรในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือ
ต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษทั จัดการโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผสู้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
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การคืนเงิ นค่าซื้อหน่ วยลงทุน
ในกรณีทผ่ี ูส้ งซื
ั ่ ้อไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะดําเนินการคืนเงินส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรร
พร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ อ้ โดยการชําระเป็ นการโอนเงินเข้าบัญชี หรือเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ าย
ในนามของผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนตามทีอ่ ยู่ทผ่ี สู้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิ ดบัญชี ภายใน 15 วันนับจาก
วันทีบ่ ริษทั ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุน
เงื่อนไขการขายหน่ วยลงทุน
บริษทั จัดการจะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) กรณีทเ่ี อกสารหรือข้อมูลทีบ่ ริษทั จัดการได้รบั จากผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริง หรือ
ไม่ครบถ้วน
(2) กรณีทบ่ี ริษทั จัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่ วยลงทุนของผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็ น
การฟอกเงิน เป็ นต้น
(3) กรณีตามที่บริษทั จัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการเห็นว่าการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนดังกล่าว
อาจก่อให้เกิดปั ญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็ นต้น ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการ
รักษาผลประโยชน์ ของกองทุน ผู้ถือหน่ วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของ
บริษทั จัดการเป็ นหลัก
(4) ในบางกรณี บริษทั จัดการอาจปฏิเสธการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของผูล้ งทุน หากคําสังซื
่ ้อดังกล่าวมีผลทําให้
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายนัน้ ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
บริษัทจัดการจะปิ ดรับคําสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุ นชัวคราวหรื
่
อถาวรตามที่บริษัทจัดการเห็น สมควร ทัง้ นี้ บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบก่อนการใช้สทิ ธิทจ่ี ะปิ ดรับคําสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนโดยจะปิ ดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษทั จัดการ หรือสํานักงานใหญ่ หรือสํานักงานสาขาของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน หรือแจ้งให้
ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม และแจ้งให้
สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ
ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนทีไ่ ด้ชําระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนไม่ได้
การเพิม่ หน่ วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการซื้อขายหน่ วยลงทุนจํานวนนัน้ หรือวันที่
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนของวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนนัน้ ได้ แล้วแต่กรณี
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วิ ธีการรับซื้อคืน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถส่งคําสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนได้ตงั ้ แต่วนั ทําการซื้อขายถัดจากวันทีจ่ ดทะเบียนกองทรัพย์สนิ
เป็ นกองทุนรวมกับสํานักงาน ก.ล.ต. ในราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทีค่ าํ นวณได้ ณ สิน้ วันทําการซื้อขาย ได้ทุกวัน
ทํ า การซื้อ ขายของกองทุ น ตามวัน ที่ร ะบุ ไ ว้ในหนั งสือ ชี้ช วนส่ ว นสรุ ป ข้อ มู ล สํา คัญ (Factsheet) หรือ เว็บ ไซต์ ท่ี
www.bblam.co.th ตัง้ แต่เวลา 8.30 น. - 14.00 น. โดยผ่านช่องทางดังนี้
ั จัดการ และหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
• บริ ษท
• ระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ด้วยบริการ Bualuang iBanking ที่ www.bangkokbank.com
และ Bangkok Bank Mobile Banking ทาง Mobile Application โดยสามารถติดต่อ ขอใช้บริก ารได้ท่ี บมจ.
ธนาคารกรุงเทพ หรือผ่านช่องทางอื่นทีม่ เี พิม่ เติมในอนาคต
อนึ่ง ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจะได้รบั เงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน โดยมิให้นับรวม
วันหยุดทําการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มลี กั ษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผูป้ ระกอบธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา ด้วยการนํ าเงินเข้า
บัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ของท่าน หรือเป็ นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สังจ่
่ ายในนามผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนให้ท่านตามทีอ่ ยูท่ แ่ี จ้งไว้แล้ว
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน หรือช่องทาง
อื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการจัดให้มหี รือประกาศแจ้งเพิม่ เติมในอนาคต ตามวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด โดยบริษทั จัดการ
ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะแก้ไขเพิม่ ช่องทางการสังขาย
่
หรือแก้ไขวิธกี ารสังขาย
่
หรือแก้ไขอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้องกับการสังขาย
่
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน โดยจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่าน
ช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
รายละเอียดช่องทางการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม มีดงั นี้
1. บริษทั จัดการ:
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถขายคืนหน่ วยลงทุนได้ทบ่ี ริษทั จัดการ โดยผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียด
ในคําสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจํานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ ะขายคืนหรือจํานวนเงินทีผ่ ูถ้ อื หน่ วย
ลงทุน ต้องการได้รบั จากการขายคืน หน่ วยลงทุน และบริษัทจัดการจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสังขายคื
่
น
หน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน
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2. ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
ผู้ถือหน่ วยลงทุ น สามารถขายคืน หน่ วยลงทุนได้ท่ีผู้สนับสนุ น การขายหรือรับซื้อคืน โดยผู้ถือหน่ วยลงทุ น
จะต้องกรอกรายละเอียดในคําสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจํานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ ะขายคืนหรือ
จํานวนเงินทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุนต้องการได้รบั จากการขายคืนหน่ วยลงทุน และผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน
3. ระบบอิ นเตอร์เน็ต (Internet) :
อนึ่ง การสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถทําได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซือ้ คืนทีเ่ ป็ น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านัน้
(1) บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking) :
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนอาจเลือกสังขายหน่
่
วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้งิ
ได้ โดยผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจะต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในคําขอใช้บริการ และสามารถสังขายหน่
่
วย
ลงทุนผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร ที่ www.bangkokbank.com หรือเว็บไซต์อ่นื ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
หรือเพิม่ เติมในอนาคต
ในกรณีผูส้ งขายประสงค์
ั่
สงขายหน่
ั่
วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้งิ
ให้ผสู้ งขายปฏิ
ั่
บตั ติ ามขัน้ ตอนการทํารายการขายจนครบขัน้ ตอนการสังขายหน่
่
วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้
การสังขายหน่
่
วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวงไอแบงก์กง้ิ สามารถดําเนินการได้
ครัง้ ละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่นทีบ่ ริษทั จัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทาง
เว็บไซต์ของบริษทั จัดการ หรือในกรณีทส่ี งขายหน่
ั่
วยลงทุน โดยระบุเป็ นจํานวนหน่ วย ได้ครัง้ ละไม่เกิน
1,000,000 หน่ วย หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของ
บริษทั จัดการ โดยไม่จาํ กัดจํานวนครัง้ ต่อวัน
สิทธิของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนในการขายคืนหน่ วยลงทุน จะเกิดขึน้ หลังจากที่นายทะเบียนได้บนั ทึกข้อมูล
การซือ้ หน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้
ในกรณีผูถ้ อื หน่ วยลงทุนระบุจํานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ ะขายคืนหรือจํานวนเงินทีผ่ ูถ้ อื หน่ วยลงทุนต้องการ
ได้รบั จากการขายคืนหน่ วยลงทุนในคําสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่ วยลงทุนหรือมูลค่า
หน่ วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที่ปรากฎในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่ วย
ลงทุนทัง้ หมดเท่าทีป่ รากฎอยูใ่ นรายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
ผู้สงขายหน่
ั่
วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสังขายหน่
่
วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัว
หลวง ไอแบงก์กง้ิ ไม่ได้ หากการทํารายการสังขายเสร็
่
จสมบูรณ์แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
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อย่างไรก็ตาม หากมีขอ้ ขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจนเป็ นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถ
คําสังขายหน่
่
วยลงทุนได้ ให้ถอื ว่ายังไม่มกี ารทํารายการการสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนัน้
บริษทั จัดการถือว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีต่ กลงใช้บริการซื้อขายหน่ วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย
บริการบัวหลวง ไอแบงก์กง้ิ ยอมรับและผูกพันตามเงือ่ นไขและวิธกี ารทีก่ ําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และ
หรือทีจ่ ะแก้ไขเพิม่ เติมเปลีย่ นแปลงต่อไปในภายหน้า ซึง่ รวมถึงการยอมรับความเสีย่ งใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้
อันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ
(2) บริ การโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Mobile Banking) :
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนอาจเลือกสังขายหน่
่
วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการโมบายแบงก์ก้งิ จาก
ธนาคารกรุงเทพ (“โมบายแบงก์ก้งิ ฯ”) โดยผู้ถือหน่ วยลงทุนจะต้องระบุเลขที่ผู้ถอื หน่ วยลงทุน และลง
นามในคําขอใช้บริการ และปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในการขอใช้บริการดังกล่าว และเมื่อได้รบั รหัสผูใ้ ช้
(User Name) และรหัสผ่าน (Password) สําหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน
ผ่ า นทาง Mobile Application บนระบบปฏิ บ ั ติ ก าร iOS ของ iPhone/ iPad หรือ ระบบปฏิ บ ั ติ ก าร
Android หรือ WAP หรือระบบปฏิบตั กิ ารอื่นทีอ่ าจมีการเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมในอนาคต
ในกรณีผูส้ งขายประสงค์
ั่
สงขายหน่
ั่
วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการโมบายแบงก์ก้งิ ฯ ให้
ผูส้ งขายปฏิ
ั่
บตั ติ ามขัน้ ตอนการทํารายการขายจนครบขัน้ ตอนการสังขายหน่
่
วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้
การสังขายหน่
่
วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการโมบายแบงก์กง้ิ ฯ สามารถดําเนินการได้ครัง้
ละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่น ที่บ ริษัท จัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ท ราบทาง
เว็บไซต์ของบริษทั จัดการ หรือในกรณีทส่ี งขายหน่
ั่
วยลงทุน โดยระบุเป็ นจํานวนหน่ วย ได้ครัง้ ละไม่เกิน
1,000,000 หน่ วย หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของ
บริษทั จัดการ โดยไม่จาํ กัดจํานวนครัง้ ต่อวัน
สิทธิของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนในการขายคืนหน่ วยลงทุน จะเกิดขึน้ หลังจากที่นายทะเบียนได้บนั ทึกข้อมูล
การซือ้ หน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้
ในกรณีผูถ้ อื หน่ วยลงทุนระบุจํานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ ะขายคืนหรือจํานวนเงินทีผ่ ูถ้ อื หน่ วยลงทุนต้องการ
ได้รบั จากการขายคืนหน่ วยลงทุนในคําสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่ วยลงทุนหรือมูลค่า
หน่ วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที่ปรากฎในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่ วย
ลงทุนทัง้ หมดเท่าทีป่ รากฎอยูใ่ นรายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
ผูส้ งขายหน่
ั่
วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสังขายหน่
่
วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการโมบาย
แบงก์กง้ิ ฯ ไม่ได้ หากการทํารายการสังขายเสร็
่
จสมบูรณ์แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
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อย่างไรก็ตาม หากมีขอ้ ขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจนเป็ นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถ
คําสังขายหน่
่
วยลงทุนได้ ให้ถอื ว่ายังไม่มกี ารทํารายการการสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนัน้
บริษทั จัดการถือว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีต่ กลงใช้บริการซื้อขายหน่ วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย
บริการโมบายแบงก์ก้งิ ฯ ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธกี ารที่กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และ
หรือทีจ่ ะแก้ไขเพิม่ เติมเปลีย่ นแปลงต่อไปในภายหน้า ซึง่ รวมถึงการยอมรับความเสีย่ งใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้
อันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการอาจแก้ไข เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง วิธกี ารและหรือกําหนดเวลารับคําสังขายคื
่
นผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
อื่นได้ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตาม
ความเหมาะสม
4. ระบบเอทีเอ็ม (ATM) :
ทัง้ นี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเริม่ รับคําสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนผ่านระบบ ATM บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูล้ งทุน
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
อนึ่ง การสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนผ่านระบบ ATM สามารถทําได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้ คืนทีเ่ ป็ น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านัน้
บริษทั จัดการอาจรับคําสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนผ่านเครือ่ ง ATM ได้ โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจเลือกสังขายหน่
่
วย
ลงทุนด้วยบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier ผ่านเครื่อง ATM ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ณ สาขาทีผ่ ูถ้ อื
หน่ วยลงทุนเคยทําบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier ไว้ เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก “คําขอใช้
บริการกองทุนเปิ ดผ่านเครื่องฝากถอนเงินระบบอัตโนมัตแิ ละบริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
ต้องนําบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึง่ ผูถ้ อื
หน่วยลงทุนจะสามารถสังขายหน่
่
วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันทําการ
ซือ้ ขายถัดไป หลังจากกรอกคําขอใช้บริการแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม
ในกรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนประสงค์สงขายหน่
ั่
วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ให้ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการทํารายการซึง่ มี
ระบุบนหน้าจอเครื่อง ATM โดยผูส้ งขายต้
ั่
องเลือกรหัสบริการขายหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ด และปฏิบตั จิ นครบ
ขัน้ ตอนการสังขายหน่
่
วยลงทุนตามทีร่ ะบุบนจอ ATM
การสังขายหน่
่
วยลงทุน ด้วยเครื่อง ATM สามารถดําเนินการได้ครัง้ ละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือในกรณีท่ี
สังขายหน่
่
วยลงทุน โดยระบุเป็ นจํานวนหน่วยครัง้ ละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย โดยไม่จาํ กัดจํานวนครัง้ ต่อวัน
ผูส้ งขายหน่
ั่
วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสังขายหน่
่
วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ไม่ได้ หากการทํารายการสังขาย
่
เสร็จสมบูรณ์แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
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การสังขายหน่
่
วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
จะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็ นไปตามแนวทางทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
เอกสารใบบันทึกรายการทีอ่ อกจากเครื่อง ATM ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นเพียงเอกสารบันทึก
รายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์ หากใบบันทึกรายการของเครื่อง ATM นัน้ หมด
ผูส้ งขายจะเลื
ั่
อกทําการสังขายหน่
่
วยลงทุนหรือไม่กไ็ ด้
บริษทั จัดการจะถือหลักฐานทีป่ รากฏอยู่กบั ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นหลักฐานในการทํารายการที่
สมบูรณ์ และใช้อา้ งอิงได้
บริษทั จัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามวิธที ผ่ี ถู้ อื หน่ วยลงทุนได้ระบุไว้ในคํา
ขอเปิ ดบัญชีกองทุนเปิ ด
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการอาจแก้ไข เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง วิธกี ารและหรือกําหนดเวลารับคําสังขายคื
่
นผ่านระบบ
ATM ให้สามารถทําได้ และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือ
รับซื้อคืนอื่นได้ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.bblam.co.th หรือ
ผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
5. ระบบโทรศัพท์ (Tele-Bank) :
ทัง้ นี้ ก่อนทีบ่ ริษทั จัดการจะเริม่ รับคําสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุน
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
อนึ่ง การสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ สามารถทําได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืนทีเ่ ป็ น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านัน้
บริษทั จัดการอาจรับคําสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยผูถ้ อื หน่ วยลงทุนอาจ
เลือกสังขายหน่
่
วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ผู้ถอื หน่ วย
ลงทุนทีป่ ระสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ณ สาขาทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุนเคย
ทําบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier ไว้ เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก “คําขอใช้บริการกองทุนเปิ ด
ผ่านเครือ่ งฝากถอนเงินระบบอัตโนมัตแิ ละบริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องนําบัตรบัวหลวง
ATM หรือ บัตรบัวหลวง Premier และสมุดบัญ ชีแ สดงสิทธิในหน่ วยลงทุ น มาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่ วยลงทุนจะ
สามารถสังขายหน่
่
วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนในวันทําการ
ซือ้ ขายถัดไป หลังจากกรอกคําขอใช้บริการแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม
ในกรณี ผู้ถือหน่ วยลงทุนประสงค์สงขายหน่
ั่
วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการทํารายการซึ่งมีระบุอยู่ในเอกสารวิธกี ารใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผูถ้ อื หน่ วย
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ลงทุนต้องเลือกรหัสบริการขายหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ด และปฏิบตั จิ นครบขัน้ ตอนการสังขายหน่
่
วยลงทุนผ่าน
บริการธนาคารทางโทรศัพท์
การสังขายหน่
่
วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์สามารถดําเนินการได้ครัง้ ละไม่เกิน 10,000,000 บาท
หรือในกรณี ท่ีสงขายหน่
ั่
วยลงทุน โดยระบุ เป็ น จํานวนหน่ วยครัง้ ละไม่เกิน 1,000,000 หน่ วย โดยไม่จํากัด
จํานวนครัง้ ต่อวัน
ผูส้ งขายหน่
ั่
วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสังขายหน่
่
วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ไม่ได้ หากการทํา
รายการสังขายเสร็
่
จสมบูรณ์แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
การสังขายหน่
่
วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผูส้ นับสนุ นการ
ขายหรือรับซื้อคืนจะดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็ นไปตามแนวทางทีธ่ นาคารแห่งประเทศ
ไทยกําหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผูส้ งขายเป็
ั่
นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่
หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์
บริษทั จัดการจะถือหลักฐานทีป่ รากฏอยู่กบั ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นหลักฐานในการทํารายการที่
สมบูรณ์ และใช้อา้ งอิงได้
บริษทั จัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนตามวิธที ผ่ี ูถ้ อื หน่ วยลงทุนได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิ ดบัญชีกองทุนเปิ ด
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการอาจแก้ไข เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง วิธกี ารและหรือกําหนดเวลารับคําสังขายคื
่
นผ่านระบบ
โทรศัพท์ให้สามารถทําได้ และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th
หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
6. ช่องทางอื่นๆ เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนในอนาคต
บริษทั จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน อาจเพิม่ เติมช่องทางการทํารายการสังขายคื
่
นหน่ วย
ลงทุนอื่นใดทีจ่ ะมีขน้ึ ในอนาคต ซึ่งจะปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีเ่ กีย่ วข้องตามทีส่ าํ นักงาน
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เพื่ออํานวยความสะดวกต่อผูล้ งทุน โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า
ผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
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Q: กรณี ใดที่บริ ษทั จัดการสงวนสิ ทธิ ไม่ขายหน่ วยลงทุน
A: บริษทั จัดการจะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) กรณีท่เี อกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รบั จากผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน ไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริง หรือไม่
ครบถ้วน
(2) กรณีท่บี ริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่ วยลงทุนของผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็ นการ
ฟอกเงิน เป็ นต้น
(3) กรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีท่บี ริษัทจัดการเห็นว่าการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนดังกล่าวอาจ
ก่อให้เกิดปั ญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็ นต้น
(4) บริษทั จัดการอาจปฏิเสธการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของผูล้ งทุน หากคําสังซื
่ ้อดังกล่าวมีผลทําให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
รายนัน้ ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
Q: กองทุนรวมนี้ มีข้อกําหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบั
ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคําสังที
่ ่รบั ไว้แล้ว และการหยุดรับคําสังซื
่ ้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุนไว้อย่างไร
A: การเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่มคี ําสังขายคื
่
นหน่ วย
ลงทุนของกองทุนได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษทั จัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีท่เี ข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดย
ได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาํ เป็ นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุทท่ี ําให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ
ซึง่ เหตุดงั กล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการ
(2) ผู้ถือหน่ วยลงทุนมีคําสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืน
หน่ วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา
การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคําสังที
่ ่รบั ไว้แล้ว
บริษัท จัดการจะไม่ข าย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับ เปลี่ย นหน่ วยลงทุ น ตามคําสังที
่ ่ได้รบั ไว้แ ล้ว หรือจะหยุดรับ
คําสังซื
่ อ้ คําสังขายคื
่
น หรือคําสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีทก่ี ําหนดไว้ในโครงการ ซึง่ ต้องไม่เกินกว่า
กรณีดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคําสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนทีร่ บั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคําสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
แก่ผลู้ งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
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(ก) บริษทั จัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีสว่ นเกีย่ วข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. การกระทําทีเ่ ป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําที่เป็ นการปฏิบตั ติ ามคําสังเกี
่ ่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผูม้ อี ํานาจตาม
กฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระสําคัญ
(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลีย่ นให้บริษทั จัดการายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อัน เนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการรายเดิม ไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน กองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลัก ทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์ว่าด้วยการดํารงเงิน กองทุ นของผู้ป ระกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์
และการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์ท่เี ป็ นหน่ วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้
กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(3) อยูใ่ นระหว่างดําเนินการเพือ่ เลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1 (5) ในส่วนข้อผูกพัน
(4) บริษทั จัดการสามารถระงับการขาย รับซือ้ คืน หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
(ก) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซือ้ ขายได้ตามปกติ
(ข) บริษทั จัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็ นต้องระงับการขาย รับซื้อคืน
หรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตุจําเป็ นตาม
กรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ ทัง้ นี้ การระงับการขาย รับซื้อคืน หรือสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนต้องไม่เกินกว่า 5 วัน
ทําการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
1. ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
3. มีเหตุจาํ เป็ นอื่นใดเพือ่ คุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม
ในกรณีท่มี กี ารระงับการขาย รับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามข้อ (4) (ข) วรรคหนึ่ง ให้บริษัท
จัดการแจ้งให้สํานักงานทราบโดยทันที ทัง้ นี้ หากเป็ นการระงับการขาย รับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนเกินกว่า 1 วันทําการ สํานักงานอาจพิจารณาสังการให้
่
บริษทั จัดการดําเนินการโดยประการใดๆ เพือ่
คุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวมหรือเพือ่ ลดผลกระทบต่อธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
(ค) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
เกิดขึน้ ซึง่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
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1. ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้ นี้ เฉพาะใน
กรณีทก่ี องทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ทซ่ี ้อื ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนัน้ เกินกว่าร้อยละ 10
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
2. มีเหตุการณ์ทท่ี ําให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอน
เงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
3. มีเหตุท่ที ําให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามกําหนดเวลา
ปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่าวอยูเ่ หนือการควบคุมของบริษทั จัดการและผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
การหยุดรับคําสังซื
่ ้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือในกรณีท่มี คี วามจําเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพือ่ รักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษทั จัดการจะหยุดรับคําสังซื
่ ้อ คําสังขายคื
่
น
หรือคําสั ่งสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนของกองทุนได้เป็ นการชัวคราวตามระยะเวลาที
่
ส่ าํ นักงาน ก.ล.ต. ประกาศ ซึง่ จะ
ไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสังซื
่ อ้ คําสังขายคื
่
น หรือคําสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกไปได้
Q: วิ ธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่างไร
A: วิ ธีการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุน
1. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการ
(1) บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
(ก) ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน สามารถติดต่อบริษทั จัดการหรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
(ข) ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีต่ อ้ งการทํารายการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน กรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลีย่ น
กองทุนให้ครบถ้วน โดยระบุช่อื กองทุนต้นทาง จํานวนหน่วยทีจ่ ะออกจากกองทุนต้นทาง และระบุ
ชื่อ กองทุ น ปลายทางที่ต้ อ งการสับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น และนํ า ไปยื่น กับ บริษั ท จัด การหรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ซึง่ บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําขอสับเปลีย่ นกองทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน
อนึ่ง ในระยะแรกการทํารายการคําสังสั
่ บเปลีย่ นหน่ วยลงทุน สามารถทําได้โดยให้ระบุเป็ นจํานวน
หน่ วยเท่านัน้ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้บริการรับคําสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนโดยระบุเป็ น
จํานวนเงินให้สามารถทําได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยผ่านเว็บไซต์บริษัทที่
www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
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ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที่ทํารายการคําขอสับเปลี่ยนกองทุนเรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนคําขอสับเปลี่ยน
กองทุนไม่ได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
(ง) สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการขายคืน
หน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุ น แล้ว เท่ า นั น้ ทัง้ นี้ บริษัท จัด การจะถือ หลัก ฐานที่ป รากฎอยู่ ก ับ บริษั ท จัด การและหรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนเป็ นหลักฐานในการทํารายการทีส่ มบูรณ์และใช้อา้ งอิงได้
(จ) ในกรณี ท่ีจํา นวนหน่ ว ยลงทุ น ที่ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ต้ อ งการสับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น ในใบคํ า ขอ
สับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนนัน้ มากกว่าจํานวนหน่ วยลงทุนหรือมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทาง
ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีป่ รากฏอยู่ในรายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการ
จะถือว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดเท่าทีป่ รากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
(ฉ) นายทะเบียนจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่ วยลงทุน และการชําระเงินให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนและ
บริษทั จัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการหรือ
ผูส้ นันสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้รบั คําสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุนทีส่ มบูรณ์ดงั กล่าวแล้ว
อย่างไรก็ตาม กรณี หากจํานวนเงินที่คํานวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไม่เพียงพอที่จะนํ าไปซื้อหน่ วย
ลงทุนขัน้ ตํ่าตามข้อกําหนดของกองทุนปลายทาง บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะยกเลิกรายการคําขอ
สับเปลีย่ นดังกล่าว พร้อมทัง้ ไม่คนื ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึง่ ได้เรียกเก็บไว้แล้ว
(2) ระบบอิ นเตอร์เน็ต (Internet) :
อนึ่ง การสังสั
่ บเปลีย่ นหน่ วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถทําได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืนทีเ่ ป็ น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านัน้ และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่าน
บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
(ก) ผู้ถือหน่ วยลงทุ น ที่ป ระสงค์จ ะใช้บ ริก ารสับ เปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุ น ผ่ านระบบอิน เตอร์เน็ ต
สามารถทํารายการได้ครัง้ ละไม่เกิน 1,000,000 หน่ วย หรือมูลค่าอื่นทีบ่ ริษทั จัดการแจ้งในอนาคต
ซึง่ จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ โดยไม่จาํ กัดจํานวนครัง้ ต่อวัน
อนึ่ง ในระยะแรกการทํารายการคําสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุน สามารถทําได้โดยให้ระบุเป็ นจํานวน
หน่ วยเท่านัน้ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้บริการรับคําสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนโดยระบุเป็ น
จํานวนเงินให้สามารถทําได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยผ่านเว็บไซต์บริษัทที่
www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอืน่ ใดตามความเหมาะสม
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ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ต้องการทํารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ต้องปฏิบตั ิจนครบขัน้ ตอนตามที่
กํ า หนด และเอกสารใบบัน ทึก รายการที่อ อกจากเครื่อ งพิม พ์ข องผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น เป็ น เพีย ง
เอกสารบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์
(ค) ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที่ทํารายการคําขอสับเปลี่ยนกองทุนเรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนคําขอสับเปลีย่ น
กองทุนไม่ได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
(ง) สิทธิของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการขายคืน
หน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนแล้วเท่านัน้
(จ) ในกรณี ท่ีจํา นวนหน่ ว ยลงทุ น ที่ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ต้ อ งการสับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น ในใบคํ า ขอ
สับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนนัน้ มากกว่าจํานวนหน่ วยลงทุนหรือมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทาง
ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีป่ รากฏอยู่ในรายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการ
จะถือว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
อย่างไรก็ตาม กรณี หากจํานวนเงินที่คํานวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไม่เพียงพอที่จะนํ าไปซื้อหน่ วย
ลงทุนขัน้ ตํ่าตามข้อกําหนดของกองทุนปลายทาง บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะยกเลิกรายการคําขอ
สับเปลีย่ นดังกล่าวพร้อมทัง้ ไม่คนื ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึง่ ได้เรียกเก็บไว้แล้ว
2. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการกับ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการอื่น
กองทุนยังไม่เปิ ดให้บริการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนกับกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพภายใต้การจัดการของบริษทั
จัดการอื่น ทัง้ นี้ ก่อนเปิ ดให้บริการ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่
www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
(1) กรณี กองทุนภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการเป็ นกองทุนต้นทาง :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี วามประสงค์จะสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนของกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) ไปยังกองทุน
รวมเพื่อการเลีย้ งชีพทีอ่ ยู่ภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการอื่น (กองทุนปลายทาง) ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
ทําได้ดงั นี้
1. ติดต่อไปยังบริษทั จัดการและหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุนปลายทางนัน้ ๆ ก่อน
เพื่อกรอกใบคําสังซื
่ ้อเพื่อการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและให้ผูถ้ อื
หน่ วยลงทุ น นํ าสําเนาใบคํา สังซื
่ ้ อดังกล่า วมาติด ต่ อกับ ผู้ส นับ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้อ คืน ของ
กองทุนต้นทาง
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ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเข้ามาติดต่อผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนและหรือบริษทั จัดการของกองทุน
ต้นทาง เพื่อกรอกแบบฟอร์ม “คําขอสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อการขายหน่ วยลงทุนออกจากกองทุน
เปิ ดบัวหลวงเพื่อการเลี้ยงชีพ” โดยระบุเป็ นจํานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนที่ตอ้ งการสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุ น พร้อมทัง้ นํ าสมุดบัญ ชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนและเอกสารอื่น ใดที่บริษัทจัดการ
กําหนด ซึ่งผูถ้ อื หน่ วยลงทุนต้องยื่นสําเนาแบบฟอร์มคําสังซื
่ ้อเพื่อการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนของ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพปลายทางให้ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุนซึ่งเป็ น
กองทุ นต้นทางด้วย เพื่อผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะได้ทํารายการรับคําขอสับเปลี่ยน
กองทุน
ทัง้ นี้ กรณีท่ผี ูถ้ อื หน่ วยลงทุนระบุจํานวนหน่ วยลงทุนที่ตอ้ งการสับเปลี่ยนมากกว่าจํานวนหน่ วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในทะเบียน ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุ น ต้น ทาง บริษัท
จัดการมีสทิ ธิทจ่ี ะรับหรือปฏิเสธคําขอสับเปลีย่ นดังกล่าว
ผู้ถือหน่ วยลงทุ น ที่ได้ทํ ารายการ “คํา ขอสับ เปลี่ย นกองทุ น เพื่อ การขายหน่ วยลงทุ น ออกจาก
กองทุนเปิ ดบัวหลวงเพื่อการเลี้ยงชีพ” เรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนคําขอสับเปลี่ยนกองทุนไม่ได้
เว้นแต่บริษทั จัดการเห็นสมควร
3. นายทะเบียนจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่ วยลงทุน และการชําระเงินให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนและ
บริษทั จัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการหรือ
ผูส้ นันสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนได้รบั คําสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่สมบูรณ์ ดงั กล่าวแล้ว ทัง้ นี้
กรณี บริษัทจัดการยกเลิกคําสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ที่ได้ม ีคําสังไว้
่ แล้ว นายทะเบียนไม่ต้อง
จัดทําหนังสือรับรองดังกล่าว
(2) กรณี กองทุนภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการเป็ นกองทุนปลายทาง :
ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการอื่น (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนนี้ (กองทุนปลายทาง) ให้สามารถทําได้โดย
1. ติดต่ อผู้สนั บสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนและหรือบริษัทจัดการของกองทุ นปลายทางเพื่อกรอก
แบบฟอร์ม “คําขอสับเปลีย่ นกองทุนเพื่อการซือ้ หน่ วยลงทุนเข้ากองทุนเปิ ดบัวหลวงเพื่อการเลีย้ งชีพ”
โดยไม่ต้องระบุจํานวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยน ณ วันที่ย่นื คําสังสั
่ บเปลี่ยน เนื่องจาก บริษทั จัดการ
ต้องรอเงินเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทางก่อน ทัง้ นี้ ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อ
คืนต้องให้สําเนาคําขอสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อการซื้อหน่ วยลงทุนเข้ากองทุนเปิ ดบัวหลวงเพื่อการ
เลีย้ งชีพ ให้กบั ผูล้ งทุนนําไปยืน่ ต่อบริษทั จัดการหรือนายทะเบียนของกองทุนต้นทาง
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อนึ่ง หากผูล้ งทุนทีต่ ้องการทําคําขอสับเปลีย่ นกองทุนเพื่อการซื้อหน่ วยลงทุนเข้ากองทุนเปิ ด
บัวหลวงเพื่อการเลีย้ งชีพยังไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนดังกล่าว ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเปิ ดบัญชีกองทุน
ปลายทางก่อน
2. ผูล้ งทุนติดต่อบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนของกองทุนต้นทาง เพื่อทําคําสัง่
ขายคืนเพื่อสับเปลีย่ นกองทุน โดยผูล้ งทุนต้องนํ าสําเนาคําขอสับเปลีย่ นกองทุนเพื่อการซื้อหน่ วย
ลงทุนเข้ากองทุนเปิ ดบัวหลวงเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามข้อ 1. ไปยื่นต่อบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืนของกองทุนต้นทาง เพื่อให้บริษทั จัดการของกองทุนต้นทางชําระเงินตาม
จํานวนที่ลูกค้าขายคืน หน่ วยลงทุนเพื่อสับเปลี่ยนกองทุน และจัดส่งให้กบั บริษัทจัดการพร้อม
สําเนาหนังสือรับรองการโอนหน่ วยลงทุนมาให้ดว้ ย ภายใน 5 วันทําการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่
บริษัทจัดการหรือผูส้ นันสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนได้รบั คําสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนทีส่ มบูรณ์
ดังกล่าวแล้ว
3. เมื่อ บริษั ท จัด การได้ ร บั เงิน เข้า บัญ ชีจ องซื้อ ตามที่ร ะบุ ข้า งต้น เรีย บร้อ ยแล้ ว จะถือ ว่ า คํ า ขอ
สับเปลี่ยนมีผลสมบูรณ์ในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพื่อมาซื้อหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดบัวหลวง
เพื่อการเลีย้ งชีพ จํานวนเงินในการสังซื
่ ้อต้องไม่น้อยกว่ามูลค่าขัน้ ตํ่าในการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนครัง้
แรกหรือครัง้ ต่อไป (แล้วแต่กรณี) และหากจํานวนเงินทีท่ ําคําขอสับเปลีย่ นกองทุนมาซื้อกองทุน
ปลายทางไม่เข้าเงือ่ นไขขัน้ ตํ่าในการซื้อครัง้ แรก หรือครัง้ ต่อไป (แล้วแต่กรณี) บริษทั จัดการของ
กองทุนปลายทางจะยกเลิกคําขอสับเปลี่ยนดังกล่าว และนายทะเบียนจะแจ้งผู้ถือหน่ วยลงทุน
รับทราบ ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยน (ถ้ามี) หากผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนได้
เรียกเก็บไว้แล้ว จะไม่คนื ให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการซือ้ ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
3. ช่องทางอื่นๆ เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนในอนาคต
บริษทั จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน อาจเพิม่ เติมช่องทางการทํารายการสับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุนอื่นใดทีจ่ ะมีขน้ึ ในอนาคต ซึ่งจะปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีเ่ กีย่ วข้องตามทีส่ าํ นักงาน
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เพื่ออํานวยความสะดวกต่อผูล้ งทุน โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผูล้ งทุนทราบล่วงหน้า
ผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
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การกําหนดเวลาและราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน กรณี การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
(1) การกําหนดเวลาในการรับคําสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถส่งคําสั ่งสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนได้ตงั ้ แต่วนั ทําการซื้อขายถัดจากวันทีจ่ ดทะเบียน
กองทรัพ ย์สนิ เป็ นกองทุน รวมกับสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ทุกวันทําการซื้อขายของกองทุน ตามวัน ที่ระบุไว้ใน
หนั งสือชี้ช วนส่ วนสรุ ป ข้อมู ลสําคัญ (Factsheet) หรือเว็บ ไซต์ ท่ี www.bblam.co.th โดยกํ าหนดเวลาในการ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นให้เป็ นเวลาเดียวกันกับการสังซื
่ ้อกรณี สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า หรือการสังขายกรณี
่
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก
(2) การกําหนดราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน กรณี สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
(ก) กรณีกองทุนต้นทาง : ใช้ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทําการซือ้ ขาย
(ข) กรณีกองทุนปลายทาง : ใช้ราคาขายหน่ วยลงทุน ณ สิน้ วันทําการซื้อขายทีบ่ ริษทั จัดการจะกําหนดขึน้
เป็ นการทัวไป
่ ทัง้ นี้ วันทําการซื้อขายดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทําการที่กองทุนได้รบั เงินจากกองทุน
ต้นทาง โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทราบ โดยปิ ดประกาศทีส่ าํ นักงานของบริษทั จัดการ
และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ทัง้ นี้ ราคาขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นราคาทีร่ บั รองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
อนึ่ง การเปลีย่ นแปลงกําหนดเวลาและราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุน บริษทั จัดการ
ขอสงวนสิทธิทเ่ี ปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขตามทีร่ ะบุไว้ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของผูล้ งทุน โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุน
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
เงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับคําสังสั
่ บเปลีย่ นหน่ วยลงทุนเข้า เป็ นการชัวคราวและ/หรื
่
อถาวร และปิ ดรับ
คําสังสั
่ บเปลีย่ นหน่ วยลงทุนออก เป็ นการชัวคราว
่
รวมถึงขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธคําสังสั
่ บเปลีย่ นหน่ วยลงทุนใดๆ
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่าง
มีประสิทธิภาพ หรือต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบก่อนการใช้สทิ ธิท่จี ะปิ ดรับคําสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ในกรณีปิด
รับคําสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้าถาวร จะแจ้งให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบ
ในบางกรณี บริษทั จัดการอาจปฏิเสธคําขอสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน หากคําขอดังกล่าวจะมีผลให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนนัน้
ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
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บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข และหรือกําหนดเวลารับ
คําสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของผูล้ งทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอืน่ ใดตามความเหมาะสม
Q: กองทุนรวมนี้ กาํ หนดวิ ธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้อจํากัดการโอนไว้อย่างไร
A: กองทุนรวมนี้เป็ นกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ จึงไม่สามารถนําหน่ วยลงทุนไปจําหน่ าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็ น
หลักประกันได้
Q: ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืน
หน่ วยลงทุนได้จากช่องทางใด
A: ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ได้จาก
ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือทุกช่องทางดังนี้
ั จัดการ www.bblam.co.th และหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
• เว็บไซต์บริษท
• Mobile Application เช่น BF Mobile Application
่ ริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
• ประกาศปิ ดทีบ
• หนังสือพิมพ์รายวัน
้ มูลใน NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com
• ตรวจดูขอ
หรือสอบถามได้ท่ี บลจ.บัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8

สิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนี้ มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
A: กองทุนนี้มกี ารออกหลักฐานแสดงสิทธิเป็ น สมุดบัญชีแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน
บริษทั จัดการ และหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่ วย
ลงทุน ดังนี้
ั สิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก
• ช่วงเสนอขายครัง้ แรก : ภายใน 7 วันทําการนับแต่วน
้ หน่วยลงทุน
• ช่วงหลังการเสนอขายครัง้ แรก : ภายในวันทําการซือ
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนด้วยตนเอง และสามารถนํ าสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็ นปั จจุบนั ได้ตงั ้ แต่วนั ทําการถัดจากวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี
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กรณีสงซื
ั ่ ้อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต กําหนดให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนใช้เอกสารหน้าทีแ่ สดงรายการเคลื่อนไหวบัญชีกองทุน
รวมเป็ นหลักฐานแสดงสิทธิได้ ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนรายใดประสงค์จะให้ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็ นหลักฐาน
แสดงสิทธิ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนยังสามารถร้องขอได้ทผ่ี สู้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทีอ่ อกหลักฐานแสดงสิทธินนั ้ ๆ ได้
กรณีสงซื
ั ่ ้อผ่านระบบ Fund Connext ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงการจะใช้ระบบไร้ใบหน่ วยลงทุน
(Scripless) โดยบริษทั จัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่ วยลงทุนทําการบันทึกชื่อผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนทีไ่ ด้รบั
การจัดสรรหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว เป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนตามรายละเอียดในคําขอเปิ ด
บัญชีกองทุนและหรือคําสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน เมือ่ ผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนได้ชาํ ระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว
Q: ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อาจถูกจํากัดสิ ทธิ ในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร
A: ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจถูกจํากัดสิทธิในเรือ่ งดังต่อไปนี้
• สิ ท ธิ ใ นการโอนหน่ ว ยลงทุ น เนื่ อ งจากกองทุ น นี้ เป็ น กองทุ น รวมเพื่อ การเลี้ย งชีพ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น จึงไม่
สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็ นหลักประกันได้
• สิ ท ธิ ในการลงมติ เพื่ อ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โครงการ ในกรณี ท่ีบุ ค คลใดถือหน่ วยลงทุ น เกิน กว่า หนึ่ งในสามของ
จํา นวนหน่ วยลงทุน ที่จํา หน่ า ยได้แ ล้วทัง้ หมด บริษ ัท จัด การหรือ บริษ ัทหลัก ทรัพ ย์ที่เป็ น เจ้า ของบัญ ชีแ บบ
ไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุน (Omnibus Account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลนัน้ ในส่วนทีเ่ กินกว่าหนึ่ง
ในสามของจํานวนหน่ วยลงทุ นที่จําหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด ทัง้ นี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็ นอย่างอื่น หรืออนุมตั เิ ห็นชอบ ยกเว้นหรือผ่อนผันให้ดาํ เนินการเป็ นอย่างอื่นได้
Q: ช่องทางและวิ ธีการที่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิ ออกเสียงและการดําเนิ นการ
ใช้สิทธิ ออกเสียงของบริ ษทั จัดการเพิ่ มเติ ม
A: ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น สามารถตรวจดู แ นวทางในการใช้สิท ธิอ อกเสีย งและการดํ า เนิ น การใช้ สิท ธิอ อกเสีย ง ได้ ท่ี
www.bblam.co.th
Q: กองทุนรวมนี้ มีช่องทางและวิ ธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิ ธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
A: ผูล้ งทุนสามารถทําหนังสือร้องเรียน ได้ท่ี
ั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด โทรศัพท์ 0-2674-6488 กด 8
• บริษท
• สํานักงาน ก.ล.ต. (SEC Help Center) โทรศัพท์ 1207
้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
• ผูส
้ แู ลผลประโยชน์
• ผูด
ธนาคารฮ่องกงและเซีย่ งไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด โทรศัพท์ 0-2614-5588
48

B-VIETNAMRMF
การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
บริษทั จัดการตกลงให้มกี ารระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการปฏิบตั ไิ ม่เป็ นไป
ตามโครงการจัด การกองทุ น รวมนี้ และ/หรือหลัก เกณฑ์ต ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศ
สํานักงาน ก.ล.ต. ทีเ่ กีย่ วข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมสามารถนําข้อพิพาทเข้าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสํานักงาน ก.ล.ต. ได้
Q: การระบุภ ูมิ ลาํ เนาในประเทศไทย เพื่ อ การวางทรัพ ย์สาํ หรับ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ทุ ก รายที่ ไ ม่ มี ภ มู ิ ลาํ เนา
ในประเทศไทย
A: ในกรณีท่ผี ูถ้ อื หน่ วยลงทุนไม่มภี ูมลิ ําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษทั จัดการจะอ้างอิงที่อยู่
ของบริษทั จัดการเป็ นภูมลิ าํ เนาเพือ่ การวางทรัพย์ในกรณีทต่ี อ้ งมีการวางทรัพย์

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นงานของกองทุนรวม
Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทั จัดการ
A: บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ได้รบั ใบอนุ ญาตจดทะเบียนจากกระทรวงการคลังให้ประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุนในปี 2535 โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 100 ล้านบาท (ชําระเต็มมูลค่าแล้ว)
สถานที่ตงั ้ : เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตท้ี าวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996
จํานวนกองทุนรวมทัง้ หมดและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวมภายใต้การบริ หารจัดการของบริ ษทั
ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 มีจาํ นวนกองทุนรวมทัง้ หมด 97 กองทุน
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 764,561.31 ล้านบาท
รายชื่อกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั
1. นายสตีเฟน แทน
2. นางสาวสุญาณี ภูรปิ ั ญญวานิช
3. นายไพศาล เลิศโกวิทย์
4. นางสาวปิ ยะมาศ คําไทรแก้ว
5. นายโชน โสภณพนิช

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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6. นางวรวรรณ ธาราภูม ิ
7. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจนิ ดา
8. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร
1. นางวรวรรณ ธาราภูม ิ
2. นางสาวสุญาณี ภูรปิ ั ญญวานิช
3. นายไพศาล เลิศโกวิทย์
4. นายโชน โสภณพนิช
5. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจนิ ดา
6. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ

รายชื่อกรรมการอิ สระ
- ไม่ม ี รายชื่อผูบ้ ริหาร
1. นางวรวรรณ ธาราภูม ิ
2. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจนิ ดา
3. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล
4. นายวินยั หิรณ
ั ย์ภญ
ิ โญภาศ
5. นายสันติ ธนะนิรนั ดร์
6. นายพรชลิต พลอยกระจ่าง
7. นางสาววิภารัตน์ เสร็จกิจ
8. นายสุธรี ์ คันธารวงสกุล
9. นางอุบลรัตน์ บุษยะกนิษฐ์
10. นายพีร์ ยงวณิชย์
11. นางสาวสิรมิ า ประภาพาณิชย์
12. ดร.ชาญสิทธิ ์ สิรธิ นาโชติ

Chairman of Executive Board
Chief Executive Officer
Managing Director, Head of Business Distribution
Managing Director, Head of Operation & Trustee
Deputy Managing Director, Chief Investment Officer, Head of Fund
Management
Deputy Managing Director, Head of Real Estate & Infrastructure
Investment
Deputy Managing Director, Head of Product Management
Deputy Managing Director, Head of Compliance & Legal
Deputy Managing Director, Head of HR Strategy and Service Support
Deputy Managing Director, Head of Risk Management
Assistant Managing Director, Head of Internal Audit
Assistant Managing Director, Head of Enterprise Information Technology
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Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
A: รายชือ่ คณะกรรมการการลงทุน มีดงั นี้
1. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจนิ ดา
2. นายสันติ ธนะนิรนั ดร์
3. นางสาวสุดารัตน์ ทิพยเทอดธนา
4. นางอติกานต์ พานิชเกษม
5. นางสาวชนิกานต์ ลีลาธรรมรัตน์
6. นางสาวดุษฎี ภูพ่ ฒ
ั น์
7. นางสาวปริยนุช คล่องคํานวณการ
8. นางสาวอรุณี ศิลปการประดิษฐ
9. นางสาวรุง่ นภา เสถียรนุกลู
10. นางสาวเสาวลักษณ์ วิศววิกรานต์
11. นางสาวศิรารัตน์ อรุณจิตต์

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

นายเจฟ สุธโี สภณ
นายปั ญญพัฒน์ ประคุณหังสิต
นางสาววนาลี ตรีสมั พันธ์
นายณัฐพล ปรีชาวุฒ ิ
นางสาวมิง่ ขวัญ ทองพฤกษา
นายชัชวาล สิมะธัมนันท์
นายศรศักดิ ์ สร้อยแสงจันทร์
นางสาวชนาทิพย์ เตียวตรานนท์
นางสาวอาภา เจตจํารัส
นายพิชา เลียงเจริญสิทธิ ์

Q: รายชื่ อผู้จดั การกองทุ นประวัติ การศึ กษา และประสบการณ์ การทํางานที่ เกี่ ยวข้ องกับการบริ หารจัดการ
กองทุนรวม รวมทัง้ หน้ าที่ความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การกองทุนดังกล่าว
A: รายชือ่ ผูจ้ ดั การกองทุน
ชื่อ-สกุล

1. นายพีรพงศ์
จิ ระเสวีจินดา

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ทาํ งาน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หาร
จัดการกองทุนรวม

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผูจ้ ดั การกองทุนรวม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี การเงิน
Georgia State University, USA
- CFA

- Chief Executive Officer
บลจ.บัวหลวง
- EVP SSEC Asset Management
Securities Co., Ltd.
- ผูอ้ าํ นวยการ
บลจ.บัวหลวง
- ผูจ้ ดั การกองทุน
บลจ.เอ็ม เอฟ ซี (มหาชน)
- Institutional Sales Manager
บมจ.เคจีไอ
- Deal Manager
บมจ.ภัทรธนกิจ

ดูภาพรวมของกองทุน
ทีบ่ ริหารจัดการ ติดตามภาวะ
ตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้
และหลักทรัพย์ต่างประเทศ
เพือ่ ประกอบการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ติดตาม
หลักทรัพย์ทล่ี งทุน
และบริหารการลงทุน
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ชื่อ-สกุล

2. นางอติ กานต์
พานิ ชเกษม

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สถิตศิ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. นางสาวสุดารัตน์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทิ พยเทอดธนา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ประสบการณ์ทาํ งาน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หาร
จัดการกองทุนรวม

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผูจ้ ดั การกองทุนรวม

- Assistant Managing Director
บลจ.บัวหลวง
- ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายจัดการ
กองทุน บลจ.ทหารไทย
- ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายจัดการ
ลงทุน บมจ.ธนาคารทหารไทย
- ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ
ฝ่ ายจัดการลงทุน
บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร
- ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ
ผูจ้ ดั การกองทุน
บล.แอสเซท พลัส
- ผูช้ ว่ ยผูอ้ าํ นวยการ
กองทุนส่วนบุคคล
บมจ.ธนาคารทหารไทย
- ผูจ้ ดั การกองทุนส่วนบุคคล
บมจ.หลักทรัพย์เอกธํารง
- Assistant Managing Director
บลจ.บัวหลวง
- ผูจ้ ดั การกองทุน
บลจ.ฟิ นนั ซ่า
- ผูจ้ ดั การกองทุน
บลจ.กรุงเทพธนาทร
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน
บงล.กรุงเทพธนาทร จํากัด
(มหาชน)

บริหารทีมงาน เพือ่ ให้การ
จัดการกองทุนมีประสิทธิภาพ
ติดตามภาวะตลาด
และหลักทรัพย์ ตราสารหนี้
เพือ่ กําหนดกลยุทธ์การลงทุน
บริหารจัดการกองทุน

บริหารทีมงาน เพื่อให้การ
จัดการกองทุนมีประสิทธิภาพ
ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และตราสารทุน
เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน และกําหนด
กลยุทธ์การลงทุน

B-VIETNAMRMF
ชื่อ-สกุล

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ทาํ งาน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หาร
จัดการกองทุนรวม

4. นางสาวชนิ กานต์ - ปริญญาโท การเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลีลาธรรมรัตน์

- Assistant Managing Director
บลจ.บัวหลวง
- ปริญญาตรี การเงิน
- ผูอ้ าํ นวยการ บลจ.ไทยพาณิชย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ผูจ้ ดั การกองทุน
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
- Trader
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
- Credit Officer
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
- Dealer บมจ.เงินทุนนวธนกิจ
- Senior Vice President
5. นางสาวปริยนุช - ปริญญาโท การเงิน
บลจ.บัวหลวง
คล่องคํานวณการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี การเงิน
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริหารความเสีย่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บลจ.ทหารไทย
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
กองทุนส่วนบุคคล
บมจ.ธนาคารทหารไทย
- นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร
- ปริญญาโท บริหารธุรกิ (การเงิน) - Senior Vice President
6. นางสาวอรุณี
บลจ.บัวหลวง
ศิ ลปการประดิ ษฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผูจ้ ดั การกองทุนรวม
บริหารทีมงาน เพื่อให้การ
จัดการกองทุนมีประสิทธิภาพ
ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ
ตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้
ตราสารทุน และสินทรัพย์
ทางเลือก ทัง้ ในและต่างประเทศ
เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลประกอบ
การวิเคราะห์ ตัดสินใจลงทุน
กําหนดกลยุทธ์การลงทุน
และบริหารการลงทุน
ติดตามภาวะตลาดเงิน
ตลาดตราสารหนี้
และหลักทรัพย์ต่างประเทศ
เพือ่ ประกอบการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ติดตาม
หลักทรัพย์ทล่ี งทุน
และบริหารการลงทุน

ติดตามภาวะตลาดเงิน
ตลาดตราสารหนี้
และหลักทรัพย์ต่างประเทศ
เพือ่ ประกอบการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ติดตาม
หลักทรัพย์ ทีล่ งทุน
และบริหารการลงทุน

B-VIETNAMRMF
ชื่อ-สกุล

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ทาํ งาน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หาร
จัดการกองทุนรวม

7. นางสาวรุ่งนภา
เสถียรนุกลู

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
- Vice President
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บลจ.บัวหลวง
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8. นายเจฟ
สุธีโสภณ

- ปริญญาโท MBA
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี
การเงินและเศรษฐศาสตร์
U. of Technology, Sydney
- CFA CAIA
- ปริญญาโท การเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- Vice President
บลจ.บัวหลวง
- Equity Derivatives Middle
Office Newedge Group
- Corporate Actions Analyst
JP Morgan

- ปริญญาโท Finance
The University of Hong Kong
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- CFA

- Assistant Vice President
บลจ.บัวหลวง
- Dealer สายบริหารการเงิน
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

9. นางสาวศิ รารัตน์
อรุณจิ ตต์

10. นางสาววนาลี
ตรีสมั พันธ์

- Vice President
บลจ.บัวหลวง
- เจ้าหน้าทีว่ จิ ยั ตลาด
บลจ.เอ็ม เอฟ ซี (มหาชน)
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หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผูจ้ ดั การกองทุนรวม
ติดตามภาวะตลาดเงิน
ตลาดตราสารทุน
และหลักทรัพย์ต่างประเทศ
เพือ่ ประกอบการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ติดตาม
หลักทรัพย์ทล่ี งทุน
และบริหารการลงทุน
ติดตามภาวะตลาดเงิน
ตลาดตราสารทุน
และหลักทรัพย์ต่างประเทศ
เพือ่ ประกอบการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ติดตาม
หลักทรัพย์ทล่ี งทุน
และบริหารการลงทุน
ติดตามภาวะตลาดเงิน
ตลาดตราสารหนี้
และหลักทรัพย์ต่างประเทศ
เพือ่ ประกอบการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ติดตาม
หลักทรัพย์ทล่ี งทุน
และบริหารการลงทุน
ติดตามภาวะตลาดเงิน
ตลาดตราสารทุนของทัง้ ใน
และต่างประเทศ เพือ่ ประกอบ
การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
และติดตามหลักทรัพย์ทล่ี งทุน

B-VIETNAMRMF
ชื่อ-สกุล

11. นายปัญญพัฒน์
ประคุณหังสิ ต

12. นายชัชวาล
สิ มะธัมนันท์

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท
Financial Mathematics,
University of Exeter, UK
- ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท การเงิน
University of Reading, UK
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทาํ งาน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หาร
จัดการกองทุนรวม

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผูจ้ ดั การกองทุนรวม

- Assistant Vice President
บลจ.บัวหลวง

ติดตามภาวะตลาดเงิน
ตลาดตราสารหนี้
เพือ่ ประกอบการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ติดตาม
หลักทรัพย์ทล่ี งทุน
และบริหารการลงทุน
ติดตามภาวะตลาดเงิน
ตลาดตราสารทุน
และหลักทรัพย์ต่างประเทศ
เพือ่ ประกอบการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ และติดตาม
หลักทรัพย์ทล่ี งทุน

- Senior Manager
บลจ. บัวหลวง

Q: รายชื่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน นายทะเบียนหน่ วยลงทุน และผูด้ แู ลผลประโยชน์
A: ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 1333
ั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2231-3777 และ 0-2618-1000
 บริษท
ั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2777-8999
 บริษท
ั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2638-5500
 บริษท
ั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด โทรศัพท์ 0-2680-1234
 บริษท
ั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2635-1700
 บริษท
ั หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2305-9449
 บริษท
ั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท์ 0-2657-7000
 บริษท
ั หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-7000
 บริษท
ั หลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด โทรศัพท์ 0-2026-5100 กด 1
 บริษท
ั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-8889
 บริษท
นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2230-1784
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ผูด้ แู ลผลประโยชน์
ธนาคารฮ่องกงและเซีย่ งไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
เลขที่ 968 อาคารเอชเอสบีซี ชัน้ 5 ฝ่ ายบริการหลักทรัพย์ ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2614-5588
นอกจากหน้าทีต่ ามทีก่ าํ หนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้าทีต่ ามกฎหมายในการรักษาประโยชน์
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนด้วย
Q: รายชื่อผูส้ อบบัญชีของกองทุนรวม
A: ผูส้ อบบัญชี
• นายประวิทย์ วิวรรณธนานุ ตร์
• นายเทอดทอง เทพมังกร
• นางสาวชมภูนุช แซ่แต้
ั น์พงศ์
• นายอุดม ธนูรต
ิ า วงษ์ศราพันธ์ชยั
• นางสาวชุตม
้ สกุล
• นางสาวรฐาภัทร ลิม
บริษทั พีวี ออดิท จํากัด
เลขที่ 100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

ช่องทางที่ผลู ้ งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม
Q: ผูล้ งทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ มได้จากที่ใด
A: ผูล้ งทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม ได้ท่ี
ั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
• บริษท
โทรศัพท์ 0-2674-6488 เว็บไซต์ www.bblam.co.th
้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
• ผูส
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ปั จจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม
กองทุ น มีค วามเสี่ยงและแนวทางในการบริห ารความเสี่ยง โดยเรียงลําดับตามโอกาสที่อาจเกิดขึ้น และนัยสําคัญ ของ
ผลกระทบจากมากไปน้อย ดังต่อไปนี้
1. ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะกลุ่ม (Concentration Risk)
เนื่องจากการลงทุนเน้นลงทุนในภูมภิ าคหลักเพียงภูมภิ าคเดียว หรือชนิดของสินทรัพย์เพียงชนิดเดียวจะส่งผลให้
ความผันผวนของกองทุนมีมากกว่ากองทุนทีก่ ระจายความเสีย่ งไปยังสินทรัพย์หลายๆ ประเภท
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง เนื่องจากกองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนทีเ่ กีย่ วข้องกับประเทศเวียดนาม
จึงทําให้มคี วามผันผวนของกองทุนสูง ทําให้ผูจ้ ดั การกองทุนจะต้องมีการคัดสรรหุน้ อย่างเหมาะสมขึน้ กับสถานการณ์
ต่างๆ ของประเทศเวียดนาม รวมทัง้ ประเทศทีบ่ ริษทั จากประเทศเวียดนามไปจดทะเบียน
2. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Risk)
การลงทุ น ในตราสารทุ น จะมีปั จจัยภายในประเทศเวียดนาม รวมทัง้ ประเทศที่บ ริษัท จากประเทศเวียดนามไป
จดทะเบียน เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน จึงมีความ
เสีย่ งทีห่ น่วยลงทุนมีความผันผวน
แนวทางบริห ารความเสี่ยง เนื่ องจากนโยบายเน้ น ลงทุ น ในหลัก ทรัพ ย์ท่ีเกี่ยวข้องกับ ประเทศเวียดนามรวมทัง้
ประเทศที่บริษทั จากประเทศเวียดนามไปจดทะเบียน จึงมีความผันผวนจากการถือครองหลักทรัพย์ท่อี งิ กับตลาด
เฉพาะกลุ่ม ทําให้ผจู้ ดั การกองทุนจะต้องมีการคัดสรรหุน้ อย่างเหมาะสมขึน้ กับสถานการณ์ต่างๆ ในประเทศนัน้
3. ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk)
ความเสีย่ งทีม่ ูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนไปลงทุนอาจเพิม่ ขึน้ หรือลดลง เนื่องจากการเปลีย่ นแปลง
ของภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศเวียดนาม รวมทัง้ ประเทศที่บริษัทจากประเทศเวียดนามไป
จดทะเบียน รวมถึงความผันผวนของสถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง บริษทั จัดการจะพิจารณาลงทุนโดยมีสดั ส่วนการลงทุนทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับ
นโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคํานึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินของประเทศ
เวียดนามรวมถึงประเทศทีบ่ ริษทั จากประเทศเวียดนามไปจดทะเบียน
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4. ความเสี่ยงจากสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk)
ความเสี่ย งที่เกิด จากการที่ก องทุ น ไม่ ส ามารถจํา หน่ า ยหลัก ทรัพ ย์ ท่ีล งทุ น ได้ในราคาที่เหมาะสม และภายใน
ระยะเวลาอันสมควร หรือตลาดหลักทรัพย์ท่กี องทุนทําการซื้อขายหลักทรัพย์อาจหยุดรับคําสังซื
่ ้อขาย เนื่องจาก
สภาวะตลาด ณ ขณะนัน้ ความเสีย่ งข้างต้นอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง กรณีสภาวะตลาดเกิดความผันผวนหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ กองทุนอาจพิจารณา
ลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์อ่นื ใดได้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน
และลดความเสีย่ งจากการรับชําระคืน ซึง่ จะช่วยลดความเสีย่ งด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทล่ี งทุนได้
5. ความเสี่ยงจากกฎข้อบังคับต่างๆ (Regulatory Risk)
การลงทุ น ในประเทศเวียดนาม รวมทัง้ ประเทศที่บ ริษัทจากประเทศเวียดนามไปจดทะเบียน อาจมีค วามเสี่ย ง
หลากหลายปั จจัย เช่น ข้อจํากัด หรือกฎหมาย หรือมาตรการควบคุมการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงนี้โดยพิจารณาลงทุนในบริษัทที่แน่ ใจได้ว่าอยู่
ภายใต้กฎหมายที่ใช้บงั คับ ในประเทศที่ก องทุนลงทุน ซึ่งบริษัทนัน้ จะได้รบั ความคุ้ม ครองตามกฎหมายในการ
ประกอบธุรกิจดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ในระดับภาคเอกชนนัน้ มีน้อย โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ จากผล
ของการกระทําของรัฐบาล เช่น บริษัทของรัฐบาลอาจได้รบั ประโยชน์ จากกฎเกณฑ์ท่ไี ม่เป็ นกลาง หรือได้รบั สิทธิ
พิเศษในการเข้าสูต่ ลาดและอํานาจในการควบคุมตลาด ในกรณีน้คี แู่ ข่งทีเ่ ป็ นภาคเอกชนก็อาจได้รบั ผลกระทบได้
6. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มสี กุลเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินหลัก (Base Currency) มีความ
เสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น มูลค่าหลักทรัพย์ เงินปั นผล รวมถึงดอกเบี้ยต่างๆ จะได้รบั ผลกระทบ
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และมาตรการควบคุมอัตราแลกเปลีย่ น โดยอัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือ
ลดลง จะมีผลทําให้มลู ค่าหน่วยลงทุนผันผวน และอาจทําให้เกิดกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นได้
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง บริษทั จัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพือ่ ป้ องกันความเสีย่ งจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้น อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งจะลงทุนตามความเหมาะสมและ
สภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ตัวอย่างเช่น กรณี ค่าเงินต่างประเทศของหลักทรัพย์ท่ลี งทุนมีแนวโน้ มอ่อนค่าอย่างมี
นัยสําคัญ และอาจมีตน้ ทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้ องกันความเสีย่ ง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลง
จากต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ การป้ องกันความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินดังกล่าวอาจไม่สามารถ
ป้ องกันความเสีย่ งได้ทงั ้ หมด และหากคาดการณ์ผดิ จะทําให้เสียโอกาสในการได้รบั ผลตอบแทนทีม่ ากขึน้
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7. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ (Derivative Risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้ า เช่น สัญ ญาสวอป และหรือสัญ ญาฟอร์เวิร์ด เพื่อ
ป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ซึง่ การป้ องกันความเสีย่ งดังกล่าวอาจทําให้กองทุนเสีย
โอกาสในการได้รบั ผลตอบแทนที่เพิม่ ขึน้ หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกับที่กองทุน
คาดการณ์ไว้ และการทําธุรกรรมดังกล่าวอาจมีตน้ ทุนอยู่บา้ ง ซึง่ จะทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจาก
ต้น ทุ น ที่เพิ่ม ขึ้น ทัง้ นี้ การป้ องกัน ความเสี่ยงดังกล่าวขึ้น อยู่ก ับ ดุ ลยพินิ จของผู้จ ดั การกองทุ น บริษัท จัดการจะ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าอย่างระมัดระวังตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
แนวทางการบริห ารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกการทําธุรกรรมป้ องกัน ความเสี่ยงดังกล่าวให้
เหมาะสม เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่กองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
8. ความเสี่ ยงจากการลงทุนในต่ างประเทศ และข้อจํากัดการนํ าเงิ นลงทุนกลับประเทศ (Country Risk และ
Repatriation Risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของนโยบาย
เศรษฐกิจ การเปลีย่ นแปลงทางการเมือง การออกมาตรการในภาวะทีเ่ กิดวิกฤตการณ์ทไ่ี ม่ปกติ ทําให้กองทุนไม่สามารถ
นําเงินกลับเข้ามาในประเทศได้ หรือสาเหตุอ่นื ๆ อันอาจทําให้ไม่สามารถชําระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาทีก่ าํ หนด
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง บริษทั จัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้
ของประเทศทีเ่ ข้าลงทุนอย่างถีถ่ ว้ นรอบคอบ
9. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิ ดใหม่ (Emerging Market Risk)
เนื่องจากตลาดเกิดใหม่มคี วามเสีย่ งสูงกว่าตลาดทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว และมีขอ้ จํากัดด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การลงทุน
และการนําเงินกลับเข้าประเทศ การเข้าถึง/เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ข้มงวด ความไม่พร้อมของระบบชําระราคา และความ
ไม่พร้อมของผูด้ ูแลผลประโยชน์ นอกจากนี้ ตลาดเกิดใหม่ยงั มีความเสีย่ งต่างๆ เช่น สภาพคล่องตํ่า ความผันผวน
ของตลาดหุน้ และค่าเงิน การแทรกแทรงของรัฐบาล นโยบายข้อบังคับเกีย่ วกับภาษีและตลาดหลักทรัพย์ทม่ี โี อกาส
เปลีย่ นแปลงได้ในอนาคต ความไม่มนคงทางการเมื
ั่
องและเศรษฐกิจ รวมถึงผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้ อและเงินฝืด
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
ด้วยนโยบายการลงทุนทีเ่ ปิ ดกว้างในหลายประเทศ ทําให้ผูจ้ ดั การกองทุนสามารถกระจายการลงทุนเพื่อลดความ
เสีย่ งที่จะเกิดจากความไม่แน่ นอนด้านเสถียรภาพของประเทศที่กองทุนลงทุน เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึง
อุตสาหกรรมของแต่ละประเทศมีความหลากหลาย ทําให้การลงทุนพร้อมกันในหลายประเทศน่าจะช่วยลดความผันผวน
ของการลงทุนลง
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ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ
บริษทั จัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์ เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี้
เว้นแต่ในกรณีทค่ี ณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิม่ เติม
ประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใดๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิ ในส่วนอื่นๆ ของข้อ 3.13.1 ซึ่งมี
คุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทค่ี รบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มขี อ้ กําหนดหรือเงือ่ นไขทีท่ าํ ให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีท่เี ป็ นตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญา หรือ SN ที่มเี งื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่
กองทุนได้ดําเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน
สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้)
1.3 มีขอ้ มูลเกีย่ วกับตราสารทีถ่ ูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็ นประจําอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งบริษทั จัดการ
สามารถเข้าถึงได้เพื่อนํ ามาประกอบการพิจารณาตัดสิน ใจลงทุนได้อย่างสมํ่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุตธิ รรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซ่งึ จัดทําตามหลักวิชาการอันเป็ นที่ยอมรับในระดับ
สากล
2. คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่ เติมจากทีก่ าํ หนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีท่เี ป็ นการลงทุนในตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญญาใช้เงินที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชําระหนี้การค้าตั ๋ว
แลกเงินหรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธนาคารพาณิ ชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพือ่ การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
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2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
ทัง้ นี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผูส้ งจ่
ั ่ ายหรือผูอ้ อกตั ๋วทัง้ จํานวน
รวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามทีร่ ะบุไว้ในตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญญาใช้เงินด้วย
2.2 การลงทุนใน SN ต้องเป็ นไปตามเงือ่ นไขเพิม่ เติมดังนี้
2.2.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าตามทีร่ ะบุในส่วนที่ 6 ข้อ 1
2.2.2 หากการลงทุ น ใน SN จะมีผ ลทํ า ให้ ก องทุ น ต้ อ งรับ มอบทรัพ ย์ สิน ใดๆ ทรัพ ย์ สิน นั น้ ต้ อ งเป็ น
ทรัพ ย์สิน ที่ก องทุ น สามารถลงทุ น ได้ เว้น แต่ เป็ นไปตามมาตรฐานสากลซึ่ง กํ า หนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็ นทรัพย์สนิ ทีส่ ามารถเปลีย่ นมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษทั จัดการต้องจัดให้ม ี
การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการลงทุนทีอ่ าจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สนิ ดังกล่าวไว้ในหนังสือชีช้ วนด้วย
2.2.3 ในกรณีทเ่ี ป็ น SN ซึง่ มีขอ้ กําหนดห้ามเปลีย่ นมือ ผูอ้ อก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน
SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมือ่ บริษทั จัดการร้องขอได้
2.2.4 ในกรณีทเ่ี ป็ น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บริษทั จัดการต้องดําเนินการจัดให้มขี อ้ ตกลงกับผูอ้ อก
SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผูอ้ อก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวัน
สุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทว่ี นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทําการของบริษทั จัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรม
ภายในวันทําการถัดไป
2.2.4.2 ในกรณี ท่เี กิดเหตุการณ์ ท่สี ่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ ให้ผูอ้ อก SN
คํานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที
ความในวรรคหนึ่งไม่นํามาใช้บงั คับกับกรณีทเ่ี ป็ น SN ซึง่ ขึน้ ทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขาย
ตามหลักเกณฑ์ทก่ี ําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี้ทอ่ี อกใหม่
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS หน่ วย infra และหน่ วย property
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. กรณีเป็ นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1
ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
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1.2 ในกรณีทก่ี องทุนไปลงทุนในหน่ วย CIS ของกองทุนรวมอื่น กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุน
ดังนี้ (ไม่ใช้กบั การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําทีล่ งทุนในทองคําแท่ง)
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นประเภทและชนิดเดียวกับทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี ํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
single entity limit ของกองทุน
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี ํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
product limit สําหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP ของกองทุน
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุน
2. กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าํ หนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1.
2.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1
ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.2 จดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงิ นฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิ นฝาก
ต้องเป็ นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝากดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือบริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพือ่ การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1. - 9.
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ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. คูส่ ญ
ั ญา ต้องเป็ นนิตบิ ุคคลดังนี้ทส่ี ามารถเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษทั เงินทุน
1.3 บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษทั หลักทรัพย์
1.5 บริษทั ประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื้ นฟู
1.8 นิตบิ ุคคลทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
2. ตราสารทีใ่ ช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็ นตราสารดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็ นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit
rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
2.2 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุน้ กูร้ ะยะสัน้ ทีธ่ นาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือ
ธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ภี าระผูกพัน ซึง่ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั ๋วแลกเงิน หรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ทีม่ กี ําหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั ๋ว และเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กําหนดใช้เงินเมือ่ ทวงถามหรือเมือ่ ได้เห็น
2.4 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ทีม่ อี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ทีอ่ อก ซึ่งมี credit rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเ่ี ป็ น issuer rating ต้องเป็ น credit
rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด credit rating ระยะสัน้ ด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนี้ซ่งึ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขน้ึ ทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มขี อ้ มูลราคาที่
น่ าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซ่งึ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้
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2.5.1 มี credit rating ระยะสัน้ อยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวทีเ่ ทียบเคียงได้กบั credit
rating ระยะสัน้ ดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่ น 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี้ซง่ึ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนทีข่ น้ึ ทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือทีม่ ขี อ้ มูลราคาที่
น่าเชือ่ ถือและอ้างอิงได้ซง่ึ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.6.1 มี credit rating ระยะสัน้ อยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวทีเ่ ทียบเคียงได้กบั credit
rating ระยะสัน้ ดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่ น 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สนิ อื่นตามทีส่ าํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิม่ เติม
3. ระยะเวลาการรับชําระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกําหนดเพิม่ เติมทีบ่ ริษทั จัดการต้องปฏิบตั สิ าํ หรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีก่ าํ หนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ อ้ื ไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
4.2.1 เป็ นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็ นการขายตาม repo ทีเ่ ป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการกู้ยมื เงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ ของ
กองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซ้อื ณ วันเริม่ ต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็ นไปตามสมการการคํานวณ
ตามวิธกี ารดังนี้
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ อ้ื มากกว่า (ราคาซือ้ x (1 + discount rate))
ทัง้ นี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุน ชําระให้แก่คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม
reverse repo
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ อ้ื ณ สิน้ วัน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ อ้ื มากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2 ในกรณีทม่ี ลู ค่าหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ณ สิน้ วัน ไม่เป็ นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษทั จัดการ
ต้องเรียกให้ค่สู ญ
ั ญาโอนกรรมสิทธิในเงิ
์ น หรือหลักทรัพย์หรือตราสารทีส่ ามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน
เพื่อให้มลู ค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื และทรัพย์สนิ ทีโ่ อนมาดังกล่าวเป็ นไปตามวิธกี ารดังกล่าว ภายในวันทํา
การถัดจากวันทีม่ ลู ค่าหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ อ้ื ลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็ นกรณีตาม 4.4.3
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4.4.3 ในกรณีทผ่ี ลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ณ สิน้ วัน
มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็ นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ
แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า และมีการกําหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปั จจัยความเสีย่ งของ
คูส่ ญ
ั ญา (counterparty risk) แล้ว บริษทั จัดการจะไม่ดาํ เนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คาํ นวณดังนี้
4.5.1 คํานวณจากราคาซื้อรวมกับผลประโยชน์ ท่ีกองทุนพึงได้รบั จาก reverse repo จนถึงวันที่มกี าร
คํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็ นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็ นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมทีก่ องทุนมี
อยู่กบั คู่สญ
ั ญารายเดียวกันและมีขอ้ ตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์
หรือตราสารทีซ่ อ้ื หรือทรัพย์สนิ ทีโ่ อนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมทีเ่ กิดจาก reverse repo รายการอื่นได้
4.6 discount rate ทีน่ ํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็ นการกําหนดขึน้ โดยคํานึงถึงปั จจัยความเสีย่ งของคู่สญ
ั ญา
หลักทรัพย์ หรือตราสารทีซ่ อ้ื แล้ว
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. คู่สญ
ั ญา ต้องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีทค่ี ่สู ญ
ั ญาดังกล่าว
กระทําการในฐานะตัวแทนของผูย้ มื ผูย้ มื ต้องเป็ นบุคคลดังนี้ทส่ี ามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื้ นฟู
1.4 ธนาคารเพือ่ การนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษทั เงินทุน
1.7 บริษทั หลักทรัพย์
1.8 บริษทั ประกันชีวติ
1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีม่ มี ลู ค่าทรัพย์สนิ ของผูล้ งทุนแต่ละรายตัง้ แต่ 1 ล้านบาทขึน้ ไป
1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิตบิ ุคคลอื่นตามทีส่ าํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิม่ เติม
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2. หลัก ทรัพ ย์ ท่ีให้ยืม ต้อ งเป็ นหลัก ทรัพ ย์ ท่ีอ ยู่ ในระบบรับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ข องศู น ย์ร บั ฝากหลัก ทรัพ ย์ หรือ
หลักทรัพย์ทธ่ี นาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าทีเ่ ป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษทั จัดการต้องดําเนินการดังนี้
3.1 ดําเนินการให้มกี ารวางหรือเรียกหลักประกันจากผูย้ มื เพื่อเป็ นประกันการให้ยมื หลักทรัพย์ โดยต้องเป็ น
หลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญ ญาใช้เงิน บัตรเงิน ฝาก ศุ กู ก หรือหุ้น กู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิ ช ย์ บริษัท
เงินทุน หรือธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ภี าระผูกพัน
3.1.4 ตั ๋วแลกเงิน หรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ทีม่ กี ําหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน 270 วัน
นับแต่วนั ออกตั ๋วและเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กําหนดใช้เงินเมือ่ ทวงถามหรือเมือ่ ได้เห็น
3.1.5 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ที่มอี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึ่งมี credit rating
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอัน ดับแรก โดยกรณี ท่ีเป็ น issuer rating ต้อง
เป็ น credit rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด credit rating ระยะสัน้ ด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี้ทม่ี ี credit rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือคํ้าประกันทีธ่ นาคารพาณิชย์เป็ นผูอ้ อกให้แก่กองทุนเพื่อเป็ นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่
กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มรี ายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทัง้ นี้ ในกรณีท่ี
กองทุนไม่มนี โยบายการลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิหรื
์ อครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธอี ่นื ซึง่ จะมีผล
ให้บริษทั จัดการสามารถบังคับชําระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนํ าหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุ นมีกรรมสิทธิไ์ ปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตาม
หลักประกันนัน้ ได้ เว้นแต่เป็ นการบังคับชําระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์นนั ้ เอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิน้ วันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ทใ่ี ห้ยมื
3.5 ในกรณีทห่ี ลักประกันเป็ นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สนิ ดังนี้
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3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตั ๋วสัญ ญาใช้เงิน ที่ธนาคารพาณิ ช ย์ บริษัท เงินทุ น หรือธนาคารที่ม ี
กฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ภี าระผูกพัน
3.5.2.2 ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ทีม่ กี ําหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่
วันออกตั ๋ว และเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กําหนดใช้เงินเมือ่ ทวงถามหรือเมือ่ ได้เห็น
3.5.2.3 ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ทีม่ อี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ทีอ่ อก ซึง่ มี credit rating อย่างหนึ่งอย่าง
ใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอัน ดับแรก โดยกรณี ท่ีเป็ น issuer
rating ต้องเป็ น credit rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด credit rating ระยะสัน้ ด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย
ั ญาทีม่ ลี กั ษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงาน
4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สญ
ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อกําหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยมื หลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยมื
หลักทรัพย์
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ทีก่ องทุนจะเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาได้ตอ้ งมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบีย้
1.3 อัตราแลกเปลีย่ นเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้น
1.5 ทองคํา
1.6 นํ้ามันดิบ
1.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9
67

B-VIETNAMRMF
1.8 ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นดัชนีตาม 1.7
1.9 underlying อื่นตามทีส่ าํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิม่ เติม
ในกรณีท่ี derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาทีอ่ า้ งอิงดังกล่าวต้องเป็ นราคาปั จจุบนั (spot
price) หรือ ราคาสัญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า (futures price) เท่ า นั ้น ทัง้ นี้ ราคาของ underlying อื่น ที่ไ ม่ ใ ช่ ด ัช นี หรือ
underlying ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็ นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงือ่ นไขการลงทุน บริษทั จัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมือ่
2.1 กรณี ก องทุ น ได้ระบุ เกี่ย วกับ การลงทุ น ใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จ ะลงทุ น ไว้
อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ น ธนาคารพาณิ ชย์ ธนาคารที่ม ี
กฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ตัวแทนซือ้ ขาย derivatives หรือผูค้ า้ derivatives
2.3 ในกรณีทจ่ี ะต้องมีการชําระหนี้ดว้ ยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิน้ สุดลง สินค้านัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สนิ
ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่วา่ กองทุนจะเป็ นผูม้ สี ทิ ธิรบั มอบหรือมีหน้าทีส่ ง่ มอบสินค้านัน้ ก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณี underlying เป็ นดัชนี
ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็ นดัชนีตาม 1.7 - 1.8 ดัชนีดงั กล่าวต้องมีลกั ษณะดังนี้
3.1 เป็ นดัชนีท่มี กี ารกําหนดวิธกี ารคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือ
ปั จจัยต่างๆ ทีน่ ํามาใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็ นปั จจุบนั ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี
ทัง้ นี้ underlying หรือปั จจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็ นอิสระด้วย
3.2 เป็ นดัชนีทม่ี ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.2.1 ดัชนีทม่ี กี ารกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีทม่ี ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีทอ่ี งค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทัง้ หมด
3.2.1.2 ดัชนีทอ่ี งค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ําหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทัง้ หมด
ในกรณีทเ่ี ป็ นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราทีก่ าํ หนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายนํ้ าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนํ าองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ
ทองคําหรือนํ้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบทัง้ หมดเป็ นหรือเกีย่ วข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็ นดัชนีราคาทองคํา
หรือนํ้ามันดิบ
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3.2.3 ดัชนีอ่นื ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ ป็ นไปตามเงือ่ นไขครบถ้วนดังนี้
3.2.3.1 เป็ นดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นตราสารหรือสัญญาทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือ
สัญญานัน้ โดยตรงแล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
3.3 เป็ นดัชนีทไ่ี ด้รบั การพัฒนาโดยสถาบันที่มคี วามน่ าเชื่อถือและทําหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ
ทัง้ นี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ นบริษทั ในเครือของบริษทั จัดการ บริษทั จัดการต้องจัดให้มมี าตรการป้ องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนนั ้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็ นประจําทุกวันทําการผ่านสือ่ ทีม่ กี ารเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีทเ่ี ป็ นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลาย
อย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปั จจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสนิ ค้าโภคภัณ ฑ์ท่คี ํานวณจากราคาปั จจุบนั (spot price) หรือราคาสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้ า
(futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สนิ ค้าใดสินค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีอ่ า้ งอิงกับดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณีทเ่ี ป็ นดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีดงั กล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่ วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการทีบ่ ริษทั จัดการแสดงให้เห็นได้ว่าวิธกี าร
คํานวณของผูพ้ ฒ
ั นาดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้ อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มที รัพย์สนิ ทีเ่ พียงพอต่อการชําระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มที รัพย์สนิ ของกองทุนที่มคี ุณ ภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที่เพียงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจต้องชําระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิน้ สุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นัน้ และเป็ นไป
ตามทีส่ าํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนด
5. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสําหรับการลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ การลดความเสีย่ ง
ในกรณี ท่ีบ ริษั ท จัด การลงทุ น ใน derivatives ที่ underlying ไม่ ใ ช่ สิ่ง เดีย วกับ ทรัพ ย์ สิน ที่จ ะลดความเสี่ย ง
การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามทีส่ าํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนด
6. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษทั จัดการต้องจัดให้มขี อ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
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6.1 ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทุกวันที่ 15
และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทว่ี นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทําการของบริษทั จัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่า
ยุตธิ รรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ทส่ี ่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
คํานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทันที
6.3 คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมให้มกี ารล้างฐานะ derivatives เมือ่ บริษทั จัดการร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสําหรับการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน credit derivatives
บริษทั จัดการต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขดังนี้
7.1 เข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพือ่ การลดความเสีย่ งเท่านัน้
7.2 เข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาได้เฉพาะ credit derivatives ทีม่ ลี กั ษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ้อื ประกันความเสีย่ งด้านเครดิตที่เกี่ยวข้อง
กับความสามารถในการชําระหนี้ตาม obligation ของผูผ้ กู พันตาม obligation นัน้ โดยคูส่ ญ
ั ญาทีอ่ ยู่ในฐานะผูข้ ายประกัน
ความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื้อประกัน ความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้
ข้อตกลงซื้อ ประกัน ความเสี่ยงครบกําหนดทัน ที (ในกรณี ท่ีไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้น สุดในวัน ครบกําหนด
ตามปกติ) ทัง้ นี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลาย
รายการซึง่ กําหนดให้ผขู้ ายประกันความเสีย่ ง มีหน้าทีช่ าํ ระหนี้เมือ่ เกิด credit event ขึน้ กับ obligation รายการใดรายการ
หนึ่งเป็ นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม
obligation ซึ่งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน้ แต่ขอ้ ตกลงจะครบกําหนดเมื่อเกิด credit event
ขึน้ กับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้ือประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์
อ้างอิงทีเ่ กิดจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ ะได้รบั จากสินทรัพย์อา้ งอิง โดยผูข้ ายประกันความเสีย่ งมีภาระผูกพันทีจ่ ะ
จ่ายผลตอบแทนในอัตราคงทีห่ รืออัตราลอยตัวที่อา้ งอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนทีล่ ดลง (ถ้ามี) ของ
มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์อา้ งอิง เพื่อแลกกับการทีผ่ ซู้ ้อื ประกันความเสีย่ งจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ (ถ้ามี)
ของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์อา้ งอิงให้กบั ผูข้ ายประกันความเสีย่ ง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา
(กรณีไม่เกิด credit event)
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7.3 ต้องใช้ส ัญ ญามาตรฐานตามที่กํ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ
สัญญามาตรฐานอืน่ ตามทีส่ าํ นักงานยอมรับ ซึง่ มีขอ้ ตกลงทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่มขี อ้ กําหนดทีท่ าํ ให้สทิ ธิทก่ี ําหนดไว้ในตราสารหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit derivatives
นัน้ อ้างอิงเสือ่ มเสียไป
7.3.3 ไม่มขี อ้ กําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คสู่ ญ
ั ญา
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย private equity
หน่ วย private equity ที่กองทุ นลงทุ น ได้ ต้อ งมีคุ ณ สมบัติแ ละเป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ ในการลงทุ น เช่ น เดีย วกับ
ข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ให้บริษทั จัดการลงทุนในหน่วย
private equity ได้ โดยต้องไม่มขี อ้ กําหนดหรือเงื่อนไขที่ทําให้ผูล้ งทุนเข้าผูกพันมากกว่าข้อตกลงจํานวนเงินขัน้ ตํ่าทีจ่ ะ
ลงทุน
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ
บริษทั จัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์ เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี้
เว้นแต่ในกรณีทค่ี ณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิม่ เติม
ประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื
ทัง้ นี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็ นการทําสัญญา
ในประเทศทีม่ หี น่ วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือทีม่ กี ารซื้อ
ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE หรือเป็ นตราสารของบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ และเสนอขายใน
GMS
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities) ต่างประเทศ
1. ตราสาร TS ต่างประเทศ หมายความว่า ตราสารทางการเงินต่างประเทศใดๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิ ในส่วน
อื่นๆ ของข้อ 3.13.2 ซึง่ มีคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทค่ี รบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มขี อ้ กําหนดหรือเงือ่ นไขทีท่ าํ ให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลีย่ นมือได้ (รวมถึงกรณีทเ่ี ป็ นตั ๋วแลกเงิน หรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน หรือสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง ทีม่ ี
เงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารที่กฎหมายกําหนด
หรือมีเงือ่ นไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้)
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1.3 มีขอ้ มูลเกีย่ วกับตราสารทีถ่ ูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็ นประจําอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งบริษทั จัดการ
สามารถเข้าถึงได้เพื่อนํ ามาประกอบการพิจารณาตัดสิน ใจลงทุ น ได้อย่างสมํ่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุตธิ รรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซ่งึ จัดทําตามหลักวิชาการอันเป็ นที่ยอมรับในระดับ
สากล
2. คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่ เติมจากทีก่ าํ หนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีท่เี ป็ นการลงทุนในตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญญาใช้เงินที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชําระหนี้การค้าตั ๋ว
แลกเงินหรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือบริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.1.1
ทัง้ นี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผูส้ งจ่
ั ่ ายหรือผูอ้ อกตั ๋วทัง้ จํานวน
รวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามทีร่ ะบุไว้ในตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญญาใช้เงินด้วย
2.2 การลงทุนใน SN ต่างประเทศ ต้องเป็ นไปตามเงือ่ นไขเพิม่ เติมดังนี้
2.2.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าตามทีร่ ะบุในส่วนที่ 4 ข้อ 1
2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สนิ ใดๆ ทรัพย์สนิ นัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สนิ ที่
กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็ นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association
(ISDA) และเป็ นทรัพย์สนิ ทีส่ ามารถเปลีย่ นมือได้ โดยก่อนการลงทุนบริษทั จัดการต้องจัดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการ
ลงทุนทีอ่ าจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สนิ ดังกล่าวไว้ในหนังสือชีช้ วนด้วย
2.2.3 ในกรณีท่เี ป็ น SN ซึ่งมีขอ้ กําหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผูอ้ อก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน
SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมือ่ บริษทั จัดการร้องขอได้
2.2.4 ในกรณีทเ่ี ป็ น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นัน้ มีราคาปรากฏในระบบข้อมูลที่
น่าเชือ่ ถือได้ซง่ึ เป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไปของธรรมเนี
่
ยมปฏิบตั สิ ากล และบริษทั จัดการต้องดําเนินการจัดให้มขี อ้ ตกลงกับผู้
ออก SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผูอ้ อก SN ส่งราคาทีเ่ ป็ นมูลค่ายุตธิ รรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธกี ารคํานวณเดียวกับที่
ใช้ในการคํานวณราคาทีแ่ สดงในระบบข้อมูลทีน่ ่ าเชื่อถือดังกล่าว ให้บริษทั จัดการทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละ
เดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทว่ี นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทําการของบริษทั จัดการ ให้คาํ นวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทําการ
ถัดไป
2.2.4.2 ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ทส่ี ่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญให้ผอู้ อก SN ส่ง
ราคาทีเ่ ป็ นมูลค่ายุตธิ รรมของ SN มายังบริษทั จัดการทันที
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ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS หน่ วย infra และหน่ วย property ที่ การออกอยู่ภายใต้ บงั คับกฎหมาย
ต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. กรณีเป็ นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1
ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2 เป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่ วยงานต่ างประเทศที่กํ ากับดูแลด้าน
หลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซ่งึ เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็ นหน่ วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ ทีม่ ี
การซือ้ ขายในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่ วยงานกํากับดูแลที่เป็ นสมาชิก
สามัญของ IOSCO
1.2.3 ในกรณีท่กี องทุนไปลงทุนในหน่ วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าว
ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื่อผูล้ งทุนรายย่อยของ
ประเทศนัน้
1.3 ประเทศทีก่ ํากับดูแลการเสนอขายหน่ วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุม้ ครองผูล้ งทุนอย่างเพียงพอ ทัง้ นี้
ตามรายชือ่ ประเทศทีส่ าํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนด
1.4 กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกูย้ มื ไว้เฉพาะกรณีมเี หตุจาํ เป็ นในการบริหารสภาพ
คล่องเป็ นการชัวคราวเท่
่
านัน้ และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กบั การลงทุนในหน่ วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่ง
เป็ นกองทุนรวมทองคําทีล่ งทุนในทองคําแท่ง)
1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี ํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
single entity limit ของกองทุน ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไม่ใช้กบั กรณีทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP
1.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี ํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
product limit สําหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP ของกองทุน
1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุน
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศเป็ นกองทุนทีม่ งุ่ เน้นลงทุนในทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นประเภทและชนิดเดียวกับที่
กองทุนสามารถลงทุนได้ และเมื่อนําทรัพย์สนิ ทีไ่ ม่สามารถลงทุนได้มาคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
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2. กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าํ หนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1.
2.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1
ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.2 จดทะเบียนในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงิ นฝากของสถาบันการเงิ นต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงิ นฝาก
ต้องเป็ นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศทีเ่ ทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝาก ดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือบริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. บรรษัทตลาดรองสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
3. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1. - 2.
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ทีก่ องทุนจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ตอ้ งมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบีย้
1.3 อัตราแลกเปลีย่ นเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้น
1.5 ทองคํา
1.6 นํ้ามันดิบ
1.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9
1.8 ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นดัชนีตาม 1.7
1.9 underlying อื่นตามทีส่ าํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิม่ เติม
ในกรณีท่ี derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาทีอ่ า้ งอิงดังกล่าวต้องเป็ นราคาปั จจุบนั (spot
price) หรือ ราคาสัญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า (futures price) เท่ า นั ้น ทัง้ นี้ ราคาของ underlying อื่น ที่ไ ม่ ใ ช่ ด ัช นี หรือ
underlying ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็ นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
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2. เงือ่ นไขการลงทุน บริษทั จัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมือ่
2.1 กรณี ก องทุ น ได้ร ะบุ เกี่ย วกับ การลงทุ น ใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จ ะลงทุ น ไว้
อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นนิตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตให้ประกอบ
ธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยหน่ วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่เี ป็ นสมาชิก
สามัญของ IOSCO หรือทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณีทจ่ี ะต้องมีการชําระหนี้ดว้ ยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิน้ สุดลง สินค้านัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สนิ
ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่วา่ กองทุนจะเป็ นผูม้ สี ทิ ธิรบั มอบหรือมีหน้าทีส่ ง่ มอบสินค้านัน้ ก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณี underlying เป็ นดัชนี
ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็ นดัชนีตาม 1.7 - 1.8 ดัชนีดงั กล่าวต้องมีลกั ษณะดังนี้
3.1 เป็ นดัชนีท่มี กี ารกําหนดวิธกี ารคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือ
ปั จจัยต่างๆ ทีน่ ํามาใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็ นปั จจุบนั ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี
ทัง้ นี้ underlying หรือปั จจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็ นอิสระด้วย
3.2 เป็ นดัชนีทม่ี ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.2.1 ดัชนีทม่ี กี ารกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีทม่ี ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีทอ่ี งค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทัง้ หมด
3.2.1.2 ดัชนีทอ่ี งค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ํ าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทัง้ หมด
ในกรณีทเ่ี ป็ นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราทีก่ าํ หนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายนํ้ าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนํ าองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ
ทองคําหรือนํ้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบทัง้ หมดเป็ นหรือเกีย่ วข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็ นดัชนีราคาทองคํา
หรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอ่นื ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ ป็ นไปตามเงือ่ นไขครบถ้วนดังนี้
3.2.3.1 เป็ นดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นตราสารหรือสัญญาทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือ
สัญญานัน้ โดยตรงแล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
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3.3 เป็ นดัชนีท่ไี ด้รบั การพัฒนาโดยสถาบันทีม่ คี วามน่ าเชื่อถือและทําหน้าทีไ่ ด้อย่างอิสระจาก บริษทั จัดการ
ทัง้ นี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ นบริษทั ในเครือของบริษทั จัดการ บริษทั จัดการต้องจัดให้มมี าตรการป้ องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนนั ้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็ นประจําทุกวันทําการผ่านสือ่ ทีม่ กี ารเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีทเ่ี ป็ นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลาย
อย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปั จจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสนิ ค้าโภคภัณ ฑ์ท่คี ํานวณจากราคาปั จจุบนั (spot price) หรือราคาสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้ า
(futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สนิ ค้าใดสินค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีอ่ า้ งอิงกับดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณีทเ่ี ป็ นดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีดงั กล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่ วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการทีบ่ ริษทั จัดการแสดงให้เห็นได้ว่าวิธกี าร
คํานวณของผูพ้ ฒ
ั นาดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้ อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มที รัพย์สนิ ทีเ่ พียงพอต่อการชําระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มที รัพย์สนิ ของกองทุนที่มคี ุณ ภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที่เพียงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจต้องชําระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิน้ สุดลงไว้ตลอดเวลาทีไ่ ด้ลงทุนใน derivatives นัน้ และเป็ นไป
ตามทีส่ าํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนด
5. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสําหรับการลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ การลดความเสีย่ ง
ในกรณี ท่ีบริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สงิ่ เดียวกับทรัพย์สนิ ที่จะลดความเสี่ยงการ
ลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามทีส่ าํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนด
6. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษทั จัดการต้องจัดให้มขี อ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้ บริษทั จัดการทราบทุกวันที่ 15
และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีท่วี นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทําการของบริษทั จัดการให้คํานวณและแจ้งมูลค่า
ยุตธิ รรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ทส่ี ่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
คํานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทันที
6.3 คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมให้มกี ารล้างฐานะ derivatives เมือ่ บริษทั จัดการร้องขอได้
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7. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสําหรับการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน credit derivatives
บริษทั จัดการต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขดังนี้
7.1 เข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพือ่ การลดความเสีย่ งเท่านัน้
7.2 เข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาได้เฉพาะ credit derivatives ทีม่ ลี กั ษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ้อื ประกันความเสีย่ งด้านเครดิตที่เกี่ยวข้อง
กับความสามารถในการชําระหนี้ตาม obligation ของผูผ้ กู พันตาม obligation นัน้ โดยคู่สญ
ั ญาทีอ่ ยู่ในฐานะผูข้ ายประกัน
ความเสี่ยงมีภาระผูกพัน ที่จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื้อประกัน ความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้
ข้อตกลงซื้อประกัน ความเสี่ยงครบกําหนดทัน ที (ในกรณี ท่ีไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้น สุดในวัน ครบกําหนด
ตามปกติ) ทัง้ นี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลาย
รายการซึง่ กําหนดให้ผขู้ ายประกันความเสีย่ ง มีหน้าทีช่ าํ ระหนี้เมือ่ เกิด credit event ขึน้ กับ obligation รายการใดรายการ
หนึ่งเป็ นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม
obligation ซึ่งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน้ แต่ขอ้ ตกลงจะครบกําหนดเมื่อเกิด credit event
ขึน้ กับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้ือประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์
อ้างอิงทีเ่ กิดจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ ะได้รบั จากสินทรัพย์อา้ งอิง โดยผูข้ ายประกันความเสีย่ งมีภาระผูกพันทีจ่ ะ
จ่ายผลตอบแทนในอัตราคงทีห่ รืออัตราลอยตัวทีอ่ า้ งอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนทีล่ ดลง (ถ้ามี) ของ
มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์อา้ งอิง เพื่อแลกกับการทีผ่ ูซ้ ้อื ประกันความเสีย่ งจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ (ถ้ามี)
ของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์อา้ งอิงให้กบั ผูข้ ายประกันความเสีย่ ง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา
(กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามที่กํ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ
สัญญามาตรฐานอื่นตามทีส่ าํ นักงานยอมรับ ซึง่ มีขอ้ ตกลงทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่มขี อ้ กําหนดทีท่ าํ ให้สทิ ธิทก่ี ําหนดไว้ในตราสารหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ credit derivatives
นัน้ อ้างอิงเสือ่ มเสียไป
7.3.3 ไม่มขี อ้ กําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คสู่ ญ
ั ญา
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ส่วนที่ 5 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย private equity ต่างประเทศ
หน่ วย private equity ต่ า งประเทศที่ก องทุ น ลงทุ น ได้ ต้อ งมีคุ ณ สมบัติแ ละเป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ ในการลงทุ น
เช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ต่างประเทศ ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ให้บริษทั จัดการลงทุนในหน่วย
private equity ต่างประเทศได้ โดยต้องไม่มขี อ้ กําหนดหรือเงือ่ นไขทีท่ าํ ให้ผลู้ งทุนเข้าผูกพันมากกว่าข้อตกลงจํานวนเงิน
ขัน้ ตํ่าทีจ่ ะลงทุน

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ
บริษ ทั จัดการจะลงทุน หรือมีไว้ซึ่งหลัก ทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่ืน เพื่อเป็ น ทรัพ ย์สนิ ของ
กองทุนรวม ตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี้ ใน
กรณีทค่ี ณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลีย่ นแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษทั จัดการ
จะลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํ นวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 ตราสารภาครัฐไทย
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีม ี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึน้ ไป
2.2 กรณีม ี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
แต่ต่าํ กว่า 2 อันดับแรก
3 หน่วย CIS ตามทีร่ ะบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.
หรือ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผ่ รู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสาร
มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารทีร่ ฐั บาล
เป็ นประกัน
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อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
(หรือไม่เกิน 10% เมือ่ เป็ นการลงทุน
ในต่างประเทศหรือผูม้ ภี าระผูกพัน
มีภมู ลิ าํ เนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช้ credit rating
แบบ national scale)
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ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
5 ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน SN หรือศุกกู ทีผ่ อู้ อกจัดตัง้ ขึน้
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศทีไ่ ด้รบั
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
่
รายละเอียด
ตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี าํ หนดวันชําระหนี้น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 397 วันนับแต่วนั ทีล่ งทุน ทีไ่ ม่ได้มลี กั ษณะตาม
5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ภี าระผูกพันตามตราสารดังกล่าว
ต้องเป็ นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือบริษทั
เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพือ่ การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษทั หลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี าํ หนดวันชําระหนี้มากกว่า 397 วันนับแต่
วันทีล่ งทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ regulated market
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อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํ้าหนักของตราสารทีล่ งทุนใน
benchmark + 5%
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ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
6 ทรัพย์สนิ ดังนี้
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่
6.1 ตราสารทุนทีจ่ ดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์
อัตราใดจะสูงกว่า
สําหรับผูล้ งทุนทัวไปของตลาดหลั
่
กทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
(1) 10% หรือ
ของตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน (2) นํ้าหนักของทรัพย์สนิ ใน
ทีผ่ อู้ อกตราสารอยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุทอ่ี าจทําให้มกี าร
benchmark + 5%
เพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซอ้ื ขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนทีอ่ อกโดยบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึง่ หุน้ ของบริษทั ดังกล่าวซือ้ ขายในกระดาน
ซือ้ ขายหลักทรัพย์สาํ หรับผูล้ งทุนทัวไปของตลาดหลั
่
กทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือของตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงบริษทั ทีอ่ ยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุทอ่ี าจทําให้
มีการเพิกถอนหุน้ ออกจากการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.3 หุน้ ทีอ่ ยูใ่ นระหว่าง IPO เพือ่ การจดทะเบียนซือ้ ขายตาม 6.1
6.4 ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน SN หรือศุกกู
ทีผ่ อู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทยและเสนอขายตราสาร
นัน้ ในต่างประเทศ หรือผูอ้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็ นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.4.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
่
รายละเอียดตามแบบ filing
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
6.4.3.3 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี าํ หนดวันชําระหนี้
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วันนับแต่วนั ทีล่ งทุน
ทีไ่ ม่ได้มลี กั ษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2
ผูม้ ภี าระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ น
บุคคลดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 - 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ี
ลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม
ข้อ 6.4.3.3.1 - 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี าํ หนดวันชําระหนี้มากกว่า 397
วันนับแต่วนั ทีล่ งทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ
regulated market
6.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ทม่ี ี issuer rating อยูใ่ นระดับ
investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ทีค่ สู่ ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ
investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.7.1 จดทะเบียนซือ้ ขายหรืออยูใ่ นระหว่าง IPO เพือ่ การ
จดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาํ หรับ
ผูล้ งทุนทัวไปของตลาดหลั
่
กทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ของตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่วยดังกล่าวทีอ่ ยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุทอ่ี าจ
ทําให้มกี ารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือ้ ขาย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือในตลาดซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
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ข้อ

7

8

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนทีไ่ ม่ได้มลี กั ษณะกระจายการลงทุน
ในกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิ
การเช่า แล้วแต่กรณีตามแนวทางทีส่ าํ นักงานกําหนด
6.8 หน่วย private equity ทีจ่ ดทะเบียนซือ้ ขายหรืออยูใ่ นระหว่าง IPO
เพือ่ การจดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์สาํ หรับ
ผูล้ งทุนทัวไปของตลาดหลั
่
กทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือของตลาด
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity
ทีอ่ ยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุทอ่ี าจทําให้มกี ารเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.9 หน่วย CIS ตามทีร่ ะบุในในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2. หรือ 3.13.2
ส่วนที่ 2 ข้อ 2. ทีจ่ ดทะเบียนซื้อขายหรืออยูใ่ นระหว่าง IPO
เพือ่ การจดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์สาํ หรับ
ผูล้ งทุนทัวไปของตลาดหลั
่
กทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือของตลาด
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอ่ ยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุทอ่ี าจทําให้มกี ารเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนทีม่ ลี กั ษณะกระจาย
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
การลงทุนในกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางทีส่ าํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนด
และมีลกั ษณะตาม 6.7.1
ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี อ้ กําหนดเกีย่ วกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตราสาร หรือคูส่ ญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือ่ การดําเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
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ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํ นวณตามกลุ่มกิ จการ (group limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษทั ทุกบริษทั ทีอ่ ยูใ่ น
กลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน
ธุรกรรมทางการเงินกับบริษทั ดังกล่าว

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ดังนี้ ไม่มขี อ้ กําหนดเกีย่ วกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือ่ การดําเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํ นวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั ๋วแลกเงิน หรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน
ทีน่ ิตบิ ุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติ
บุคคลดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งจ่
ั ่ าย หรือคูส่ ญ
ั ญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษทั เงินทุน
1.4 บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนได้รบั โอนกรรมสิทธิมาจากคู
ส่ ญ
ั ญาตาม
์
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
2 ทรัพย์สนิ ดังนี้
2.1 ตั ๋วแลกเงิน หรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน ทีม่ เี งือ่ นไขห้ามเปลีย่ นมือ
แต่กองทุนได้ดาํ เนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายกําหนด หรือมีเงือ่ นไขให้กองทุนสามารถ
ขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
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อัตราส่วน (% ของ NAV)
รวมกันไม่เกิน 45% เฉลีย่ ในรอบ
ปี บญ
ั ชี (เว้นแต่เป็ นกองทุนทีม่ ี
อายุโครงการน้อยกว่า 1 ปี
ให้เฉลีย่ ตามรอบอายุกองทุน)
อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั กองทุนทีอ่ ายุ
กองทุนคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ
6 เดือน ทัง้ นี้ เฉพาะกองทุนทีม่ อี ายุ
โครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี

รวมกันไม่เกิน 25%

B-VIETNAMRMF
ข้อ

3
4
5

6

ประเภททรัพย์สิน
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึง่ จดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอ
ขายตามหลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี้ทอ่ี อกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีม่ รี ะยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
ธุรกรรมประเภทการซือ้ โดยมีสญ
ั ญาขายคืน
ธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์
total SIP ซึง่ ได้แก่ ทรัพย์สนิ ตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุน
ทีค่ าํ นวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน SN ศุกกู หรือตราสาร
Basel III ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วน ดังนี้
5.1 ตราสารทีม่ ลี กั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ของส่วนที่ 1 :
อัตราส่วนการลงทุนทีค่ าํ นวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคูส่ ญ
ั ญา
(single entity limit)
5.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับตํ่ากว่า investment grade หรือไม่ม ี
credit rating
derivatives ดังนี้
6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ทีม่ วี ตั ถุประสงค์
เพือ่ การลดความเสีย่ ง (hedging)
6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ทีม่ ใิ ช่เพือ่ การลดความเสีย่ ง
(non-hedging)

อัตราส่วน (% ของ NAV)

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

ไม่เกินมูลค่าความเสีย่ งทีม่ อี ยู่
global exposure limit
กรณีกองทุนไม่มกี ารลงทุน
แบบซับซ้อน จํากัด net exposure
ทีเ่ กิดจากการลงทุนใน derivatives
โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือ่ การดําเนินงานของกองทุน ไม่มขี อ้ กําหนดเกีย่ วกับ product limit
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํ นวณตามความมีส่วนได้เสียในกิ จการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 หุน้ ของบริษทั รายใดรายหนึ่ง

2

ตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน ตราสาร
Basel III และศุกกู ของผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือ
ตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการรายเดียวกัน
ต้องมีจาํ นวนหุน้ ของบริษทั รวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั นัน้
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สนิ ทางการเงิน (financial
liability)* ของผูอ้ อกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ ปิ ดเผยไว้ในงบ
การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด
ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี อู้ อกตราสารมีหนี้สนิ ทางการเงินทีอ่ อกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไปและยังไม่ปรากฏในงบ
การเงินล่าสุด บริษทั จัดการอาจนํามูลค่าหนี้สนิ ทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สนิ ทางการเงินตามงบการเงิน
ล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สนิ ทางการเงินนัน้ จะต้องเป็ น
ข้อมูลทีม่ กี ารเผยแพร่เป็ นการทัวไป
่ และในกรณีทผ่ี อู้ อก
ตราสารไม่มหี นี้สนิ ทางการเงินตามทีเ่ ปิ ดเผยไว้ในงบ
การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้อตั ราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ตามข้อนี้ของผูอ้ อกรายนัน้ เป็ นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีท่ี
ผูอ้ อกตราสารได้มกี ารยืน่ แบบ filing ในลักษณะ
เป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้พจิ ารณา
เป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีทก่ี องทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็ น
ตราสารทีอ่ อกใหม่และมี credit rating อยูใ่ นระดับตํ่ากว่า
investment grade หรือไม่ม ี credit rating ให้บริษทั จัดการ
ลงทุนเพือ่ กองทุนภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้นแต่กรณีทผ่ี อู้ อก
ตราสารได้มกี ารยืน่ แบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ
(bond issuance program) ให้พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ
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ข้อ

3

ประเภททรัพย์สิน

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

อัตราส่วน (% ของ NAV)
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารทีอ่ อกโดย
บุคคลดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือบริษทั
เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
7. ธนาคารเพือ่ การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษทั หลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ น
สมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตาม 1. - 9.)
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้ หมดของกองทุน
หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่ อกหน่วยนัน้
อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วน
ดังนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการ
เดียวกันเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการ
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ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

5

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

6

หน่วย private equity

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทัง้ หมดของกองทุน infra
ทีอ่ อกหน่วยนัน้ เว้นแต่เป็ นหน่ วย infra ของกองทุนทีม่ ลี กั ษณะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทัง้ หมดของกองทุน
property ทีอ่ อกหน่วยนัน้ เว้นแต่เป็ นหน่วย property ของกองทุน
ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย private equity ทัง้ หมดของ
กองทุน private equity

หมายเหตุ :
* หนี้สนิ ทางการเงิน (financial liability) ให้พจิ ารณาตามมาตรฐานการบัญชีท่ผี ู้ออกตราสารดังกล่าวได้จดั ทํางบการเงินตามมาตรฐานการ
บัญชีนนั ้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ ําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United
States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้น
** รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครัง้ แรกของผูอ้ อกตราสาร

ทัง้ นี้ การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
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ตารางค่าธรรมเนี ยม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
•

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
% NAV
รายการที่เรียกเก็บ
1. ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดที่ประมาณการได้
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ1
้ แู ลผลประโยชน์2
• ค่าธรรมเนียมผูด
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
• ค่าใช้จ่ายโฆษณา และประชาสัมพันธ์
- ในช่วงเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
- ภายหลังเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
้ อบบัญชี ค่าจัดทําหนังสือชีช้ วน
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าผูส
ค่าแบบฟอร์ม ค่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิ เป็ นต้น
2. ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ภาษี ค่าไปรษณีย์ เป็ นต้น
รวมค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมด4
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
1

2
3
4

อัตราตามโครงการ
ไม่เกิน 2.1400
ไม่เกิน 0.1605
ไม่เกิน 0.0535
ไม่เกิน 1.07003
ไม่เกิน 0.5350
ไม่เกิน 0.6420

ตามทีจ่ ่ายจริง
ไม่เกิ น 3.5310
ตามทีจ่ ่ายจริง

กรณีท่กี องทุน (กองทุนต้นทาง) ลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษทั จัดการจะไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยัง
กองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราทีก่ องทุน
ต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาท ในอัตราทีก่ องทุนปลายทางกําหนด เป็ นต้น
รวมค่าธรรมเนียมรับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันจดทะเบียน
ไม่รวมค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในช่วงเสนอขายครัง้ แรก

การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
จะใช้มลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิกอ่ นหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นฐานในการคํานวณ
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•

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
% มูลค่าซื้อขาย
รายการที่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน1
ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน1
• ถือครองน้ อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี
• ถือครองมากกว่า 1 ปี
ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
• ภายในบริ ษท
ั จัดการ
• กับบริ ษท
ั จัดการอื่น3
- กรณี เป็ นกองทุนต้นทาง
- กรณี เป็ นกองทุนปลายทาง
1

2
3

อัตราตามโครงการ
ไม่เกิน 1.002
ไม่เกิน 1.00 (ขัน้ ตํ่า 50 บาท)
50 บาทต่อรายการ
ไม่ม ี
ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ
เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย

กรณี ท่ีก องทุ น (กองทุ น ต้ น ทาง) ลงทุ น ของกองทุ น รวมภายใต้ ก ารจัด การเดีย วกัน (กองทุ น ปลายทาง) บริษัท จัด การจะไม่ เรีย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุน
ปลายทางจํ า นวน 100 ล้ า นบาท บริษั ท จัด การจะเรีย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการขายจากเงิน ลงทุ น 1,000 ล้ า นบาท ในอัต ราที่ก องทุ น
ต้นทางกําหนดเท่านัน้ โดยกองทุนปลายทางจะไม่มกี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากกองทุนต้นทางเพิม่ เติมอีก เป็ นต้น
ในระยะแรกบริษทั จัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บไม่เกิน 1.00% โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ปั จจุบนั ยังไม่เปิ ดให้บริการ ก่อนเปิ ดให้บริการ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบผ่านทาง www.bblam.co.th

การสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน กรณีเป็ นกองทุนต้นทาง ใช้ราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน กรณีเป็ นกองทุนปลายทาง ใช้ราคาขายหน่ วยลงทุน ซึ่งจะมี
ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซือ้ คืนคํานวณอยูใ่ นราคาดังกล่าวแล้ว

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืน ใดแล้ว ทัง้ นี้ ในปั จจุบ ัน
ภาษีมูลค่าเพิม่ เท่ากับ 7% หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปรับปรุงอัตรา
ค่าธรรมเนียมข้างต้นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รบั มติจากผู้ถอื หน่ วย
ลงทุนแล้ว
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คําเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
•

บริษทั จัดการอาจเปลีย่ นแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็ นกองทุนรวมหน่ วยลงทุน (Fund of Funds)
หรือกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Funds) หรือสามารถกลับมาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นโดยตรงได้ โดย
ไม่ทําให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิม่ ขึน้ และผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ ตลาด ณ ขณะนัน้ และต้องเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หน่วยลงทุน

•

กองทุนนี้มกี ารลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ดัง นั น้ บริษั ท จัด การจะจัด ให้ ม ีร ะบบงานที่ ป้ องกัน ธุ ร กรรมที่ อ าจก่ อ ให้ เกิด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์อนั อาจเกิดจากนโยบายการลงทุนทีเ่ ปิ ดให้มกี ารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการ
เดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนของทัง้ กองทุนต้นทางและกองทุนปลายทาง โดยผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนสามารถดูขอ้ มูลเพิม่ เติมได้ท่ี www.bblam.co.th

•

บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลัก ทรัพ ย์ห รือ ทรัพ ย์สิน อื่น เพื่อ กองทุ น รวมตามหลัก เกณฑ์ท่ีสํา นั ก งานกํา หนด โดยบริษัท จัด การจะจัด ให้ม ี
ระบบงานทีป่ ้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพือ่ ให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน

•

ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการมีพนั ธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่ วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความ
จําเป็ นจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้ แล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น
ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นต้น ผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนได้รบั ทราบและตกลงยินยอมให้สทิ ธิแก่บริษทั จัดการทีจ่ ะปฏิบตั กิ ารและดําเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็ นไปตาม
พันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ของผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุน การหักภาษี ณ ทีจ่ ่ายจากเงินได้ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ตลอดจนมีสทิ ธิดําเนินการอื่นใดเท่าทีจ่ ําเป็ นสําหรับ
การปฏิบตั ติ ามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ

•

ผู้ล งทุ น สามารถตรวจดูข้อ มูล ที่อ าจมีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจลงทุ น เช่น การทํา ธุ ร กรรมกับ บุ ค คลที่เกี่ย วข้อ งได้ท่ี
สํานักงาน ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

•

กองทุนทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วยลงทุนทัง้ หมด
ดังนัน้ หากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่ วยลงทุนอาจมีความเสีย่ งให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผูล้ งทุน
สามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ี www.bblam.co.th
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•

บริษทั จัดการอนุ ญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณและประกาศ
ต่างๆ ทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษทั จัดการทราบ เพือ่ ทีบ่ ริษทั
จัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้

•

การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสํานักงานได้รบั
รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุน
ทีเ่ สนอขายนัน้
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลรายละเอียดโครงการจัดการ
คําจํากัดความ / คํานิ ยาม :
เป็ นไปตามประกาศ
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1 ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) :
กองทุนเปิ ดบัวหลวงหุน้ เวียดนามเพือ่ การเลีย้ งชีพ
1.2 ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :
Bualuang Vietnam Equity RMF
1.3 ชื่อย่อ :
B-VIETNAMRMF
1.4 ประเภทโครงการ :
กองทุนเปิ ด
1.5 ประเภทการขาย :
ขายหลายครัง้
1.6 การกําหนดอายุโครงการ :
ไม่กาํ หนด
1.7 ลักษณะโครงการ :
กองทุนเพือ่ ผูล้ งทุนทัวไป
่
1.8 ลักษณะการเสนอขาย :
เสนอขายในไทย
2. จํานวนเงิ นทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่
เสนอขาย :
2.1 จํานวนเงิ นทุนของโครงการ :
1,750 ล้านบาท
2.1.1 จํานวนเงินทุนของโครงการเริม่ ต้น :
500 ล้านบาท
2.2 เงื่อนไข (จํานวนเงิ นทุนของโครงการ) :
บริษทั จัดการอาจจะดําเนินการเพิม่ เงินทุนโครงการของ
กองทุนโดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
แล้ว ทัง้ นี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ทส่ี าํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนด
2.3 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่ วย :
10 บาท
2.4 จํานวนหน่ วยลงทุน :
175 ล้านหน่วย
2.5 ราคาของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก :
10 บาท
2.6 มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการสังซื
่ ้อครัง้ แรก :
500 บาท
2.7 มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการสังซื
่ ้อครัง้ ถัดไป :
500 บาท
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2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการสังขายคื
่
น:
ไม่กาํ หนด
จํานวนหน่ วยลงทุนขัน้ ต่าของการสังขายคื
่
น : ไม่กาํ หนด
มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ตํา่ :
ไม่กาํ หนด
จํานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ตํา่ : ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
บริษทั จัดการสงวนสิทธิทจ่ี ะลดหรือยกเว้นมูลค่าขัน้ ตํ่าในการสังซื
่ ้อหรือสังขายคื
่
นหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี
ขัน้ ตํ่าให้กบั ผูส้ งซื
ั ่ ้อหรือผูส้ งขายคื
ั่
นหน่ วยลงทุนตามประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่ วยลงทุน ตามระยะเวลา
การถือครองหน่ วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหรือตามเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั จัดการอาจกําหนดขึน้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะประกาศให้ผลู้ งทุนทราบในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิ ดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิ เศษ การลงทุนในต่ างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุน :
3.1

วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อ ส่ งเสริม การออมแบบผู ก พัน ระยะยาวเพื่อ การเลี้ย งชีพ หลังเกษี ย ณอายุ ข องผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น และ
ตอบสนองความต้องการของผูล้ งทุนทีต่ ้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ และมีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนทีด่ ี
ในระยะยาว
3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : กองทุนรวมตราสารทุน
3.3

3.4

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิ เศษ :
• กองทุนรวมเพือ
่ การเลีย้ งชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
• กองทุนรวมทีม
่ นี โยบายเปิ ดให้มกี ารลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนแบบมีความเสีย่ งต่างประเทศ

3.5

นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :
บริษทั จัดการอาจกูย้ มื เงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืนในนามของกองทุนรวมได้ตามหลักเกณฑ์
เงือ่ นไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทัง้ นี้ จะทําเพือ่ การบริหารสภาพคล่อง
ของกองทุนรวมเท่านัน้
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3.6

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) : ลงทุน

3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า : ทีม่ ไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง
(Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน Derivatives : แบบไม่ซบั ซ้อน
3.6.2 วิ ธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment Approach
3.7

อัตราส่วนการลงทุนใน Derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100
การลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) : ลงทุน

3.8

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุง่ หวังผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกองทุนหลักมากทีส่ ดุ

3.9

กองทุนหลักมุง่ หวังให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชวี ดั (Active Management)
ดัชนี ชี้วดั /อ้างอิ ง (Benchmark) :

ดัชนี MSCI Vietnam Net Total Return USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลีย่ นเพื่อ
คํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันทีค่ าํ นวณผลตอบแทน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุน
ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควรและเหมาะสม ซึง่ อยูภ่ ายใต้กรอบนโยบายการลงทุนทีก่ ําหนด โดยบริษทั จัดการจะเปิ ดเผย
ข้อมูลและแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันทีม่ กี ารเปลีย่ นตัวชีว้ ดั คําอธิบายเกีย่ วกับตัวชีว้ ดั และเหตุผลใน
การเปลี่ยนตัวชี้วดั ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูล้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลีย่ นแปลงตัวชีว้ ดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงือ่ นไข และข้อกําหนดของสมาคม
บริษทั จัดการลงทุน และ/หรือประกาศ และข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. เกีย่ วกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงาน
ของกองทุนรวม และ/หรือการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในกรณีท่ผี ูอ้ อกดัชนีของตัวชี้วดั ไม่ได้จดั ทําหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตรา
ดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ลงทุน ทราบล่วงหน้ าผ่านการลงประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
3.10 ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน :
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม (Vietnam)
และ/หรือบริษทั ทีด่ าํ เนินธุรกิจหรือได้รบั ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และ/หรือตราสารทุน
ของผูป้ ระกอบการเวียดนามทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น รวมทัง้ หน่ วย CIS และ/หรือกองทุน ETF ทีเ่ น้น
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ลงทุ น ในตราสารทุน ประเทศเวียดนาม ทัง้ นี้ กองทุนจะมี net exposure ในตราสารทุน ข้างต้น ที่เกี่ยวข้องกับประเทศ
เวียดนาม โดยเฉลีย่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ส่วนทีเ่ หลือ อาจพิจารณาลงทุนในหน่ วย property หน่ วย infra ทีเ่ กีย่ วข้องกับประเทศเวียดนาม หรือมีไว้ซ่งึ
ตราสารทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ตามทีส่ าํ นักงาน
ก.ล.ต. กําหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทัง้ ในและต่างประเทศ
อื่นๆ
• กองทุน อาจลงทุน ในสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อป้ องกัน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยผูจ้ ดั การกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการป้ องกันความเสีย่ งตามความเหมาะสม
และ/หรือเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมถึงอาจลงทุนในตราสารทีม่ ี
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note: SN) ตราสารหนี้ทม่ี อี นั ดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าทีส่ ามารถลงทุนได้ (Non
- Investment Grade) ตราสารหนี้ ท่ีไม่ ได้รบั การจัด อัน ดับ ความน่ าเชื่อ ถือ (Unrated) และ/หรือ หลัก ทรัพ ย์ท่ีไม่ได้จ ด
ทะเบียน (Unlisted Securities)
• กองทุนอาจลงทุน ในหน่ วยลงทุน ของกองทุน รวมอื่น เช่น กองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน Property/
REITs เป็ นต้น ซึง่ อยู่ภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ โดยเฉลีย่ รอบปี บญ
ั ชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุน
ทัง้ นี้ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษทั จัดการอาจ
ไม่นับช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม และ/หรือช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุน และ/
หรือช่วงระยะเวลาทีต่ ้องใช้ในการจําหน่ ายทรัพย์สนิ ของกองทุนเนื่องจากได้รบั คําสังขายคื
่
น หรือสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน
หรือเพือ่ รอการลงทุน ซึง่ มีระยะเวลาไม่เกินกว่า 10 วันทําการ โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็ นกองทุนรวมหน่ วยลงทุน
(Fund of Funds) หรือกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Funds) หรือสามารถกลับมาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น
โดยตรงได้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสีย่ งของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิม่ ขึน้ และผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสําคัญ ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยขึน้ กับสถานการณ์ ตลาด ณ ขณะนัน้ และต้องเป็ นไป
เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน อนึ่ง บริษทั จัดการจะดําเนินการแจ้งผูถ้ อื หน่ วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการที่ www.bblam.co.th และหรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม ก่อนดําเนินการเปลีย่ นแปลง
การลงทุนดังกล่าว
3.12 รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
โดยเฉลีย่ รอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
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3.13 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุน :
3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
เป็ นไปตามประกาศ
3.13.2 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :
เป็ นไปตามประกาศ
3.14 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและ
ต่างประเทศ :
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทก่ี ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดําเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกําหนด
4. การแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :
ไม่ม ี
5. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
5.1

ช่องทางการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
• บริษท
ั จัดการ
• ผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
• ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)
5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษทั จัดการ
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
6.1

ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
• บริษท
ั จัดการ
• ผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
• หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลีย
่
• ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)
• ระบบเอทีเอ็ม (ATM)
• ระบบโทรศัพท์ (Tele-Bank)
• ช่องทางอื่นๆ เพือ
่ เป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
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6.2

รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษทั จัดการ
6.3 การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน : ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
7.1

7.4

ช่องทางการการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
• บริษท
ั จัดการ
• ผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
• ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)
• ระบบเอทีเอ็ม (ATM)
• ระบบโทรศัพท์ (Tele-Bank)
• ช่องทางอื่นๆ เพือ
่ เป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ ม :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษทั จัดการ
วิ ธีการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน : แบบดุลยพินิจของผูล้ งทุน
รายละเอียดวิ ธีการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ ม : -

7.5

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทําการซือ้ ขายของกองทุน

7.2
7.3

7.6

รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
บริษัทจัดการจะเริม่ เปิ ดรับคําสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนภายในวันทําการซื้อขายถัดจากวันที่จดทะเบียนกอง
ทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมกับสํานักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถขายคืนหน่ วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื้อขายของกองทุน ตามวันและเวลาทีร่ ะบุไว้ใน
หนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ (Factsheet) หนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th
วันทําการซื้อขายของกองทุน คือ วันทําการตามปกติของบริษทั จัดการ และวันทําการของประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการซื้อขายหรือชําระราคาหลักทรัพย์ซ่ึงเปิ ดตรงกัน หรือวันทําการซื้อขายหน่ วยลงทุนตามที่บริษทั จัดการประกาศ
กําหนด
7.7 การขายคืนหน่ วยลงทุน : ผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
7.8 รายละเอียดการขายคืนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ ม : -
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7.9

รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :

การชําระเงิ นค่ารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
บริษัท จัด การบริษัท จัด การจะชํ าระเงิน ค่ า ขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ให้แ ก่ ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น ในราคารับ ซื้อ คืน
หน่ วยลงทุนทีค่ ํานวณได้ ณ สิน้ วันทําการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนทีค่ ํานวณได้เมื่อสิน้ วันทําการ
รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนวันนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวเป็ นราคาทีร่ บั รองโดยผูด้ แู ล
ผลประโยชน์แล้ว
บริษทั จัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนตามวิธที ผ่ี ถู้ อื หน่ วยลงทุนได้ระบุไว้ในคํา
ขอเปิ ดบัญชีกองทุน ให้แก่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน
ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผูป้ ระกอบ
ธุรกิจการจัดการกองทุ นต่างประเทศที่ม ีลกั ษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุ นรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่
เกีย่ วข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีเ่ ปิ ดไว้
กับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นซึ่งอาจเปิ ดให้บริการต่อไป หรือจ่ายเป็ นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคาร
อื่นทีอ่ าจเพิม่ เติมในอนาคต และขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายในนามของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน และ/
หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับเพื่ออํานวยความสะดวกให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ PromptPay หรือ Bill Payment เป็ นต้น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื
หน่ วยลงทุ นแล้ว ซึ่งจะคํานึ งถึงผลประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุ นเป็ นสําคัญ และจะปฏิบ ัติให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ทัง้ นี้ กรณีทบ่ี ริษทั จัดการจัดให้มชี ่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเพิม่ เติม บริษทั จัดการจะแจ้งให้
ผูล้ งทุนทราบล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
เงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ในกรณี ท่ผี ู้ถือหน่ วยลงทุนระบุจํานวนหน่ วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจํานวนเงินที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนต้องการ
ได้รบั จากการขายคืนหน่ วยลงทุนในคําสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่ วยลงทุนหรือมูลค่าหน่ วยลงทุนหักด้วย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีป่ รากฏอยู่ในรายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดเท่าทีป่ รากฏอยู่ในรายการทีบ่ นั ทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
อนึ่ง กรณีผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทําคําสังขายคื
่
นเป็ นจํานวนเงิน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจได้รบั เงินค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุนไม่เท่ากับจํานวนเงินทีร่ ะบุในคําสังขายคื
่
นก็ได้
สิทธิของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนในการขายคืนหน่ วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากทีน่ ายทะเบียนได้บนั ทึกข้อมูลการซื้อ
หน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้
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ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่ วยลงทุนได้ย่นื คําสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนต่อบริษทั จัดการ และบริษทั จัดการยังไม่สามารถรับ
ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ของผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ได้โดยอยู่ในระหว่ า งการดํา เนิ น การของบริษัท จัด การตามหัวข้อ การเลื่อ น
กําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน หัวข้อการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนตามคําสังซื
่ ้อ
หรือคําสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน และหัวข้อการหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสังขาย
่
คืนหน่ วยลงทุนของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื้อขายหน่ วยลงทุนใดทีผ่ ูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนได้ย่นื คําสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ การยกเลิกคําสังขายคื
่
นจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้รบั การอนุ มตั จิ าก
บริษทั จัดการก่อน
ผูส้ งขายหน่
ั่
วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสังขายหน่
่
วยลงทุนไม่ได้ หากการทํารายการสังขายเสร็
่
จสมบูรณ์แล้ว
ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
การลดจํานวนหน่ วยลงทุนทีร่ บั ซื้อคืนจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการซื้อขายหน่ วยลงทุนจํานวนนัน้ หรือ
วันทีค่ าํ นวณราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของวันทําการซือ้ ขายหน่ วยลงทุนนัน้ ได้ แล้วแต่กรณี
8. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
8.1

8.2

ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
• บริษท
ั จัดการ
• ผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
• ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)
• ช่องทางอื่นๆ เพือ
่ เป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ ม :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษทั จัดการ

9. การชําระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิ น :
บริษทั จัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้ต่อเมื่อ
บริษทั จัดการได้กําหนดกรณีทเ่ี ป็ นเงือ่ นไขการชําระและขัน้ ตอนการดําเนินการไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพัน โดยขัน้ ตอนที่
กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบตั ิได้จริง และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนนัน้ ทุกราย ทัง้ นี้ กรณี ท่เี ป็ น
เงือ่ นไขมีได้เฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังต่อไปนี้
(1) กองทุนกําหนดวิธกี ารชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้สามารถชําระเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินไว้
เป็ นการทัวไป
่
(2) การชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนนํ าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น
นัน้ ไปชําระเป็ นค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการเดียวกันเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดําเนินการ
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(3) บริษทั จัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน
(4) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน และบริษทั จัดการ
ได้รบั มติพเิ ศษให้ชาํ ระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้
10. การเลื่อนกําหนดการชําระเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน :
10.1 บริษทั จัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทีไ่ ด้มคี ําสังขายคื
่
น
หน่วยลงทุนของกองทุนได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษทั จัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีทเ่ี ข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้
โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ไม่สามารถจําหน่ าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่าง
สมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุทท่ี ําให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามกําหนดเวลา
ปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการ
(2) ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนมีคําสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการพบว่าราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้องตามส่วนรายละเอียดโครงการ หัวข้อ "16.4 หลักเกณฑ์และวิธกี ารดําเนินการในกรณีท่ี
มูลค่าหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง" และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา
10.2 ในการเลื่อนกํ าหนดการชําระเงิน ค่ าขายคืน หน่ วยลงทุ น ตามข้อ 10.1 (1) หรือ 10.1 (2) บริษัท จัด การจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) เลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วนั ทีผ่ ูถ้ อื หน่ วยลงทุนมีคําสังขายคื
่
นหน่ วย
ลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(2) แจ้งผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีม่ คี ําสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธกี ารใดๆ โดย
พลัน เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็ นต้น
(3) แจ้งการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทัง้ จัดส่งรายงานทีแ่ สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐาน
การได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ ตามข้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ
10.1 (2) ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. โดยพลัน ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะมอบหมายให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ดาํ เนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนในช่วงเวลา
ดังกล่าว ให้บริษทั จัดการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนตามลําดับวันที่ส่งคําสัง่
ขายคืนก่อนหลัง
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11. การไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน ไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคําสัง่ :
1. บริษทั จัดการจะไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตามคําสังที
่ ไ่ ด้รบั ไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคํา
สังซื
่ ้อ คําสังขายคื
่
น หรือคําสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีทก่ี ําหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณี
ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคําสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทีร่ บั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคําสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน
แก่ผลู้ งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษทั จัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกีย่ วข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้
1. การกระทําทีเ่ ป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําทีเ่ ป็ นการปฏิบตั ติ ามคําสังเกี
่ ย่ วกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผูม้ อี ํานาจ
ตามกฎหมาย
(ข) บริษทั จัดการไม่สามารถดําเนินการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้าได้
ในสาระสําคัญ
(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลีย่ นให้บริษทั จัดการายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ
ตนอันเนื่องมาจากการทีบ่ ริษทั จัดการรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นหน่ วย
ลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ซึง่ ให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(3) อยูใ่ นระหว่างดําเนินการเพือ่ เลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1 (5) ในส่วนข้อผูกพัน
(4) บริษทั จัดการสามารถระงับการขาย รับซือ้ คืน หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
(ก) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซือ้ ขายได้ตามปกติ
(ข) บริษทั จัดการพิจารณาแล้ว มีความเชือ่ โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็ นต้องระงับการขาย รับซือ้ คืน
หรือสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตุจําเป็ นตามกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังนี้ ทัง้ นี้ การระงับการขาย รับซื้อคืน หรือสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนต้องไม่เกินกว่า 5 วันทําการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อน
ผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
1. ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
3. มีเหตุจาํ เป็ นอื่นใดเพือ่ คุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม
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ในกรณีท่มี กี ารระงับการขาย รับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามข้อ (4) (ข) วรรคหนึ่ง ให้บริษัท
จัดการแจ้งให้สาํ นักงานทราบโดยทันที ทัง้ นี้ หากเป็ นการระงับการขาย รับซื้อคืน หรือสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนเกินกว่า 1
วันทําการ สํานักงานอาจพิจารณาสังการให้
่
บริษัทจัดการดําเนินการโดยประการใดๆ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมหรือเพือ่ ลดผลกระทบต่อธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
(ค) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้เกิดขึน้ ซึง่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
1. ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ท่กี องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้ นี้
เฉพาะในกรณีทก่ี องทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ทซ่ี ้อื ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนัน้ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
2. มีเหตุการณ์ทท่ี าํ ให้ไม่สามารถแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถ
โอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
3. มีเหตุทท่ี าํ ให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามกําหนดเวลา
ปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่าวอยูเ่ หนือการควบคุมของบริษทั จัดการและผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
2. เมือ่ ปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษทั จัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนตาม
คําสังซื
่ อ้ คําสังขายคื
่
นหรือคําสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้ว บริษทั จะปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(1) แจ้งผู้ถอื หน่ วยลงทุนที่มคี ําสังซื
่ ้อ คําสังขายคื
่
น หรือคําสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
ไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 1 (2) ให้เปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบถึงการหยุดรับคําสังซื
่ ้อ คําสังขายคื
่
น หรือคําสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุนด้วยวิธกี าร
ใดๆ โดยพลันด้วย เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็ นต้น
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนหรือการหยุดรับคําสังซื
่ ้อ คําสังขายคื
่
น
หรือคําสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุ น พร้อมทัง้ แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนนัน้ ให้สํานัก งาน
ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีท่บี ริษทั จัดการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนหรือหยุดรับคําสังซื
่ ้อ คําสัง่
ขายคืนหรือคําสังสั
่ บเปลีย่ นหน่ วยลงทุน ตามข้อ 1 (2) หรือ (4) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษทั จัดการดําเนินการดังต่อไปนี้
ก่อนการเปิ ดรับคําสังซื
่ อ้ คําสังขายคื
่
น หรือคําสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคําสังซื
่ ้อ คําสังขายคื
่
น หรือคําสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุน ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนัน้ ให้สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิ ดรับ
คําสังซื
่ อ้ คําสังขายคื
่
น หรือคําสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที่มคี ําสังซื
่ ้อ คําสังขายคื
่
น หรือคําสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบ
ถึงการเปิ ดขาย รับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
102

B-VIETNAMRMF
ทราบถึงการเปิ ดรับคําสังซื
่ ้อ คําสังขายคื
่
น หรือคําสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้วยวิธกี ารใดๆ โดยพลัน เช่น การประกาศ
ทางเว็บไซต์ เป็ นต้น
3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่ วยลงทุนหรือหยุดรับคําสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนหรือคําสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ในช่ ว งระยะเวลาที่บ ริษัท จัด การพบว่า ราคาขายหน่ วยลงทุ น ไม่ถู ก ต้องตามส่วนรายละเอียดโครงการ หัวข้อ "16.4
หลักเกณฑ์และวิธกี ารดําเนินการในกรณีทม่ี ูลค่าหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง" และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะแจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าํ สังซื
่ ้อหน่วย
ลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงหยุดการขายหน่ วยลงทุน หรือหยุดรับคําสังซื
่ อ้ หรือคําสังสั
่ บเปลีย่ นหน่ วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผย
ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบถึงการหยุดรับคําสังซื
่ ้อหรือคําสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุนหน่วยลงทุน
ด้วยวิธกี ารใดๆ โดยพลัน เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็ นต้น
4. บริษทั จัดการจะปิ ดรับคําสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนชัวคราวหรื
่
อถาวรตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษทั จัดการ
จะแจ้งให้ผูล้ งทุนทราบก่อนการใช้สทิ ธิทจ่ี ะปิ ดรับคําสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนโดยจะปิ ดประกาศ ณ สํานักงานของบริษทั จัดการ
หรือสํานักงานใหญ่ หรือสํานักงานสาขาของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี
www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม และแจ้งให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบ
5. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับคําสังสั
่ บเปลีย่ นหน่ วยลงทุนเข้า เป็ นการชัวคราวและ/หรื
่
อถาวร และปิ ด
รับคําสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก เป็ นการชัวคราว
่
รวมถึงขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธคําสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุนใดๆ ใน
กรณี ท่บี ริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ หรือต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือต่อชือ่ เสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษทั จัดการ โดยจะแจ้งให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทราบก่อนการใช้สทิ ธิท่จี ะปิ ดรับคําสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ในกรณีปิดรับคําสังสั
่ บเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้าถาวร จะแจ้งให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบ
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
เป็ นไปตามประกาศ
13. เงื่อนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน :
13.1 การจัดสรรหน่ วยลงทุน :
ผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนจะได้รบั จัดสรรหน่วยลงทุนตามทีส่ งซื
ั ่ ้อหลังจากทีไ่ ด้ชาํ ระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจํานวน
กรณีทม่ี ผี สู้ งซื
ั ่ ้อในการเสนอขายครัง้ แรกไม่เกินเงินทุนโครงการ ผูส้ งซื
ั ่ ้อทุกรายจะได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุน
ตามจํานวนทีจ่ องซื้อและในกรณีทม่ี ผี จู้ องซื้อเกินจํานวนทีเ่ สนอขาย บริษทั จัดการอาจดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้
หลักการ “จองซือ้ ก่อนได้ก่อน” ตามวันทีไ่ ด้รบั ใบสังซื
่ ้อพร้อมเงินค่าสังซื
่ อ้ เต็มจํานวน
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13.2 การโอนหน่ วยลงทุน :
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ จะนําไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็ นหลักประกันมิได้
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการได้พจิ ารณาแล้วเห็น
ว่าการจัดสรรในกรณี ดงั กล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษทั จัดการโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผสู้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
14. การจ่ายเงิ นปันผล :
ไม่จา่ ย
15. ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ งซื
ั ่ ้อหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุน :
15.1 ค่าธรรมเนี ยมรวม (เพดานค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ท่ี เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ทัง้ หมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุ นรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.5310 ต่อปี ข องมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่าย
เกีย่ วกับโฆษณา (แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.6 ข้อ 2 (2)) เมือ่ รวมกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีส่ ามารถประมาณการได้ เช่น
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าจัดทําเอกสารต่างๆ ของกองทุน เช่น หนังสือชีช้ วน หนังสือบอกกล่าวต่อ
ผูถ้ อื หน่ วย ประกาศ รวมถึงค่าจัดส่งเอกสารดังกล่าว เมื่อรวมกันแล้วประมาณค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ไม่เกิน
ร้อยละ 3.30 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นการประมาณการ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กบั
ปั จจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่ วยลงทุ น เป็ น ต้น แต่ทงั ้ นี้ จะไม่เกิน กว่าอัตราขัน้ สูงของยอดรวม
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในโครงการ
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15.2 ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1 ค่าธรรมเนี ยมการจัดการรายปี :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
ในอัต ราไม่ เกิน ร้อ ยละ 2.00 ต่ อ ปี ข องมูล ค่ า ทรัพ ย์สิน ทัง้ หมดหัก มู ล ค่ า หนี้ สิน ทัง้ หมด (ไม่ ร วม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ) เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วย
ลงทุน
ทัง้ นี้ หากกองทุน (กองทุนต้นทาง) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน
(กองทุนปลายทาง) บริษทั จัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุน
ต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษทั
จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราทีก่ องทุนต้นทางกําหนด และ (2)
เงินลงทุน 100 ล้านบาท ในอัตราทีก่ องทุนปลายทางกําหนด เป็ นต้น
15.2.2 ค่าธรรมเนี ยมผูด้ แู ลผลประโยชน์ รายปี :
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ 0.1500 ต่อปี ของมูลค่าทรัพ ย์สนิ ทัง้ หมดหักมูลค่าหนี้ สนิ ทัง้ หมด (ไม่รวม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ) เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วย
ลงทุน
15.2.3 ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี :
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
ในอัต ราไม่ เกิน ร้อ ยละ 0.05 ต่ อ ปี ข องมู ล ค่ า ทรัพ ย์สิน ทัง้ หมดหัก มู ล ค่ า หนี้ สิน ทัง้ หมด (ไม่ ร วม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ) เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วย
ลงทุน
15.2.4 ค่าธรรมเนี ยมที่ปรึกษาการลงทุน :
ไม่ม ี
105

B-VIETNAMRMF
15.2.5 ค่าธรรมเนี ยมการจัดจําหน่ าย :
ไม่ม ี
15.2.6 ค่าธรรมเนี ยมอื่นๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.1770 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
1. ค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วกับการซือ้ หลักทรัพย์ ซึง่ จะรวมอยูใ่ นต้นทุนของค่าซือ้ หลักทรัพย์เมื่อมีการ
ซื้อหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์
ได้แก่ ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลีย่ นแปลงการบันทึกบัญชีให้เป็ นไปตามแนวปฎิบตั ทิ างบัญชี
สําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และหรือหลักเกณฑ์อ่นื ใดที่เกี่ยวข้องกําหนดทัง้ ในปั จจุบนั และที่แก้ไข
เพิม่ เติมในอนาคต
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก ที่เรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนทีจ่ ่ายจริง ได้แก่
(1) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการกองทุนและการยื่นจัดตัง้
กองทุน ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั ติ ามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม
เผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนสัมมนาแนะนํ ากองทุน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ทัง้ นี้ จะไม่เกิน
อัตราร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันจดทะเบียน หรือไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันจด
ทะเบียน เมือ่ รวมภาษีมลู ค่าเพิม่
(3) ค่าออกแบบหรือค่าจัดทําหรือจัดพิมพ์หรือค่าแปลหนังสือชีช้ วน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ใบคําสังซื
่ ้อหรือใบจองซื้อหน่ วยลงทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิหรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนอื่นใด และเอกสารทีใ่ ช้
ประกอบการเสนอขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(4) ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้หรืออ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์ เครื่องหมายการค้า และ/หรือ
เครือ่ งหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือของผูค้ าํ นวณและประกาศดัชนี (Index Provider)
3. ค่าใช้จ่ายเพือ่ การดําเนินงานของกองทุนทีเ่ รียกเก็บตามจํานวนทีจ่ ่ายจริง ได้แก่
(1) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเพิม่ เงินทุนกองทุน
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม
เผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนสัมมนาแนะนํ ากองทุน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ทัง้ นี้ จะไม่เกิน
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ร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน หรือไม่เกินร้อยละ 0.5350 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ เมื่อรวม
ภาษีมลู ค่าเพิม่
(3) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าทีป่ รึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ปฏิบตั ติ ามคําสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
(4) ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้หรืออ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์ เครื่องหมายการค้า และ/หรือ
เครือ่ งหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือของผูค้ าํ นวณและประกาศดัชนี (Index Provider)
(5) ค่าจัดทํารายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน และค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิหรือเอกสาร
แสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนอื่นใด ใบคําสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน ใบคําสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน แบบฟอร์มอื่นใด เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
อื่นๆ ตามทีบ่ ริษทั จัดการจัดทําขึน้
(6) ค่าจัดทํา ค่าจัดพิมพ์ ค่าแปล และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่ม เติม โครงการ
จัดการกองทุน หรือเอกสารอื่นใดทีเ่ กีย่ วกับกองทุน
(7) ค่าจัดทํา ค่าจัดพิมพ์ ค่าแปล ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร และจัดส่งหนังสือชี้ชวนเสนอขาย
หน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสารกองทุน และหรือเอกสารอื่นๆ ถึงผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(8) ค่า ใช้จ่ าย (ถ้ามี) ในการดําเนิ น คดีข องผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ท่ีฟ้ องร้องให้บ ริษัท จัดการ
ปฏิบตั ติ ามหน้าที่ หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษทั จัดการ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนหรือ
เมื่อได้รบั คําสังจากสํ
่
านักงาน ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ของ
กองทุน
(9) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี้เป็ นทรัพย์สนิ อื่น แทนการชําระหนี้ดว้ ยเงินสดตามตราสารหนี้
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิตกิ รรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่า
จัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับทางราชการค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการได้มาซึ่งหลักประกัน
ของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
(10) ค่าใช้จ่ายในการรับ ชําระเงิน ค่าซื้อหน่ วยลงทุ น ค่าใช้จ่ายในการชําระเงิน ค่ารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
(11) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน เพื่อนํา
เงินเข้าบัญชีสําหรับการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน เป็ นต้น ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง
(12) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
(13) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน รวมถึงการดําเนินการวางทรัพย์ (ถ้ามี)
(14) ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพือ่ การรับชําระหนี้ใดๆ
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(15) ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ค่าภาษีอากร หรือภาษีอ่นื ใดทีเ่ กิดขึน้ หรือเกีย่ วเนื่องกับการซื้อ
ขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมีไว้ในทรัพย์สนิ ของกองทุนทัง้ ในประเทศไทย และต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของกองทุน การจัดหา การรับมอบ การส่งมอบ การป้ องกันผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใน
การแลกเปลี่ย นเงิน ตราต่ า งประเทศ การโอนเงิน ค่ า ใช้ จ่ า ยของศู น ย์ ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ ใ นประเทศไทย (ถ้ า มี )
ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการป้ องกันความเสีย่ งในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือความ
เสี่ย งอื่น ใดที่เกี่ย วข้องกับ การลงทุ น ในหรือต่างประเทศ (ถ้ามี) รวมถึงค่าธรรมเนี ยมและหรือค่าทํารายการและหรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องของผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ในต่างประเทศของกองทุน
(16) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สนิ ทัง้
ในและต่างประเทศ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิตามคําสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษทั จัดการลงทุนและการชําระบัญชี
(17) ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการนําเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าทีพ่ กั
ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าประกันการเดินทาง เป็ นต้น
(18) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื่อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก
Global Custodian สําหรับกรณีการลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)
(19) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผูร้ บั ฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในต่างประเทศของ
กองทุนรวมถึงค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้องของผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี)
ตามที่จ่ายจริง ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อนี้เมื่อรวมค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนจะไม่เกินอัตรา
ร้อยละ 0.150 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน หรือไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุน เมือ่ รวมภาษีมลู ค่าเพิม่
(20) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผูถ้ อื หน่ วยลงทุน การขอ
มติผถู้ อื หน่วยลงทุน เป็ นต้น
ภาษีมลู ค่าเพิม่ อันเนื่องมาจากค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนทัง้ หมด จะเป็ นภาระของ
กองทุน
การคํานวณค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายจะใช้เงินบาทเป็ นฐานในการคํานวณ
ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของกองทุนเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ และภาษีอ่นื
ใดในทํานองเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลีย่ นแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดใน
ทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตรา
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รบั มติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว
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15.3 ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผูส้ งซื
ั ่ ้อหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุน :
15.3.1 ค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุนในระยะแรก บริษทั จัดการ
ขอสงวนสิทธิหากจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้เรียกเก็บได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุนทีใ่ ช้
คํานวณราคาขายหน่ วยลงทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้ าผ่านทางเว็บไซต์บริษัทที่ www.bblam.co.th
หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ หากกองทุน (กองทุนต้นทาง) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน
(กองทุนปลายทาง) บริษทั จัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้น
ทางมีมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัท
จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกําหนดเท่านัน้ โดย
กองทุนปลายทางจะไม่มกี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิม่ เติมอีก เป็ นต้น
15.3.2 ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่ วย
ลงทุน
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุนที่ใช้คํานวนราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน (โดยมี
ค่าธรรมเนียมขัน้ ตํ่า 50 บาท) โดยบริษัทจัดการจะหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากมูลค่ารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่บริษัท
จัดการจะต้องจ่ายให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่ วยลงทุน ที่ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนติดต่อกัน มากกว่า 1 ปี บริษัทจัดการจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ในจํานวนเงิน 50 บาทต่อรายการ
ทัง้ นี้ หากกองทุน (กองทุนต้นทาง) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน
(กองทุนปลายทาง) บริษทั จัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุน
ต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษทั
จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราทีก่ องทุนต้นทางกําหนดเท่านัน้ โดย
กองทุนปลายทางจะไม่มกี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิม่ เติมอีก เป็ นต้น
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15.3.3 ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (Switching In) :
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
1. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการ
ของบริษทั จัดการ : บริษทั จัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
2. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของ
บริษทั จัดการอื่น : ในอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
อนึ่ง ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บ ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะเป็ นผูเ้ รียกเก็บจาก
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยตรง เพือ่ ไม่ให้ผดิ เงือ่ นไขการลงทุนของประกาศกรมสรรพากร
15.3.3.2 ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก (Switching Out) :
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
1. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการ
ของบริษทั จัดการ : บริษทั จัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
2. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของ
บริษทั จัดการอื่น : ในอัตราไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวในอัตราใดได้โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ซึง่ เป็ นผูเ้ รียกเก็บ
อนึ่ง ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บ ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะเป็ นผูเ้ รียกเก็บจาก
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยตรง เพือ่ ไม่ให้ผดิ เงือ่ นไขการลงทุนของประกาศกรมสรรพากร
15.3.4 ค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่ วยลงทุน :
ไม่ม ี
15.3.5 ค่าธรรมเนี ยมการออกเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน :
ไม่ม ี
15.3.6 ค่าปรับกรณี ขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กาํ หนดในโครงการ (Exit Fee) :
ไม่ม ี
15.3.7 ค่าธรรมเนี ยมอื่นๆ :
ตามทีจ่ ่ายจริง
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รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิม่ และภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกัน อย่างไรก็
ตาม หากมีการเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกัน บริษทั จัดการขอ
สงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงการรับรูภ้ าษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมดให้
สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
15.4 วิ ธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนี ยม :
1. บริษทั จัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม
นายทะเบียนทุกวันที่มกี ารคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ หมดหักมูลค่าหนี้สนิ ทัง้ หมด เว้นแต่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนในวันนัน้ ๆ ของกองทุนเป็ น
ฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม และเรียกเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดือน
2. ค่าธรรมเนี ยมที่เกี่ยวกับการซื้อหลัก ทรัพย์ ซึ่งจะรวมอยู่ในต้น ทุน ของค่าซื้อหลักทรัพ ย์เมื่อมีก ารซื้อ
หลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วกับการขายหลักทรัพย์ จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมือ่ มีการขายหลักทรัพย์ ทัง้ นี้
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลีย่ นแปลงการบันทึกบัญชีให้เป็ นไปตามแนวปฎิบตั ทิ างบัญชีสาํ หรับกองทุนรวมและกองทุน
สํารองเลีย้ งชีพ และหรือหลักเกณฑ์อ่นื ใดทีเ่ กีย่ วข้องกําหนดทัง้ ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
3. ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก ทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนทีจ่ ่าย
จริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนตามแนวปฎิบตั ทิ างบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารอง
เลีย้ งชีพ และหรือหลักเกณฑ์อ่นื ใดทีเ่ กีย่ วข้องกําหนดทัง้ ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
4. ค่าใช้จ่ายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจํานวนที่จ่ายจริง บริษทั จะพิจารณาตัดจ่ายทัง้
จํานวนหรือทยอยตัดจ่ายในทางบัญชีของกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ ของค่าใช้จ่ายนัน้ ตามแนวปฎิบตั ิทาง
บัญชีสาํ หรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ และหรือหลักเกณฑ์อ่นื ใดทีเ่ กีย่ วข้องกําหนดทัง้ ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติมในอนาคต
5. กรณีทก่ี องทุนมีการลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่ ริษทั จัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ดําเนินการ บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนจากผู้ซ้อื หน่ วย
ลงทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือกองทุนรวมทีไ่ ปลงทุนในลักษณะทีซ่ ้าํ ซ้อนกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมอื่น
ทัง้ นี้ การคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามแนวปฎิบตั ทิ างบัญชีสาํ หรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ และหรือหลักเกณฑ์อ่นื ใดทีเ่ กีย่ วข้องกําหนดทัง้ ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
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15.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่าย :
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนี ยม/ค่าใช้จ่าย
1. การเพิ่ มค่าธรรมเนี ยม/ค่าใช้จ่าย
1.1 ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
1.1.1 ไม่เกินอัตราทีร่ ะบุในโครงการ

การดําเนิ นการของบริษทั จัดการ

1.1.2 เกินอัตราทีร่ ะบุไว้ในโครงการ1
(มีการกําหนดอย่างชัดเจนไว้ในโครงการแล้ว
ว่าสามารถเปลีย่ นแปลงในลักษณะดังกล่าวได้)
1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราทีร่ ะบุไว้
ในโครงการ
1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราทีร่ ะบุไว้
ในโครงการ
1.2 แตกต่างไปจากโครงการ
2. การลดค่าธรรมเนี ยม/ค่าใช้จ่าย
2.1 ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ

เปิ ดเผย2 ให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิม่ ขึน้

บริษทั จัดการต้องได้รบั มติพเิ ศษ3 และแจ้งให้สาํ นักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
เปิ ดเผย2 ให้ผถู้ อื หน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิม่ ขึน้ และแจ้งให้สาํ นักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
บริษทั จัดการต้องขอมติ3 เพือ่ แก้ไขโครงการ
เปิ ดเผย2 ให้ผลู้ งทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันทีม่ กี ารเรียกเก็บลดลง
ให้บริษทั จัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถอื ว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรือ่ งดังกล่าว

2.2 แตกต่างไปจากทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
1

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นบั แต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิม่ ขึน้
การเปิ ดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมอันทําให้มนใจได้
ั่
วา่ ผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทัวถึ
่ ง
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธก
ี ารในการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุน และการ
จัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
2

หมายเหตุ :
สําหรับค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการกองทุนทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ (ถ้ามี) บริษทั จัดการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ หรือบริษทั
จัดการจะทดรองจ่ายให้กองทุนก่อน และบริษทั จัดการจะเรียกเก็บเงินทดรองจ่ายจากกองทุนเดือนละครัง้ ทัง้ นี้ การคิด
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามแนวปฎิบตั ทิ างบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และหรือหลักเกณฑ์
อื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกําหนดทัง้ ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
112

B-VIETNAMRMF
16. วิ ธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และ
ราคาหน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิ ธีการดําเนิ นการในกรณี ที่มลู ค่าหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้อง :
16.1 วิ ธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน
และราคาหน่ วยลงทุน : ต่างประเทศ
16.2 เงื่อนไขพิ เศษ :
1. บริษทั จัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีส่ ํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกําหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
2. บริษทั จัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสํานักงาน ก.ล.ต.
ให้แก้ไขเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่น
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่ วยลงทุนทุกสิน้ วันทําการ เว้นแต่วนั ทําการนัน้ ตรงกับ
วันหยุดของตลาดหลักทรัพย์ท่กี องทุนเข้าไปลงทุน และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือวันตามที่บริษัทจัดการ
ประกาศกําหนดเพิม่ เติมในกรณีทม่ี เี หตุการณ์ไม่ปกติ
ทัง้ นี้ ในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ของกองทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ต่างประเทศ การคํานวณมูลค่า
ยุตธิ รรมของทรัพย์สนิ ดังกล่าว บริษทั จัดการจะใช้หลักการคํานวณมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์หรือตราสารทีเ่ สนอขาย
ในต่างประเทศ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษทั จัดการลงทุนซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. บริษทั
จัดการจะใช้และตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับราคาและอัตราผลตอบแทนของตราสารดังกล่าว โดยใช้ขอ้ มูลที่เปิ ดเผยผ่าน
ระบบ Bloomberg หรือ Reuters หรือระบบอื่นใดทีม่ กี ารเผยแพร่ขอ้ มูลสูส่ าธารณชนและสามารถใช้อา้ งอิงได้ภายใต้ความ
เห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
บริษทั จัดการจะใช้อตั ราแลกเปลีย่ นเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื่อคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ น
เงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เป็ นราคาปิ ด (Close) ซึ่งประกาศบนหน้ าจอ Bloomberg หรือ
Reuters ทีป่ ระมาณเวลา 16.30 น. หรือใช้อตั ราแลกเปลีย่ นทีป่ ระกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ของวันทีค่ าํ นวณเป็ น
เกณฑ์ในการคํานวณ
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลีย่ นนัน้ ไม่มคี วามเหมาะสม บริษทั จัดการอาจพิจารณา
ใช้อตั ราแลกเปลีย่ นของหน่วยงานอืน่ ใดทีป่ ระกาศแทนได้ โดยความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
(2.2) คํานวณราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทุกสิน้ วันทําการซื้อขายหน่ วยลงทุน
ทัง้ นี้ ในการคํานวณราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการใช้มลู ค่าหน่ วยลงทุนของสิน้ วันทํา
การซือ้ ขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุนของวันทําการซื้อขายหน่ วยลงทุนล่าสุด โดยจะ
ประกาศภายในวันทําการถัดไป
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(2.4) ประกาศราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของวันทําการซื้อขายหน่ วยลงทุน
ล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป
มูลค่าหน่ วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหารด้วยจํานวนหน่ วยลงทุนที่จําหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมด เมือ่ สิน้ วันทําการทีค่ าํ นวณนัน้
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ข้างต้น บริษทั จัดการจะใช้ตวั เลขทศนิยมตามทีก่ าํ หนดไว้ในข้อ 3 และได้รบั การรับรองจากผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
บริษทั จัดการอาจไม่คาํ นวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขาย
หน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมในกรณีทต่ี ลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีก่ องทุนรวม
ได้ไปลงทุนในหลักทรัพย์ท่ซี ้อื ขายในตลาดดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ไม่สามารถ
เปิ ดทําการซือ้ ขายได้ตามปกติหรือเหตุอ่นื ใดตามทีไ่ ด้รบั การผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
เมื่อเกิดเหตุการณ์ ขา้ งต้น บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่า
หน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ณ ทีท่ าํ การทุกแห่งของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุ นการขายหรือ
รับซื้อคืน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทัง้ แสดงเหตุผ ลและรายงานแผนการณ์
ดําเนินงานของกองทุนรวมให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(2.5) ในกรณีประกาศตาม (2.3) และ (2.4) บริษทั จัดการจะดําเนินการด้วยวิธกี ารใดๆ เพื่อให้ผูล้ งทุน
ทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางทีเ่ หมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็ นต้น และ
ภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และจะจัดให้มขี อ้ มูลดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ าํ การ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนใช้ซ้ือขายหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ จะระบุ
วิธกี ารประกาศดังกล่าวให้ชดั เจนในหนังสือชีช้ วน
(2.6) ในกรณีทม่ี ูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน จํานวนหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืน หน่ วยลงทุ นของกองทุ น ไม่ถูก ต้อง บริษัทจัดการจะดําเนิ นการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานัก งาน
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
3. การใช้ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุ น ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุน บริษทั จัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี้
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ ง โดยใช้วธิ กี ารปั ด
เศษทศนิยมตามหลักสากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ ง โดยใช้วธิ กี ารปั ดเศษทศนิยม
ตามหลักสากล สําหรับมูลค่าหน่ วยลงทุนเพื่อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่ วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตําแหน่ งที่ 4 ขึน้
ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพือ่ ใช้ในการคํานวณราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิง้
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ าํ นวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามทีค่ าํ นวณได้ใน (3.2)
114

B-VIETNAMRMF
(3.4) คํานวณจํานวนหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ ง โดยใช้วธิ กี ารปั ดเศษทศนิยม
ตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิง้
ในกรณีทม่ี ผี ลประโยชน์เกิดขึน้ จากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษทั จัดการจะนํ าผลประโยชน์นัน้
รวมเข้าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน
ในกรณี ท่มี เี หตุจําเป็ นที่ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน
ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะขอผ่อนผันการไม่คาํ นวณและประกาศตามกําหนด
นี้ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันทีไ่ ม่สามารถคํานวณและประกาศได้
4. ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้บริษทั จัดการได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ าม ข้อ 2.
(4.1) เมื่อบริษทั จัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน หรือหยุดรับคําสังซื
่ ้อหรือคําสังขายคื
่
นหน่ วย
ลงทุน โดยให้ได้รบั ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(4.2) เมือ่ มีเหตุทบ่ี ริษทั จัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รบั ยกเว้นตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุดงั กล่าว
(4.3) เมือ่ เป็ นวันหยุดทําการซือ้ ขายของกองทุน และหรือตัวแทนขายของกองทุน
เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ (4.1) และหรือ (4.2) บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทัง้ แสดงเหตุผลและรายงาน
แผนการณ์ดาํ เนินงานของกองทุนรวมให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
ประกาศราคาขายหน่ วยลงทุนและ/หรือราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของวันทําการซื้อขายหน่ วยลงทุนล่าสุด
ภายใน 1 วันทําการถัดไป
16.3 แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน :
ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือทุกช่องทางดังนี้
• เว็บไซต์บริษท
ั จัดการ www.bblam.co.th และหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
• Mobile Application เช่น BF Mobile Application
• ประกาศปิ ดทีบ
่ ริษทั จัดการ และหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
• หนังสือพิมพ์รายวัน
• ตรวจดูขอ
้ มูลใน NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com
หรือสอบถามได้ท่ี บลจ.บัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8
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16.4 หลักเกณฑ์และวิ ธีการดําเนิ นการในกรณี ที่มลู ค่าหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้อง :
ส่วนที่ 1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่ วยของกองทุนปิ ดไม่ถูกต้องและได้มกี ารประกาศไปแล้ว หรือราคา
หน่วยของกองทุนเปิ ดไม่ถูกต้อง
ข้อ

การดําเนิ นการของบริษทั จัดการ
กรณี ที่มลู ค่า/
ราคาหน่ วยไม่ถกู ต้อง
1. < 1 สตางค์ หรือ < 0.5% 1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทราบถึงความ
ไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี้
ของมูลค่า/ราคาหน่ วย
1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยทีไ่ ม่ถูกต้อง
ที่ถกู ต้อง
1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยทีถ่ ูกต้อง
1.1.3 สาเหตุทท่ี าํ ให้มลู ค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
1.1.4 มาตรการป้ องกันเพือ่ มิให้มลู ค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง ในกรณีทค่ี วามไม่ถูกต้องไม่ได้ม ี
สาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
1.2 ในกรณีทส่ี าเหตุทท่ี าํ ให้มลู ค่า/ราคาหน่วยไม่ถกู ต้อง
มีผลต่อเนื่องถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยครัง้ ต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง
2.

≥ 1 สตางค์ และ ≥ 0.5%

ของมูลค่า/ราคาหน่ วย
ที่ถกู ต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทวไป
ั่
2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลังตัง้ แต่วนั ที่
พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที่
มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง
2.1.2 ดําเนินการดังนี้ เฉพาะวันทีม่ ลู ค่า/ราคาหน่วย
เข้าเงือ่ นไข ตาม 2.
2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลัง1
(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที่
กําหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม
เว้นแต่ในกรณีของรายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิ ด ให้ระบุการ
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ภายใน 7 วันทําการ
นับแต่วนั ทีพ่ บว่า
มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

ตัง้ แต่วนั ทีพ่ บว่า
มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

ภายในวันทําการถัด
จากวันทีพ่ บว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

B-VIETNAMRMF
ข้อ

กรณี ที่มลู ค่า/
ราคาหน่ วยไม่ถกู ต้อง

การดําเนิ นการของบริษทั จัดการ
ดําเนินการของบริษทั จัดการ
เมือ่ พบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้องไว้
แทนข้อมูลตาม 1.1.4
(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทําการ
ถัดจากวันทีส่ ง่ รายงานให้ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์
2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ระยะเวลา

ภายในวันทําการถัด
จากวันทีค่ าํ นวณ
มูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิน้

ภายในวันทีผ่ ดู้ แู ล
ผลประโยชน์รบั รอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1
2.1.2.3 ดําเนินการโดยวิธกี ารใดๆ เพือ่ ให้
ภายใน 3 วันทําการ
ผูล้ งทุนสามารถรับทราบชือ่ กองทุน
นับแต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ล
ทีม่ กี ารแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน ผลประโยชน์รบั รอง
เดือน ปี ทีม่ กี ารแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1
2.2 หลักเกณฑ์เพิ่ มเติ มเฉพาะกองทุนเปิ ด
โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวันทีเ่ ข้า
เงือ่ นไขตาม 2.
2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการ ตาม 2.1.2.1
แก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยูใ่ น
ส่วนของการดําเนินการของบริษทั จัดการ
เมือ่ พบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

117

B-VIETNAMRMF
ข้อ

กรณี ที่มลู ค่า/
ราคาหน่ วยไม่ถกู ต้อง

การดําเนิ นการของบริษทั จัดการ
2.2.2 ชดเชยราคาตามทีก่ าํ หนดไว้ในส่วนที่ 2
ให้แล้วเสร็จ
2.2.3 ดําเนินการโดยวิธกี ารใดๆ เพือ่ ให้ผซู้ อ้ื หรือผูข้ าย
คืนหน่วยในช่วงระยะเวลาทีร่ าคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการ
ชดเชยราคา

ระยะเวลา

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ล
ผลประโยชน์รบั รอง
ข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา
2.2.4 จัดทํามาตรการป้ องกันเพือ่ มิให้ราคาหน่วย
ภายใน 7 วันทําการ
ไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทัง้
นับแต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ล
สําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อนหลังตาม ผลประโยชน์รบั รอง
2.1.2.1 ให้สาํ นักงาน เว้นแต่ในกรณีทร่ี าคาหน่วย ข้อมูลในรายงานตาม
ไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจ 2.1.2.1
ควบคุมได้ ให้บริษทั จัดการส่งสําเนาเอกสารที่
ผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่าการทีร่ าคาหน่วย
ไม่ถกู ต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอก
ทีไ่ ม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงาน
ดังกล่าวแทน

1

ให้บริษทั จัดการจัดให้มสี าํ เนารายงานไว้ ณ ทีท่ าํ การของบริษทั จัดการ เพือ่ ให้สาํ นักงานเข้าตรวจ
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ส่วนที่ 2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที่ 1 ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. ราคาหน่ วยที่ไม่ถกู ต้อง < ราคาหน่ วยที่ถกู ต้อง
1.1 กรณี ขาย

1.2 กรณี รบั ซื้อคืน

1.1.1 กรณีทผ่ี ซู้ อ้ื มีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่ วยของผูซ้ อ้ื หน่ วยเป็ นจํานวนซึง่ มีมลู ค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่วยทีถ่ ูกต้อง
1.1.2 กรณีทผ่ี ซู้ อ้ื ไม่มหี น่วยเหลืออยู2่ ให้จ่ายเงินของบริษทั จัดการ ให้กองทุนเปิ ด เป็ นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่
1.1.3 กรณีทผ่ี ซู้ อ้ื มีหน่วยเหลืออยูน่ ้อยกว่าจํานวนหน่วยทีจ่ ะต้องลด2 ให้ดาํ เนินการดังนี้
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ
1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยทีเ่ หลืออยูน่ นั ้ และจ่ายเงินของบริษทั จัดการ ให้กองทุนเปิ ดเป็ น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่
1.2.1 กรณีทผ่ี ขู้ ายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิม่ จํานวนหน่วยของผูข้ ายคืนเป็ นจํานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่วยทีถ่ ูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผขู้ ายคืน
1.2.2 กรณีทผ่ี ขู้ ายคืนไม่มหี น่วยเหลืออยู่ ให้บริษทั จัดการ จ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผขู้ ายคืน

2. ราคาหน่ วยที่ไม่ถกู ต้อง > ราคาหน่ วยที่ถกู ต้อง
2.1 กรณี ขาย

2.1.1 เพิม่ จํานวนหน่วยของผูซ้ อ้ื เป็ นจํานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยทีไ่ ม่
ถูกต้องกับราคาหน่วยทีถ่ ูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผซู้ อ้ื

2.2 กรณี รบั ซื้อคืน

2.2.1 กรณีทผ่ี ขู้ ายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผูข้ ายคืนหน่วยเป็ นจํานวนซึง่ มี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่วยทีถ่ กู ต้อง
2.2.2 กรณีทผ่ี ขู้ ายคืนไม่มหี น่วยเหลืออยู2่ ให้บริษทั จัดการจ่ายเงินของบริษทั จัดการ ให้กองทุน
เปิ ดเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่
2.2.3 กรณีทผ่ี ขู้ ายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยทีจ่ ะต้องลด2 ให้ดาํ เนินการดังนี้
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ
2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยทีเ่ หลืออยูน่ นั ้ และจ่ายเงินของบริษทั จัดการ ให้กองทุนเปิ ดเป็ น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่
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2

ไม่ใช้กบั กรณีทร่ี าคาหน่ วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้าย
ของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซอ้ื ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว

หมายเหตุ
1. ในกรณี ท่ีบริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็ น เงิน ให้แก่ผู้ซ้ือหรือผู้ขายคืนหน่ วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท
บริษัทจัดการอาจนํ าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มกี ารจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่ วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่ม ี
สถานะเป็ นผูถ้ อื หน่ วยแล้ว ให้บริษทั จัดการ ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที่ผูด้ ูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผูซ้ อ้ื หน่วยตาม 2.1 บริษทั จัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษทั จัดการ แทนกองทุนเปิ ดก็ได้
17. ชื่อผูเ้ กี่ยวข้อง :
17.1 ชื่อบริ ษทั จัดการ :
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
17.2 ชื่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
ธนาคารฮ่องกงและเซีย่ งไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
17.3 ชื่อผูป้ ระกัน (กรณี กองทุนมีประกัน) :
ไม่ม ี
17.4 ชื่อของผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ไม่ม ี
17.5 ที่ปรึกษา :
17.5.1 ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่ม ี
17.5.2 ชื่อที่ปรึกษากองทุน : ไม่ม ี
17.6 ผูส้ อบบัญชี :
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
นายเทอดทอง เทพมังกร
นางสาวชมภูนุช แซ่แต้
นายอุดม ธนูรตั น์พงศ์
นางสาวชุตมิ า วงษ์ศราพันธ์ชยั
นางสาวรฐาภัทร ลิม้ สกุล
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รายละเอียดเพิ่ มเติ ม (ผูส้ อบบัญชี) :
บริษ ทั จัด การขอสงวนสิท ธิใ นการแก้ไ ขเปลี่ย นแปลงหรือ เพิม่ เติม รายชื่อ ของผูส้ อบบัญ ชีไ ด้ในภายหลัง
โดยผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวจะต้องเป็ นบุคคลทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
17.7 การแต่งตัง้ คณะตัวแทนผูถ้ อื หน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไม่ม ี
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี ของกองทุนรวม :
18.1 วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 30 พฤศจิกายน
18.2 วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
19. การขอมติ ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน และวิ ธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิ ธีการจัดการ :
ภายใต้บทบัญญัตขิ องกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงาน ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่นใด
ทีเ่ กีย่ วข้อง จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น ในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ จะดําเนินการ
ดังนี้
1. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการในกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษทั จัดการอาจขอให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแทน
การขอมติผูถ้ อื หน่ วยลงทุนก็ได้ ทัง้ นี้ สํานักงาน ก.ล.ต. อาจกําหนดเงือ่ นไขให้บริษทั จัดการปฏิบตั เิ พื่อประโยชน์ในการ
แก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้
(1) การเปลีย่ นแปลงข้อกําหนดเกีย่ วกับการขายและการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(2) การเพิม่ ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ทาํ ให้สทิ ธิทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนมีอยูเ่ ดิมด้อยลง
(3) การเปลีย่ นแปลงประเภทของทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนทีส่ อดคล้องกับนโยบาย
การลงทุน
(4) การชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ และ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกล่าวจะนํ าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ที่ได้รบั ไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็ นกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิม่ เติมสําหรับการจัดตัง้ และจัดการของ
กองทุนรวมเพือ่ ผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
(5) กรณีอ่นื ใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไม่มผี ลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนรวมถึงไม่ทาํ ให้
ผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุนเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญ
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2. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากข้อ 4. ให้บริษทั จัดการยื่น
คําขอ พร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคําขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สําหรับประชาชนผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์
ของสํานักงาน และชําระค่าธรรมเนียมต่อสํานักงาน ก.ล.ต. เมื่อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั คําขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐาน
ประกอบคําขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคูม่ อื สําหรับประชาชนแล้ว ทัง้ นี้ อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็ นไปตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
การจดทะเบียน และการยืน่ คําขอต่างๆ
เมื่อสํานักงานได้รบั คําขอและเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแล้ว สํานักงานจะดําเนินการ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
การชําระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มิให้บริษทั จัดการเรียกเก็บจากกองทุนรวม
3. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยใช้วธิ กี ารขอมติผูถ้ อื หน่ วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษ
มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษทั จัดการส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติ
ไปยังผูด้ แู ลผลประโยชน์ เพือ่ ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินนั ้
ทัง้ นี้ การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือวิธกี ารจัดการในเรื่องทีก่ ระทบสิทธิของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
ต้องได้รบั มติพเิ ศษ โดยกําหนดเรือ่ งทีม่ นี ยั สําคัญให้รวมถึง
(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ทําให้ผลตอบแทนและความเสีย่ งของ
กองทุนรวมเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
(2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มนี โยบายการลงทุน ความเสีย่ งและระดับความเสีย่ งของ
การลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
เดิมตามทีร่ ะบุไว้ล่าสุดในโครงการ
(6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการ
แก้ไขเพิม่ เติมสัญญาประกันในเรือ่ งใดๆ อันมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
สิท ธิใ นการลงมติก รณี ก องทุ น ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมภายใต้ ก ารจัด การเดีย วกัน (กองทุ น
ปลายทาง) มิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีทก่ี องทุนปลายทางไม่สามารถดําเนินการ
เพื่อขอมติได้ เนื่องจากติดข้อจํากัดห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง บริษทั จัดการสามารถขอรับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ได้หากได้รบั มติเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที่เหลือ
ยกเว้นกรณีกองทุนปลายทางเป็ นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน ให้กองทุนต้นทางลงมติ
ให้กองทุนปลายทางได้สงู สุดไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
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4. การแก้ไขเพิ่ม เติม โครงการในกรณี ด ังต่ อ ไปนี้ ให้ถือ ว่า สํา นั ก งาน ก.ล.ต. ให้ค วามเห็น ชอบแก้ไ ขเพิ่ม เติม
โครงการในเรือ่ งดังกล่าว
(1) การแก้ไขเพิม่ เติมซึง่ มีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้
(2) การแก้ ไ ขเพิ่ม เติม ที่ต้อ งดํ า เนิ น การให้เป็ น ไปตามกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสังที
่ อ่ อกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
การแก้ไ ขเพิ่ม เติม ตามวรรคหนึ่ ง มิให้รวมถึงการขยายระยะเวลาระงับ การซื้อ ขายหน่ ว ยลงทุ น ตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดให้มเี ครื่องมือการบริหารและจัดการความเสีย่ งด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม ตามหัวข้อ
“การไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน ไม่สบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนตามคําสัง”่ ข้อ 1. (4) (ข)
(3) การแก้ไขเพิม่ เติมชือ่ และรายละเอียดอืน่ ของบุคคลให้ถูกต้อง
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็ นไปตามข้อกําหนด
ในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมโครงการเป็ นไปตามทีก่ ําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกําหนดอื่นๆ :
20.1 หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จะนํ าไปจําหน่ าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็ นหลักประกัน
มิได้
20.2 สิทธิประโยชน์ดา้ นภาษีของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(1) สิทธิและหน้ าที่เกี่ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะเป็ นไปตามกฎกระทรวง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มอื การลงทุน
เกีย่ วกับการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ
(2) กฎหมาย ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และหรือกฎหมายภาษีอากรอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องทีจ่ ะมีขน้ึ ในอนาคต
20.3 หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจึงมีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(1) ศึกษาคูม่ อื การลงทุน และหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ชดั เจนก่อนตัดสินใจลงทุน
(2) ตรวจสอบการลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่อ การเลี้ย งชีพ ของตนเองให้เป็ นไปตามเงื่อ นไขที่กํ า หนด
ในกฎหมายภาษีอากร
(3) แสดงข้อมูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดําเนินการเสียภาษีในกรณีท่มี กี ารขายคืนหน่ วยลงทุน
หรือมีการลงทุนไม่เป็ นไปตามเงือ่ นไขในการได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีทก่ี าํ หนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร
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20.4 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft dollar/ Soft commission)
บริษทั จัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็ นผูใ้ ห้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้
บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนทีร่ บั ไว้นัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สนิ ทีม่ มี ูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกีย่ วกับบทบาท
โดยตรงของความเป็ นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
(2) ต้องไม่มพี ฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนัน้ บ่อยครัง้ เกินความจําเป็ น
เพือ่ ให้กองทุนได้รบั ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนทีอ่ ยูภ่ ายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ บริษทั
จัดการจะกระทําด้วยความเป็ นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ทอ่ี าจมีไว้ได้ของกองทุนนัน้ ทัง้ นี้ บริษทั
จัดการจะไม่รบั ผลประโยชน์ตอบแทนอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษทั จัดการเอง เว้นแต่เป็ น
การได้รบั ผลประโยชน์ตามเทศกาลทีเ่ ป็ นประเพณีนิยม โดยผูล้ งทุนสามารถดูแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับนโยบายการต่อต้าน
การคอร์รปั ชันได้
่ ท่ี www.bblam.co.th
20.5 ข้อกําหนดเกีย่ วกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act
(ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบัน
การเงิน ที่ไม่ ใช่ ส ญ
ั ชาติอ เมริก ัน นอกประเทศสหรัฐอเมริก า (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อ มู ล
เกี่ยวกับบัญ ชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กบั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/ นิติบุคคล
สัญชาติอเมริกนั ผูซ้ ่งึ มีถนิ่ ที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซ้ ่งึ มีถนิ่ ที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิ ดหรือมีไว้กบั
FFI นัน้ นอกจากนี้ ยังปรากฎด้วยว่าในปั จจุบนั มีรฐั บาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายทีม่ ขี อ้ กําหนดและ
หลัก เกณฑ์ ในลัก ษณะที่ค ล้า ยคลึง กับ FATCA (ซึ่งต่ อ ไปจะรวมเรีย ก FATCA และกฎหมายดังกล่ า วว่ า “กฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง”)
กองทุนรวมและบริษทั จัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตน
กับหน่ วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีหน้ าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคล
สัญ ชาติอเมริกนั และบุคคลที่มลี กั ษณะตามหลักเกณฑ์ท่ี FATCA กําหนด หน้ าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหา
ความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าทีใ่ นการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสาร
ยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้น
ภายใต้ขอ้ กําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของ FATCA
(กล่าวคือ มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้ จะได้รบั ผลกระทบ
ทีส่ าํ คัญในสองกรณี คือ
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(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินทีก่ องทุนรวมจะได้รบั จากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการ
ขายทรัพย์สนิ ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ ต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
เป็ นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สนิ ทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝาก
และเงิน ลงทุ น กับ สถาบัน การเงิน อื่น ๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริก า ซึ่งจะเริ่ม ต้น ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2560 เป็ น ต้น ไป โดย
FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA
(ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน) มีหน้าที่
ดําเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กบั กองทุนรวมทีเ่ ป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รบั ฝาก
ทรัพย์สนิ และผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ทีเ่ ข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธ
หรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุตคิ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษทั จัดการ ซึง่ อาจทําให้กองทุน
รวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มปี ระสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้อกี ต่อไป
เพื่อมิให้บริษทั จัดการและกองทุนรวมได้รบั ผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้ เพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์
ของผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น โดยรวม บริษัท จัด การและกองทุ น รวม (โดยบริษัท จัด การ) จึง เข้า ผู ก พัน ตนเพื่อ ปฏิบ ัติต าม
หลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง และเพื่อให้บริษทั จัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิ
ตามภาระผูกพันภายใต้ขอ้ กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องได้ บริษทั จัดการและกองทุนรวม
(ซึง่ รวมทัง้ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการปฎิบตั งิ านของกองทุน เช่น ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ และผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี้
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ น ที่เข้าข่ายเป็ น พลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็ นบุ คคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษทั จัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ
ทีอ่ ยู่ เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
หรือเงินปั นผลทีไ่ ด้รบั เป็ นต้น) ทีม่ อี ยู่ในบัญชีทงั ้ หมดของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนนัน้ กับบริษทั จัดการ ให้กบั หน่ วยงานของรัฐ
ทัง้ ในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
(2) ร้องขอให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนนํ าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิม่ เติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์
ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกนั หรือการให้ขอ้ มูลตาม
หัวข้อทีก่ าํ หนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่ วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมือ่ ข้อมูลที่
เคยให้ไว้มกี ารเปลีย่ นแปลง เป็ นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่ วข้อง (ในกรณีทเ่ี ป็ นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้ นี้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื่นใดเพือ่ ให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้ เพือ่ ให้กองทุน
หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้ หากมีการดําเนินการทีส่ อดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
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ข้างต้น ในกรณี ท่ผี ู้ถือหน่ วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการ หรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการ
กําหนด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ ตามความจําเป็ นและ
ความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถอื หน่ วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามทีบ่ ริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้
ดําเนินการตามข้อตกลงทีไ่ ด้ระบุไว้ในคําขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คําสังซื
่ อ้ / สับเปลีย่ น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน
ดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินทีช่ ําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายนัน้ ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ต้อง
ไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้ องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุนโดยรวม
ได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้ หากมีการดําเนินการทีส่ อดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจําเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ น
การกระทําเพือ่ หลีกเลีย่ งมิให้บริษทั จัดการและกองทุนมีการดําเนินการทีไ่ ม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิ ดบัญ ชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น
ซึง่ ในทางปฏิบตั บิ ริษทั จัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีเ่ ข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา
(หรือเป็ นบุคคลตามทีก่ ฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกําหนด) เท่านัน้
ทัง้ นี้ ในกรณีทก่ี ฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิม่ เติมข้อกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามทีบ่ ริษทั จัดการได้
สงวนสิทธิไว้ขา้ งต้น บริษทั จัดการ (รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดย
อาจนําส่งข้อมูลของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนไปยังหน่ วยงาน หรือดําเนินการอื่นใดทีร่ าชการกําหนด โดยไม่จาํ เป็ นต้องร้องขอต่อ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
20.6 แนวทางการใช้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการในการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถอื หน่ วยลงทุนของกองทุนรวม
เพือ่ การเลีย้ งชีพไปยังกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพอื่น
ในกรณี ท่กี องทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพปรากฎเหตุเลิกกองทุนตามที่กําหนดในข้อผูกพัน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจเพือ่ ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพไปยัง
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น โดยจะแจ้งให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทราบโดยช่องทาง
ใดๆ ทีม ีห ลัก ฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่ วยลงทุ นได้ รวมทัง้ แจ้งเป็ น หนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทราบ และแจ้ง
สํานักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์โดยข้อมูล
ทีแ่ จ้งดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี้
(ก) บริษทั จัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
อื่น โดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพทีม่ นี โยบายการลงทุนเดียวกัน หรือความเสีย่ งทีใ่ กล้เคียงกับกองทุน
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รวมเพื่อการเลี้ยงชีพเดิม หรือไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพทีม่ คี วามเสีย่ งตํ่าสุด ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั
จัดการ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีทผ่ี ูถ้ อื หน่ วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นอีกทอด
หนึ่ง ผู้ถอื หน่ วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่ผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนกําหนด และผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจะได้รบั ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน เมื่อเป็ นไปตาม
เงือ่ นไขโดยครบถ้วนดังนี
1. เป็ นการโอนย้ายตามคําสังของผู
่
ถ้ อื หน่ วยลงทุนเป็ นครัง้ แรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการ
เลีย้ งชีพอื่นทีอ่ ยูภ่ ายใต้การจัดการของบริษทั จัดการเดียวกัน
2. เป็ นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด ทัง้ นี้ ในการกําหนดระยะเวลา
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะคํานึงถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถดําเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม
เมื่อบริษทั จัดการดําเนินการจําหน่ ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยู่ และรวบรวมเงินจากการจําหน่ าย
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ดังกล่าวตามทีก่ าํ หนดในข้อผูกพันแล้ว บริษทั จัดการจะโอนย้ายการลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนที่
แจ้งความประสงค์ไว้ไปยังกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพอื่นโดยไม่ชกั ช้า
21. การดําเนิ นการกรณี บริษทั จัดการไม่สามารถดํารงเงิ นกองทุนได้ตามที่ประกาศกําหนด :
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามทีป่ ระกาศกําหนด บริษทั จัดการจะดําเนินการเพื่อเปลีย่ นให้
บริษทั จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธกี ารขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรือขอมติโดยเสียง
ข้างมากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าํ หน่าย
ได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่รูห้ รือควรรูว้ ่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทัง้ นี้ หากมีเหตุ
จําเป็ นและสมควร บริษทั จัดการอาจขอให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษทั
จัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ นสําคัญ และในกรณี ท่มี คี ่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยน
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้
ภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด บริษทั จัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษทั จัดการมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ และ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสังที
่ ่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีท่ขี อ้ กําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสังดั
่ งกล่าว
หากบริษัทจัดการได้ดําเนิน การให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสังนั
่ น้ ให้ถือว่าบริษัท จัดการได้ป ฏิบ ัติ
ให้เป็ นไปตามโครงการแล้ว
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บริษัทจัดการจะแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผูด้ ูแล
ผลประโยชน์มอี ํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่ วยลงทุนและบริษัทจัดการ ทัง้ นี้ การลงนามในข้อผูกพันของ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ โดยชอบ ให้ถอื ว่าผูกพันผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง
การทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือ้ หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนและบริษทั จัดการ
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่ ่านการอนุ มตั จิ ากสํานักงาน ก.ล.ต. หรือผ่านการแก้ไขเพิม่ เติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญ ญัติห ลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพัน ระหว่างผู้ถือหน่ วยลงทุนกับบริษัท
จัดการ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ
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ส่วนที่ 3 ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการ
1. บริษทั จัดการ :
ชือ่ :
ทีอ่ ยู่ :

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตท้ี าวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996
ทีอ่ ยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 175 Sathorn City Tower, 7th, 21st and 26th Floors, South Sathorn Road,
Sathorn, Bangkok 10120
สิ ทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) การบริหารกองทุน
(1.1) ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นเงินได้จากการขายหน่ วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวม
ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้ แรก
(1.2) จัด การกองทุ น ให้เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รบั อนุ ม ตั ิ ตลอดจนข้อผูก พันระหว่างบริษัท
จัดการ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างเคร่งครัด
(1.3) นํ าเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ และซื้อขาย จําหน่ าย สังโอน
่
เปลี่ยนแปลงเพิม่ เติม
หลักทรัพย์ทล่ี งทุนไว้นนั ้ ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิ ทัง้ นี้
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นหลัก
(1.4) ดําเนินการเพิม่ จํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธกี ารทีก่ าํ หนด
(1.5) ดําเนินการเพิม่ จํานวนหน่ วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่ วยลงทุนทีร่ บั ซื้อคืนในวันทําการ
ถัดจากวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนจํานวนนัน้ แล้วแต่กรณี
(1.6) สงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
(1.7) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที่จําเป็ นเพื่อ
รักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(1.8) เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธจี ดั การกองทุนตามหัวข้อ "การขอมติ
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และวิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ"
(1.9) ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการมีพนั ธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ
หรือมีความจําเป็ นจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้ แล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึน้ ในอนาคต
เช่น ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นต้น ผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนได้รบั ทราบ และตกลงยิน ยอมให้สทิ ธิแก่บริษทั จัดการทีจ่ ะปฏิบตั กิ ารและดําเนิน การต่างๆ เพื่อให้เป็ นไปตาม
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พันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
การหักภาษี ณ ทีจ่ ่ายจากเงินได้ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตลอดจนมีสทิ ธิดาํ เนินการอื่นใดเท่าทีจ่ าํ เป็ นสําหรับการปฏิบตั ติ าม
พันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
(2) การรับและจ่ายเงิ นของกองทุน
(2.1) จัดให้มกี ารรับและจ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอืน่ ใดจากและให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
และกองทุน ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามทีก่ ําหนดไว้ในหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ งซื
ั ่ อ้ หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน"
(2.2) ได้ร บั ค่ า ตอบแทนในการจัด การกองทุ น และค่ า ธรรมเนี ย มอื่น ๆ ตามอัต ราที่กํ า หนดไว้ในหัว ข้อ
"ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ งซื
ั ่ อ้ หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน"
(3) การแต่งตัง้ บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุน
(3.1) จัดให้มผี ูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัตติ ามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติ
ของผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ ข องกองทุ น รวม รวมถึง การเปลี่ย นตัว ผู้ดู แ ลผลประโยชน์ ข องกองทุ น และแต่ ง ตัง้ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์อ่นื แทนตามเงื่อนไขในการเปลีย่ นตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ทก่ี ําหนดไว้ ทัง้ นี้ โดยได้รบั อนุ ญาตจากสํานักงาน
ก.ล.ต. ก่อน
(3.2) แต่งตัง้ ผู้สนั บสนุ น การขายหรือรับซื้อคืน ภายใต้ห ลัก เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีก ารที่ค ณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(3.3) จัดให้มผี ูส้ อบบัญชีทรัพย์สนิ ของกองทุนทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ
ผูส้ อบบัญชี
(3.4) แต่งตัง้ ผูช้ าํ ระบัญชีกองทุน เมือ่ ยุตหิ รือเลิกกองทุน ทัง้ นี้ โดยความเห็นชอบของสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อน
(3.5) แต่งตัง้ นายทะเบียนของกองทุนตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
(4) การดําเนิ นการให้เป็ นไปตามข้อจํากัดในการใช้สิทธิ ออกเสียงของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(4.1) หากผูถ้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ของกองทุนรวม บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมทีม่ กี ารแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนและหน่ วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนดังกล่าวเต็ม
ตามจํานวนทีถ่ อื อยู่
(4.2) เปิ ดเผยข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกินข้อจํากัดในการใช้สทิ ธิออกเสียง (ถ้ามี) โดยจะระบุจาํ นวนบุคคล
ทีถ่ อื หน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดดังกล่าว พร้อมทัง้ ช่องทางการตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนัน้ ด้วย
(4.3) ในกรณีทม่ี ผี ูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้บริการเป็ นนายหน้าซื้อขายหน่ วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผยชื่อ
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน (Omnibus Account) บริษทั จัดการจะจัดให้มขี อ้ ตกลงให้ผูป้ ระกอบธุรกิจดังกล่าวดําเนินการตรวจสอบ
และแจ้งให้บริษทั จัดการทราบ หากมีกรณีท่บี ุคคลใดถือหน่ วยลงทุนเกินข้อจํากัดในการใช้สทิ ธิออกเสียง เพื่อให้บริษัท
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จัดการใช้ขอ้ มูลดังกล่าวในการเปิ ดเผยตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้ ผูป้ ระกอบธุรกิจดังกล่าวนัน้ จะต้อง
ไม่นับคะแนนเสียงในส่วนทีเ่ กินข้อจํากัดในการใช้สทิ ธิออกเสียงทีไ่ ด้กําหนดไว้ในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่ วยลงทุนกับ
บริษทั จัดการ
(5) การดําเนิ นการอื่นๆ
(5.1) จัดให้มเี อกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
(5.2) จัดให้มกี ารฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนไว้กบั ผูด้ แู ลผลประโยชน์
(5.3) จัดให้มแี ละเก็บรักษาไว้ซ่งึ ทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(5.4) จัดทํารายงานทุกรอบปี บญ
ั ชีเพื่อแสดงข้อมูลเกีย่ วกับกองทุน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หน่ วย
ลงทุนทีม่ ชี อ่ื อยูใ่ นทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศกําหนด
(5.5) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน เพื่อแสดงข้อมูลเกีย่ วกับกองทุนของรอบระยะเวลาหกเดือน
นัน้ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนและสํานักงานตามประกาศกําหนด
เว้นแต่ บริษทั เลือกทํารายงานตามรอบปี บญ
ั ชี บริษทั ไม่ตอ้ งจัดทํารายงานในรอบระยะหกเดือนหลังสําหรับปี บญ
ั ชีนนั ้
(5.6) จัดทําหนังสือชีช้ วนใหม่ เพื่อแสดงข้อมูลเกีย่ วกับกองทุนทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ตามทีป่ ระกาศกําหนด ทัง้ ทีม่ ี
อยูใ่ นปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
(5.7) แจ้งการแก้ไขเพิม่ เติมข้อมูลทีไ่ ด้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิม่ จํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการ
แก้ไขเพิม่ เติมจํานวนและมูลค่าหน่ วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนให้แก่สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วนั ทีไ่ ด้แก้ไขเพิม่ เติมนัน้
(5.8) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนเปิ ดต่อสํานักงาน ก.ล.ต. โดยเสีย
ค่าธรรมเนียมตามอัตราทีส่ าํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีทห่ี ลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย
(5.9) จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็ นรายวันและจัดส่ง
ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ภายในทุกสิน้ วันทําการนัน้
(5.10) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเป็ นรายวัน และจัดส่งให้ผูด้ แู ลผลประโยชน์ภายในทุกสิน้ วัน
ทําการนัน้
(5.11) จัดทํารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ท่มี มี ูลค่าเกินอัตราส่วนที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีทม่ี ไิ ด้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิม่ เติมตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ าํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนด และ
จัดส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันทีห่ ลักทรัพย์นนั ้ มีมลู ค่าเกิน อัตราส่วนทีก่ าํ หนด
(5.12) จัดทําและจัดส่งรายงานอื่นๆ ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
(5.13) ปฏิบตั กิ ารอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซ่งึ วัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซ่งึ ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
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และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ทัง้ ที่ มีอยูใ่ น
ปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
บริษัท จัด การมีห น้ าที่ป ฏิบ ัติต ามข้อ ผูก พัน โครงการจัด การกองทุ น รวม กฎหมายว่าด้วยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสังที
่ อ่ อกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีทข่ี อ้ กําหนดในข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสังดั
่ งกล่าว หากบริษทั
จัดการได้ดาํ เนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสังนั
่ น้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษทั จัดการ :
ในกรณีท่มี กี ารเปลี่ยนบริษัทจัดการ ไม่ว่าโดยคําสังของสํ
่
านักงาน ก.ล.ต. หรือโดยเหตุอ่นื ใดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษทั จัดการต้องดําเนินการตามทีจ่ าํ เป็ นเพื่อให้บริษทั จัดการรายใหม่เข้าทํา
หน้าทีต่ อ่ ไปได้ ซึง่ รวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้แก่บริษทั จัดการรายใหม่
2. ผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
ชือ่ : ธนาคารฮ่องกงและเซีย่ งไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 968 อาคารเอชเอสบีซี ชัน้ 5 ฝ่ ายบริการหลักทรัพย์ ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2614-5588
สิ ทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
สิ ทธิ ของผูด้ แู ลผลประโยชน์
(1) ได้รบั ค่าตอบแทนจากการทําหน้าทีเ่ ป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามอัตราทีก่ ําหนดไว้ในหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ งซื
ั ่ อ้ หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน"
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ตามเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดไว้ในสัญญา ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.
หน้ าที่และความรับผิดชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
(1) ดูแลให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และตามทีร่ ะบุในโครงการจัดการกองทุนโดยเคร่งครัด
(2) รับฝาก ดูแล และเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน โดยแยกทรัพย์สนิ ของกองทุนออกจากทรัพย์สนิ ของผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ และทรัพย์สนิ ของลูกค้าอื่นๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ ดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุ น
เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน
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(3) ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สนิ หรือรักษาสิทธิในทรัพย์สนิ ของกองทุนเพื่อผลประโยชน์ ในการรับดอกเบี้ย
การรับสิทธิในการจองซื้อตราสารหนี้ และหรือหน่ วยลงทุน และสิทธิป ระโยชน์ อ่นื ใดที่กองทุน พึงจะได้รบั หากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ได้ท ราบถึงการนั น้ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ จ ะแจ้งและรายงานให้บ ริษัท จัด การทราบทัน ทีท่ีได้รบั ข่าวเป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ดําเนิน การรับหรือจ่ายเงิน
ตามสิทธินนั ้ ๆ ตามคําสังของบริ
่
ษทั จัดการ
(4) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่ าย จ่าย โอน และแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าวตามคําสังของบริ
่
ษทั จัดการเมือ่ เห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว
(5) จัดทําบัญชีทรัพย์สนิ และรับรองความถูกต้องของบัญชีทรัพย์สนิ ของกองทุนทีร่ บั ฝากไว้และทําบัญชีแสดงการ
รับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุน
(6) รับรองการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนของกองทุน ตามหลักเกณฑ์ทก่ี ําหนดในโครงการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ
สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(7) จ่ายเงินจากบัญ ชีเงินฝากของกองทุน เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ
กองทุนตามคําสังของบริ
่
ษทั จัดการ
(8) รับเงินค่าขายหน่ วยลงทุนจากบริษทั จัดการเพื่อเข้าบัญชีกองทุนและชําระเงินผ่านบริษทั จัดการให้แก่ผขู้ ายคืน
หน่วยลงทุนตามคําสังของบริ
่
ษทั จัดการ
(9) จัดทํารายงานดังต่อไปนี้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรส่งให้บริษทั จัดการ
(9.1) รายละเอียดการรับจ่ายเงินจากบัญ ชีเงินสดและเงิน ฝากธนาคารพร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน และ
คํานวณดอกเบีย้ ค้างรับ (ถ้ามี)
(9.2) รายงานเป็ นรายวันเกีย่ วกับเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลักทรัพย์ และตามสถานภาพ
ของหลักทรัพย์ พร้อมทัง้ คํานวณดอกเบีย้ ค้างรับ (ถ้ามี)
(9.3) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี้คา่ ซือ้ หลักทรัพย์ และลูกหนี้คา่ ขายหลักทรัพย์
(9.4) รายงานอื่นๆ ตามทีบ่ ริษทั จัดการร้องขอ
(10) จัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีต่ ามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ทัง้ นี้ ภายใน 5 วันนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์รถู้ งึ เหตุการณ์ดงั กล่าว
(11) แจ้งให้บริษทั จัดการทราบ หากบริษทั จัดการมิได้ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว หรือข้อบังคับ
อื่นใดทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการจัดการกองทุนรวม
(12) ดําเนินการสอดส่องดูแล และตรวจสอบบัญชีเงินฝากและเอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
กองทุน
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(13) ดําเนินการฟ้ องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบตั ติ ามหน้าที่ของตน หรือฟ้ องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุ นหรือเมื่อได้รบั คําสังจากสํ
่
านั ก งาน ก.ล.ต.
ค่าใช้จ่ายในการฟ้ องร้องบังคับคดี เพือ่ ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนให้หกั หรือเรียกร้องจากทรัพย์สนิ ของกองทุนได้
(14) แสดงความเห็นของผูด้ ูแลผลประโยชน์เกีย่ วกับการดําเนินงานของกองทุนในรอบระยะเวลาหกเดือนและรอบ
ระยะเวลาหนึ่งปี ทผ่ี ่านมาในรายงานหกเดือนและรายงานประจําปี และรายงานอื่นทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด
(15) ให้ค วามเห็น ชอบในการดําเนิ น งานของบริษัท จัดการตามที่ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานัก งาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดให้เป็ นหน้าทีข่ องผูด้ แู ลผลประโยชน์
(16) ดูแลรับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิน้ หรือจนกว่าการเป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ตาม
สัญญาจะสิน้ สุดลง
(17) ดูแล และตรวจสอบให้ผชู้ ําระบัญชีปฏิบตั ติ ามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ในกรณีทผ่ี ชู้ ําระบัญชีงดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบ
(18) จัดให้มผี ูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ในต่างประเทศหรือศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (ถ้ามี) สําหรับประเทศที่
กองทุนไปลงทุน โดยผูด้ แู ลผลประโยชน์มหี น้าทีค่ ดั เลือกและตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ในต่างประเทศว่า
ถูกต้องตามกฎหมายกําหนด มีฐานะมันคงและมี
่
ศกั ยภาพในการดําเนินการเป็ นผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ในต่างประเทศของ
กองทุน โดยผูด้ แู ลจะต้องรับผิดชอบการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ นัน้
(19) ในกรณีทผ่ี ูด้ ูแลผลประโยชน์มไิ ด้เป็ นสมาชิกศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศทีบ่ ริษทั จัดการประสงค์จะ
ลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์นัน้ ให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์ แต่งตัง้ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ อื่นซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ี
สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(20) ปฏิบตั งิ านอื่นใด ตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็ นหน้าทีข่ องผูด้ ูแล
ผลประโยชน์
(21) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และข้อ
ผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่ วยลงทุนกับบริษทั จัดการ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ทัง้ ที่มอี ยู่ในปั จจุบนั และที่แก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
โดยเคร่งครัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ม ีอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไว้ในสัญ ญาแต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของ
กองทุนรวมและตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่ รวมถึงหน้าทีด่ แู ลรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่ วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ รายเดิมมีหน้ าที่ดําเนินการตามที่
จําเป็ นเพือ่ ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปได้ ซึง่ การดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อ
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ในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิง่ ที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลง
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
ในกรณีทผ่ี ดู้ แู ลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบตั หิ น้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของ
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจใช้สทิ ธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้ องร้องบังคับคดีกบั ผูด้ แู ลผลประโยชน์เพือ่ ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ไม่ว่าการ
กระทํานัน้ จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูด้ ูแลผลประโยชน์ เองหรือประโยชน์ ของผูอ้ ่นื เว้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทน
ในการทําหน้าทีเ่ ป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ หรือเป็ นการดําเนินการในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู้ อื หน่ วย
ลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณี ท่ีก ารดําเนิ น การใดต้องได้รบั มติข องผู้ถือหน่ วยลงทุ น หากบริษัท จัด การไม่ดําเนิ น การขอมติ ให้ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์มอี าํ นาจดําเนินการตามทีจ่ าํ เป็ นเพือ่ ขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
บริษทั จัดการจะเปลีย่ นตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ภายใต้เงือ่ นไขดังต่อไปนี้
(1) เมื่อบริษทั จัดการหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์มคี วามประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์โดยบอก
กล่าวให้อกี ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการ หรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้ตกลง
ไว้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์หรือบริษทั จัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อกี ฝ่ ายหนึ่งทราบ
ล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีท่มี กี ารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือกรณีอ่นื ใด และบริษทั
จัด การและผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ท งั ้ สองฝ่ ายไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญ ญาให้สอดคล้องกับ กฎหมาย
ดังกล่าว ทัง้ นี้ เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวมีผลเป็ นการเพิม่ ภาระหน้าทีแ่ ก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้าที่
ทีร่ ะบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ และผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าทีด่ งั กล่าว ผูด้ ูแลผลประโยชน์
มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษทั จัดการทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ น
เวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีทผ่ี ูถ้ อื หน่ วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจํานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึง่ หนึ่งของจํานวน
หน่วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน เรียกร้องให้มกี ารเปลีย่ นตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์
(5) ในกรณี ท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ นํ าข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุ น ไปเปิ ดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิด ความเสียหายต่ อกองทุ น หรือก่อให้เกิดประโยชน์ แ ก่ ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์เอง บริษทั จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ทนั ที เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยในการ
135

B-VIETNAMRMF
กระทําตามอํานาจหน้าทีข่ องผูด้ ูแลผลประโยชน์ หรือโดยอํานาจของกฎหมาย หรือคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมอนุ ญาต
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้เปิ ดเผยได้
(6) ในกรณีทผ่ี ดู้ ูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัตขิ อ้ หนึ่งข้อใดตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัตผิ ูด้ ูแล
ผลประโยชน์ ของกองทุน รวม บริษัทจัดการจะดําเนิน การให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ จดั การแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงาน ก.ล.ต. เว้นแต่สาํ นักงาน
ก.ล.ต. จะสังการเป็
่
นอย่างอื่น โดยบริษทั จัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการ
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีแ่ ก้ไขเสร็จสิน้ ในกรณีท่ี ผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่จดั การแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
บริษทั จัดการจะขออนุ ญาตเปลีย่ นตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีค่ รบ
กําหนดเวลาให้แก้ไขและเมื่อได้รบั อนุ ญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. แล้วบริษทั จัดการจะแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่
แทนผูด้ แู ลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน เว้นแต่สาํ นักงาน ก.ล.ต. จะสังการเป็
่
นอย่างอื่น
ในทุกกรณีการเปลีย่ นตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์จะต้องได้รบั อนุ ญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อน และเมื่อการเป็ นผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ส้นิ สุดลง ผูด้ ูแลผลประโยชน์ จะต้องทําหน้าที่ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์ จนกว่าจะ
จัดการโอนทรัพย์สนิ และเอกสารหลักฐานทัง้ หมดของกองทุนให้แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสังของบริ
่
ษทั
จัดการ หรือสํานักงาน ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดําเนินการอื่นใดทีจ่ ําเป็ น เพื่อให้การโอนทรัพย์สนิ และเอกสารทัง้ หลาย
ให้แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จสิน้ และผูด้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าทีไ่ ด้ทนั ที ทัง้ นี้ ภายในระยะเวลา
อันสมควร เว้นแต่บริษทั จัดการ หรือสํานักงาน ก.ล.ต. จะมีคาํ สังเป็
่ นอย่างอื่น
ในกรณีผูด้ ูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีไ่ ม่เข้า
ข้อยกเว้นให้กระทําได้ หากเป็ นกรณีทม่ี นี ยั สําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษทั จัดการมีอาํ นาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :
• ธนาคารฮ่องกงและเซีย
่ งไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
เลขที่ 968 อาคารเอชเอสบีซี ชัน้ 5 ฝ่ ายบริการหลักทรัพย์ ถนนพระราม 4 แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2614-5588 และ/หรือ
• บริษท
ั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชัน้ 14 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 และ/หรือ
• ธนาคารแห่งประเทศไทย
เลขที 273 ถนนสามเสน เขตบางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร 10200
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3. ผูส้ อบบัญชี :
ชือ่ : นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ชือ่ : นายเทอดทอง เทพมังกร
ชือ่ : นางสาวชมภูนุช แซ่แต้
ชือ่ : นายอุดม ธนูรตั น์พงศ์
ชือ่ : นางสาวชุตมิ า วงษ์ศราพันธ์ชยั
ชือ่ : นางสาวรฐาภัทร ลิม้ สกุล
ทีอ่ ยู่ : บริษทั พีวี ออดิท จํากัด
เลขที่ 100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
สิ ทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
สิ ทธิ ของผูส้ อบบัญชี
ได้รบั ค่าตอบแทนจากการทําหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชี
หน้ าที่และความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
ตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงิน ประจํารอบระยะเวลาบัญ ชีข องกองทุ น ตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี
ทีร่ บั รองทัวไป
่
หมายเหตุ : บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมรายชื่อของผูส้ อบบัญชีได้ในภายหลัง
โดยผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวจะต้องเป็ นบุคคลทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
4. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน :
ชือ่ : ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2230-1784
หรือบุคคลอื่นที่ได้รบั อนุ ญ าตให้บริการเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบ
5. ผูจ้ ดั จําหน่ าย :
ไม่ม ี
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6. ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
ชือ่ : ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 1333 และสาขาต่างๆ ทัวประเทศ
่
ชือ่ : บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 29 ถนนสีลม เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2231-3777
ชือ่ : บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2777-8999
ชือ่ : บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 25 อาคารกรงุเทพประกันภัย ชัน้ 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2638-5500
ชือ่ : บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตท้ี าวเวอร์ ชัน้ 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2680-1234
ชือ่ : บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ชัน้ 11, 14 และ 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2635-1700
ชือ่ : บริษทั หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 252/6 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชัน้ ที่ 6, 8-11 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2305-9449
ชือ่ : บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชัน้ 9, 14-15 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2657-7000
ชือ่ : บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ 3 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรงุเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2659-7000
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ชือ่ : บริษทั หลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 52 อาคารธนิยะ พลาซ่า ชัน้ ที่ 17 โซนดี ถนนสีลม
แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2026-5100 กด 1
ชือ่ : บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 19 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ ปาร์คพลาซ่า ชัน้ 2, 20 และ 21
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2949-1999
ชือ่ : บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 173 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชัน้ 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2658-8889
สิ ทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
สิ ทธิ ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(1) ได้รบั ค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าทีผ่ สู้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืน ตามสัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซือ้ คืน
(2) บอกเลิกการเป็ นผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
หน้ าที่และความรับผิดชอบของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(1) จัดให้มสี ถานทีส่ าํ หรับจัดวางเอกสารเผยแพร่ขอ้ มูลต่างๆ ของกองทุน ณ สํานักงานใหญ่ และสาขา (ถ้ามี)
(2) แจกจ่าย เผยแพร่หนังสือชี้ชวนของกองทุน คําขอเปิ ดบัญชีกองทุน คําสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน คําสังขายคื
่
นหน่ วย
ลงทุน คําสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุน และคูม่ อื การลงทุน ตลอดจนเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุนให้แก่ผสู้ นใจลงทุน
(3) รับคําสังซื
่ ้อ คําสังขายคื
่
น หรือคําสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน และรับชําระค่าซื้อหน่ วยลงทุนจากผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วย
ลงทุนและชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการ
(4) คืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ อ้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการ
(5) ยืนยันการซือ้ ขายคืน หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(6) ส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามทีก่ าํ หนดให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
(7) รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า โดยปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ าํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนด
(8) กรณีทผ่ี ูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้อคืนให้บริการเป็ นนายหน้าซื้อขายหน่ วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผยรายชื่อผูถ้ อื
หน่วยลงทุน (Omnibus Account) ผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนมีหน้าทีป่ ฏิบตั ิ ดังนี้
(ก) มีระบบในการปฏิบตั งิ านที่ทําให้มนใจได้
ั่
ว่าลูกค้าจะได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างสุจริต และเป็ นธรรมเกี่ยวกับ
การจัดทําการบัญชีรายชือ่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ ไม่เปิ ดเผยรายชือ่
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(ข) ในกรณีทผ่ี สู้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนประสงค์จะปฏิบตั ติ ่อลูกค้าในเรื่องใด ซึง่ มีผลทําให้ลูกค้าได้รบั
เงือ่ นไขหรือสิทธิประโยชน์ทไ่ี ม่เท่าเทียมกับการซือ้ ขายหน่ วยลงทุนแบบเปิ ดเผยรายชื่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ผูส้ นับสนุ นการ
ขายและรับซื้อคืนต้องแจ้งให้ผูล้ งทุนทราบและจัดให้มหี ลักฐานทีแ่ สดงว่าผูล้ งทุนได้รบั ทราบและยอมรับเงือ่ นไขและสิทธิ
ประโยชน์ทไ่ี ม่เท่าเทียมกันนัน้ แล้ว ทัง้ นี้ การปฏิบตั ดิ งั กล่าวต้องไม่ขดั หรือแย้งและไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์การจัดตัง้ และ
จัดการกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ กฎ หรือคําสังที
่ ่ออกตามกฎหมาย
ดังกล่าว
(ค) ดําเนินการตรวจสอบและแจ้งให้บริษทั จัดการทราบ หากมีกรณีทบ่ี ุคคลใดถือหน่ วยลงทุนเกินข้อจํากัดใน
การใช้สทิ ธิออกเสียง เพือ่ ให้บริษทั จัดการใช้ขอ้ มูลดังกล่าวในการเปิ ดเผยตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต.
(ง) จะต้องไม่นับ คะแนนเสียงในส่วนที่เกิน ข้อจํากัดในการใช้สิท ธิออกเสียง ที่ได้กําหนดไว้ในข้อผูก พัน
ระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ
(9) ปฏิบตั งิ านอื่นใดซึง่ เกีย่ วข้องหรือเป็ นหน้าทีข่ องผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
หมายเหตุ : บริษทั จัดการอาจแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนเพิม่ เติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้ คืนในภายหลัง โดยบริษทั จัดการจะแจ้งการแต่งตัง้ หรือยกเลิกการแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบทุกครัง้ ในกรณีของการแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเพิม่ เติม ผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซื้อคืนดังกล่าวอาจเป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่สํานักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทําหน้าที่เป็ น
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน โดยผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จะต้องปฏิบตั งิ านได้
ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูก่ ่อนแล้ว
7. ผูด้ แู ลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
ไม่ม ี
8. ผูล้ งทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็ นผูด้ แู ลสภาพคล่อง) :
ไม่ม ี
9. ที่ปรึกษา :
9.1 ที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่ม ี
9.2 ที่ปรึกษากองทุน : ไม่ม ี
10. ผูป้ ระกัน (กรณี กองทุนมีประกัน) :
ไม่ม ี
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11. ผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ไม่ม ี
12. คณะตัวแทนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไม่ม ี
13. สิ ทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน :
13.1 สิ ทธิ ในการขายคืนหน่ วยลงทุน :
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถขายคืนหน่ วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามรายละเอียดโครงการ
หัวข้อ "การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน"
13.2 สิ ทธิ ในการรับเงิ นปันผล :
ไม่ม ี
13.3 สิ ทธิ ในการโอนหน่ วยลงทุน :
ไม่ม ี
13.4 ข้อจํากัดการโอนหน่ วยลงทุน :
หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จะนํ าไปจําหน่ าย จ่าย โอน จํานํ า หรือนํ าไปเป็ นหลักประกัน
มิได้
13.5 สิ ทธิ ในการลงมติ เพื่อแก้ไขเพิ่ มเติ มโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิ ธีจดั การ :
ภายใต้ขอ้ จํากัดการถือหน่ วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สทิ ธิออกเสียง ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนมีสทิ ธิลงมติเพื่อทํา
การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือแก้ไขวิธจี ดั การ โดยบริษทั จัดการจะทําการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการ ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตาม
รายละเอียดโครงการหัวข้อ “การขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน และวิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไข
วิธกี ารจัดการ”
ในกรณี ท่ีบุค คลใดถือหน่ วยลงทุ นเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วยลงทุน ที่จําหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ
กองทุนรวม บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่ให้บริการเป็ นนายหน้ าซื้อขายหน่ วยลงทุนแบบไม่
เปิ ดเผยชื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน (Omnibus Account) จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินดังกล่าว เว้นแต่จะเป็ นไปตามประกาศ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกรณี ท่ีได้รบั อนุ มตั ิ เห็นชอบ
ยกเว้น หรือผ่อนผันจากหน่วยงานดังกล่าว
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13.6 สิ ทธิ ในการได้รบั เงิ นคืนเมื่อเลิ กโครงการ :
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนมีสทิ ธิได้รบั เงินคืนหากโครงการกองทุนสิ้นสุดลง โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มผี ูช้ ําระบัญชี
ที่สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผูช้ ําระบัญชี โดยจะได้ดําเนินการให้มกี ารจําหน่ ายทรัพย์สนิ ของโครงการ ชําระภาระ
หนี้สนิ และแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ภายใต้หวั ข้อ "การชําระบัญชีเมือ่ เลิกกองทุน"
13.7 สิ ทธิ ประโยชน์ อื่นๆ :
การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนได้ดาํ เนินการตามเงือ่ นไขทีก่ ฎหมายภาษีอากรกําหนดไว้ครบถ้วนแล้ว
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนทีย่ งั ส่งใช้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใดๆ
ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั
การแต่งตัง้ จากบริษทั จัดการโดยชอบ
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนมีสทิ ธิเรียกให้บริษทั จัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมทีต่ นถือ ทัง้ นี้ ในกรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดของหน่ วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือการคืน
เงินทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน :
14.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน :
• สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
• หน้าแสดงรายการเคลื่อนไหวบัญชีกองทุนรวม
• ระบบไร้ใบหน่ วยลงทุน
• อื่นๆ
14.2 เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
ในกรณีทผ่ี สู้ งซื
ั ่ ้อตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไปแต่ไม่เกิน 4 คนสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนร่วมกัน บริษทั จัดการจะจดแจ้งชื่อผูถ้ อื
หน่ วยลงทุนเหล่านัน้ เป็ นผูถ้ อื หน่ วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
หรือเอกสารแสดงสิทธิอ่นื ใด โดยจะถือเอาบุคคลที่มชี ่อื ในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่าตามที่ผูถ้ อื
หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้เป็ นผูใ้ ช้สทิ ธิในฐานะผูถ้ อื หน่วยลงทุน และผูร้ บั เงินทีไ่ ด้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน หรือเอกสารแสดงสิทธิอ่นื ใด ให้แก่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
ภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก หรือภายในวันทําการซื้อขายหน่ วยลงทุน กรณีทส่ี งซื
ั ่ ้อ
ภายหลังปิ ดการเสนอขายครัง้ แรก
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ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฏชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิอ่นื ใด จะต้องมารับ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิอ่นื ใด (ถ้ามี) ด้วยตนเอง ณ สํานักงานใหญ่หรือสํานักงานสาขา
ของบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนเปิ ดบัญชีกองทุน
สมุดบัญชีแสดงสิ ทธิ
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนมีหน้าทีท่ จ่ี ะต้องนํ าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็ นปั จจุบนั อยู่
เสมอ โดยผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็ นปั จจุบนั ได้ตงั ้ แต่วนั ทํา
การถัดจากวันทําการซื้อขายหน่ วยลงทุน ในกรณีทผ่ี ูถ้ อื หน่ วยลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนมาบันทึก
รายการให้เป็ นปั จจุบนั ให้ถอื เอารายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นรายการทีถ่ ูกต้อง
หน้ าแสดงรายการเคลื่อนไหวบัญชีกองทุนรวม
สําหรับกรณีสงซื
ั ่ อ้ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) กําหนดให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนใช้เอกสารหน้าทีแ่ สดงรายการ
เคลื่อนไหวบัญชีกองทุนรวมหรือเอกสารอื่นใดเป็ นหลักฐานแสดงสิทธิได้ หากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนรายใดประสงค์จะให้ออก
สมุดบัญชีแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็ นหลักฐานแสดงสิทธิ ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนยังสามารถร้องขอได้ทผ่ี สู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนทีอ่ อกหลักฐานแสดงสิทธินนั ้ ๆ ได้
ระบบไร้ใบหน่ วยลงทุน
สําหรับกรณีสงซื
ั ่ ้อผ่านระบบ Fund Connext ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงการจะใช้ระบบไร้ใบ
หน่ วยลงทุน (Scripless) โดยบริษทั จัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่ วยลงทุนทําการบันทึกชื่อผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุน
ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว เป็ นผูถ้ อื หน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนตามรายละเอียดในคําขอ
เปิ ดบัญชีกองทุนและหรือคําสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน เมือ่ ผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนได้ชาํ ระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว
อื่นๆ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กบั ผูส้ งซื
ั ่ ้อหรือ
ผู้ถือหน่ วยลงทุน เพื่อเป็ นหลัก ฐานยืนยันการทํารายการซื้อขายหน่ วยลงทุ น รวมถึงเปลี่ยนแปลง และหรือเพิ่ม เติม
รูปแบบเอกสารแสดงสิทธิ และหรือเงื่อนไข และระยะเวลาส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้ โดยจะ
ประกาศให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
บริษทั จัดการจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนให้แก่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน เพื่อให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษทั จัดการและบุคคลอื่นได้
ในกรณีทผ่ี ูถ้ อื หน่ วยลงทุนจําเป็ นต้องใช้ใบหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการต้องจัดทําใบหน่ วยลงทุนมอบให้แก่ผถู้ อื หน่ วย
ลงทุน

143

B-VIETNAMRMF
15. กําหนดเวลา วิ ธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงิ นปันผลแก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน :
ไม่ม ี
16. วิ ธีการชําระเงิ นหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการจะรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทัง้ ทีเ่ ป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ
สํานักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยการดําเนินการในกรณีท่ผี ูอ้ อกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมผิดนัด
ชําระหนี้ ดังนี้
ส่วนที่ 1 การดําเนินการเมื่อมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง
จะไม่สามารถชําระหนี้ได้ หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงทีบ่ ริษทั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารทีล่ งทุนนัน้ ประสบปั ญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ดว้ ยราคาทีส่ มเหตุสมผล
การดําเนิ นการของ
บริษทั จัดการ

กรณี กองทุนที่บริ ษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่า กรณี ที่มีพฤติ การณ์ว่าผูอ้ อกตราสารหนี้
ตราสารหนี้ หรือสิ ทธิ เรียกร้องเป็ น 0
หรือลูกหนี้ ตามสิ ทธิ เรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี้ ได้1 หรือเมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริงที่บริษทั จัดการพิ จารณาแล้ว
เห็นว่าตราสารที่ลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ
NAV ของกองทุนนัน้ ประสบปัญหาขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ ายได้
ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล2

1. การกําหนดให้เป็ นผูม้ ี 1.1 กําหนดให้ผถู้ อื หน่วยทุกรายทีม่ ชี อ่ื อยู่ 1.2 อาจกําหนดให้ผถู้ อื หน่วยทุกรายทีม่ ี
สิทธิได้รบั เงินได้สทุ ธิ
ในทะเบียน ณ วันทีบ่ ริษทั จัดการบันทึก
ชือ่ อยูใ่ นทะเบียน ณ วันทีม่ พี ฤติการณ์
จากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้
มูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้อง
ว่าผูอ้ อกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิ
เป็ น 0 เว้นแต่บริษทั จัดการดําเนินการ
เรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี้ได้กไ็ ด้
จากการรับชําระหนี้
ตาม 1.2 ก่อนแล้ว
หรือเมือ่ ปรากฏข้อเท็จจริงทีบ่ ริษทั
จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่
ลงทุนนัน้ ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ดว้ ยราคาที่
สมเหตุสมผล
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บริษทั จัดการ

กรณี กองทุนที่บริ ษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่า กรณี ที่มีพฤติ การณ์ว่าผูอ้ อกตราสารหนี้
ตราสารหนี้ หรือสิ ทธิ เรียกร้องเป็ น 0
หรือลูกหนี้ ตามสิ ทธิ เรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี้ ได้1 หรือเมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริงที่บริษทั จัดการพิ จารณาแล้ว
เห็นว่าตราสารที่ลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ
NAV ของกองทุนนัน้ ประสบปัญหาขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ ายได้
ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล2

2. การแจ้งต่อสํานักงาน

ข้อมูล: ประเภท จํานวน ชือ่ ผูอ้ อกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสํารอง (ถ้ามี)
และวันทีบ่ ริษทั จัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ น 0 หรือวันทีบ่ ริษทั
จัดการทราบถึงพฤติการณ์วา่ ผูอ้ อกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ
ชําระหนี้ได้ แล้วแต่กรณี
ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็ น 0

3. การจัดให้มขี อ้ มูล

จัดให้มขี อ้ มูลตาม 2. ไว้ทส่ี าํ นักงานใหญ่
สํานักงานสาขาของบริษทั จัดการและสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการซือ้ ขายหน่วยของกองทุน
ภายในวันทําการถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการ
แจ้งสํานักงาน เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 30
วันด้วย

-

1

บริษทั จัดการไม่ตอ้ งนําตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนัน้ มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
บริษทั จัดการไม่ต้องนํ าตราสารนัน้ มารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีท่พี จิ ารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที่ก องทุ น ลงทุ น โดยมีนั ย สํ า คัญ ต่ อ NAV ของกองทุ น ประสบปั ญ หาขาดสภาพคล่ อ ง หรือ ไม่ ส ามารถจํ า หน่ า ยได้ ด้ ว ยราคาที่
สมเหตุสมผล และการจําหน่ายจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์
2

ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการไม่ได้มกี ารกําหนดผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นที่ได้จากการรับชําระหนี้ตาม 1.
บริษทั จัดการจะรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อืน่ ทีม่ ใิ ช่หลักประกันเพือ่ กองทุนได้เมือ่ ดําเนินการดังนี้
(1) ระบุรายละเอียดเกีย่ วกับการรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นไว้ในข้อผูกพัน
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(2) ต้องได้รบั มติพเิ ศษจากผูถ้ ือหน่ วยก่อนการรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สนิ อื่นที่มใิ ช่หลักประกันในแต่ละครัง้ โดย
ดําเนินการดังนี้
(2.1) ระบุ รายละเอีย ดเกี่ย วกับ ทรัพ ย์สิน ที่ก องทุ น จะได้จ ากการรับ ชํา ระหนี้ ด้ว ยทรัพ ย์สิน อื่น มูล ค่ า ของ
ทรัพย์สนิ
ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งทรัพย์สนิ ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ และค่าใช้จ่ายในการ
จําหน่ายทรัพย์สนิ เป็ นต้น
(2.2) ระบุเหตุผลและความจําเป็ นในการรับชําระหนี้
(2.3) จัดให้มหี รือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึง่ แสดงให้เห็นได้วา่ มีการผิดนัดชําระหนี้เกิดขึน้
(2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ทบ่ี ริษทั จัดการจัดทํา ซึง่ แสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้
ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี้ได้ หรือข้อเท็จจริงทีบ่ ริษทั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า
ตราสารทีล่ งทุนนัน้ ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ดว้ ยราคาทีส่ มเหตุสมผล
ส่วนที่ 2 การดําเนินการเมือ่ บริษทั จัดการได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นเพื่อกองทุน
การดําเนิ นการ
1. แจ้งข้อมูลต่อสํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ทรัพย์สนิ มา

2. เปิ ดเผยข้อมูลภายในวันทําการถัดจาก
วันทีบ่ ริษทั จัดการได้แจ้งสํานักงานตาม
1. เป็ นระยะเวลา ≥ 30 วัน

รายละเอียด
ข้อมูลดังนี้
ประเภท จํานวน และชือ่ ผูอ้ อกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง
วันทีบ่ ริษทั จัดการได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
พร้อมทัง้ รายละเอียดเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั โดยมีสาระสําคัญอย่างน้อย
เกีย่ วกับทรัพย์สนิ ดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สนิ ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี้
ด้วยทรัพย์สนิ อื่น
2.1 จัดให้มรี ายละเอียดตาม 1. ไว้ทส่ี าํ นักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บริษทั จัดการตลอดจนสถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการซือ้ ขายหน่วยลงทุนของกองทุน
2.2 กรณีเป็ นกองทุนปิ ด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให้บริษทั
จัดการระบุไว้ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครัง้ ถัดจากวันที่
ได้รบั ทรัพย์สนิ นัน้ มาว่ากองทุนได้รบั ชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
ซึง่ ผูล้ งทุนสามารถขอดูรายละเอียดได้ทส่ี าํ นักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของบริษทั จัดการ โดยให้ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าว
ไม่น้อยกว่า 3 ครัง้ ติดต่อกัน
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รายละเอียด

3. กําหนดราคาทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนได้รบั
เพือ่ ใช้ในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
มาจากการรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น สมาคมกําหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
4. คํานวณ NAV ของกองทุนทีม่ กี ารรับ
4.1 กรณีทบ่ี ริษทั จัดการได้ดาํ เนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 บริษทั จัดการ
ชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
ต้องไม่นําทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
และเงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการรับชําระหนี้ มารวม
คํานวณ NAV ของกองทุน
4.2 กรณีอ่นื นอกเหนือจาก 4.1 บริษทั จัดการต้องนําทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการ
รับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
5. ดําเนินการกับทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับ 5.1 กรณีทบ่ี ริษทั จัดการได้ดาํ เนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 ให้บริษทั
ชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
จัดการจําหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อืน่
ในโอกาสแรกทีส่ ามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่วยเป็ นสําคัญ (เว้นแต่ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สทุ ธิ
จากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการรับชําระหนี้ตกลงรับชําระหนี้ดว้ ย
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวแทนเงิน ทัง้ นี้ ตามทีก่ าํ หนดไว้ในข้อผูกพันและ
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมกําหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากสํานักงาน)
5.2 กรณีอ่นื นอกเหนือจาก 5.1 ให้บริษทั จัดการดําเนินการกับทรัพย์สนิ ที่
ได้จากการรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อืน่ ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
5.2.1 กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนนัน้ สามารถลงทุนได้
บริษทั จัดการอาจมีไว้ซง่ึ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปเพือ่ เป็ น
ทรัพย์สนิ ของกองทุนก็ได้
5.2.2 กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนนัน้ ไม่สามารถลงทุนได้
บริษทั จัดการต้องจําหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าวในโอกาสแรก
ทีส่ ามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย
เป็ นสําคัญ
5.3 ในระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว
บริษทั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าวก็ได้
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การดําเนิ นการ

6. คืนเงินแก่ผถู้ อื หน่วยภายใน 45 วันนับ
แต่วนั ทีม่ เี งินได้สทุ ธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้
จากการรับชําระหนี้

รายละเอียด
5.4 ในกรณีทม่ี คี า่ ใช้จา่ ยในการบริหารทรัพย์สนิ ให้บริษทั จัดการจ่ายจาก
ทรัพย์สนิ ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิ ดทีบ่ ริษทั จัดการบันทึก
มูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ น 0 ให้บริษทั จัดการจ่ายจากเงิน
สํารอง รายได้ หรือผลประโยชน์ทไ่ี ด้จากการบริหารทรัพย์สนิ นัน้
6.1 ให้บริษทั จัดการเฉลีย่ เงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชําระหนี้
ด้วยทรัพย์สนิ อื่นคืนในแต่ละครัง้ ให้แก่ผถู้ อื หน่วยตาม 1. ของส่วนที่ 1
แล้วแต่กรณี ภายใน 45 วันนับแต่วนั ทีม่ เี งินได้สทุ ธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้
จากการรับชําระหนี้
6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับการเฉลีย่ เงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15
วันทําการนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการได้เฉลีย่ เงินคืน
6.3 หากบริษทั จัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สนิ อื่น
ทีไ่ ด้จากการรับชําระหนี้ไม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลีย่ เงินคืน
ให้แก่ผถู้ อื หน่วย บริษทั จัดการอาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้
จากการรับชําระหนี้ดงั กล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีก่ ารเฉลีย่
เงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยจะคุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้
หากได้มกี ารจําหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ
อื่นจนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้
จากการรับชําระหนี้นนั ้ ไม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลีย่ เงินคืน
บริษทั จัดการอาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการรับชําระ
หนี้ดงั กล่าวมารวมคํานวณเป็ น NAV ของกองทุนก็ได้ ทัง้ นี้ บริษทั
จัดการจะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมือ่ ได้ระบุรายละเอียดไว้ใน
ข้อผูกพันแล้ว
6.4 สําหรับกองทุนเปิ ดทีบ่ ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็ น 0 หากต่อมาปรากฏว่าบริษทั จัดการได้รบั ชําระหนี้ตาม
ตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ นเงิน ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ิ
ตาม 6.1 - 6.3 โดยอนุโลม

การชําระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นให้แก่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะชําระให้แก่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีป่ รากฏชื่อตาม
ทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าํ หนด เท่านัน้
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17. การจัดทําทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่ วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการมีหน้าทีจ่ ดั ให้มที ะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ทอ่ี อกตามมาตรา 125 (5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สนั นิ ษ ฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่ วยลงทุ น ถู ก ต้อง และการชําระเงินหรือทรัพ ย์สนิ อื่น รวมทัง้ การให้สิทธิห รือ
การจํากัดสิทธิใดๆ แก่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนด
ในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการได้ดาํ เนินการตามอํานาจหน้าทีแ่ ล้ว
บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี้
(ก) การโอนหน่ วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการโอนหน่ วยลงทุนจะ
ทําให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนไม่เป็ นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มเี งินลงทุนสูง ตามที่กําหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่ วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ และการ
โอนหน่ วยลงทุนจะทําให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ ตามทีก่ ําหนด ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี้
1. หน่ วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมขายให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณี
เป็ นกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ
3. หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของ
กองทุน
18. ข้อจํากัดการถือหน่ วยลงทุน :
ภายใต้หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารในการขอมติผถู้ อื หน่ วยลงทุนและการจัดประชุมผูถ้ อื หน่ วยลงทุนของกองทุน
รวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
หากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ ําหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน
รวม บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมทีม่ กี ารแบ่งชนิดหน่ วยลงทุนและ
หน่ วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตาม
จํานวนทีถ่ อื อยู่

149

B-VIETNAMRMF
19. หลักเกณฑ์และวิ ธีการในการขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
การดําเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั
จัดการได้ดําเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีใ่ ห้ดาํ เนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทก่ี ําหนดในกฎหมาย ให้ถอื ว่ามตินัน้
เสียไป
ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รบั
มติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน (มติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีม่ คี ะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนหน่ วยลงทุน
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีทก่ี องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่ วยลงทุน
การขอมติผถู้ อื หน่ วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการขอมติผถู้ อื หน่ วยลงทุนทีก่ ําหนด
ไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กําหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กําหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่วา่ กรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้าง
มากหรือมติพเิ ศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
20. วิ ธีการแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อผูกพัน :
การแก้ไขเพิ่ม เติม ส่วนใดส่วนหนึ่ งของข้อผูก พันที่เป็ นไปตามวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญ
ทีเ่ ป็ นไปตามและไม่ขดั หรือแย้งกับพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ทอ่ี อก
โดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถอื ว่าข้อผูกพันส่วนทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมนัน้ มีผลผูกพันคูส่ ญ
ั ญา
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถอื หน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รบั มติพเิ ศษของ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ เรือ่ งทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกําหนดเกีย่ วกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นตามข้อ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกีย่ วกับการรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
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(ง) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณี
กองทุนรวมมีประกัน และข้อกําหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใดๆ อันมีผลให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
เสียผลประโยชน์
(จ) เรือ่ งทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มผี ลผูกพันเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
โดยไม่ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันให้มสี าระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโดย
ได้รบั มติโดยเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี
หรือ
(ข) ผูด้ ูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันนัน้ เหมาะสม มีความจําเป็ นหรือสมควร และ
ไม่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันไม่วา่ กรณีใดต้องกระทําเป็ นหนังสือลงลายมือชือ่ โดยบุคคลผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันบริษทั
จัดการและผูด้ แู ลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ ประทับตราบริษทั (ถ้ามี) บริษทั จัดการจะจัดให้มขี อ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ทีท่ าํ การ
และเว็บไซต์ของบริษทั จัดการเพื่อให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้ จัดส่งสรุปการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพัน
พร้อมทัง้ เหตุผลและความจําเป็ นให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปี ของกองทุนรวม
21. การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1 การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
21.2 รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
บริษทั จัดการตกลงให้มกี ารระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการปฏิบตั ิ
ไม่เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศ
สํานักงาน ก.ล.ต. ทีเ่ กีย่ วข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมสามารถนําข้อพิพาทเข้าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสํานักงาน ก.ล.ต. ได้
22. การเลิ กกองทุนรวม :
22.1 เงื่อนไขในการเลิ กกองทุน :
บริษทั จัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมเมือ่ ปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เมือ่ จํานวนผูถ้ อื หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใดๆ
(2) มูลค่าหน่ วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วทัง้ หมดโดยคํานวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่ วยลงทุน ลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาทในวันทําการใดและบริษทั จัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
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(3) มีการขายคืนหน่ วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จําหน่ ายได้
แล้วทัง้ หมด
(4) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซือ้ ขายหน่ วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ น
จํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ความในข้อ (3) และ (4) มิให้นํามาใช้บงั คับกับกองทุนที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่ เนื่องจากกองทุนยังคงมี
ทรัพย์สนิ คงเหลือทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่จะไม่ได้รบั ผลกระทบจาก
การขายคืนนัน้
ความใน (3) และ (4) มิให้นํามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมดังนี้
(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน
(ข) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(ค) กองทุนรวมฟี ดเดอร์
(ง) กองทุนรวมดัชนี
(จ) กองทุนรวมอีทเี อฟ
(5) บริษัท จัดการจะดําเนินการเลิก กองทุ นรวมตามหลัก เกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 22.2 อันเนื่องมาจาก
จํานวนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนลดลงตาม (1) หรือมีการขายคืนหน่ วยลงทุนตาม (3) หรือ (4) หรือปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัท
จัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน เกินกว่าจํานวนที่กําหนดและการเลิก
กองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม
(6) เมื่อสํานักงาน ก.ล.ต. สังให้
่ บริษทั จัดการเลิกกองทุนเปิ ดในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิ ด หรือไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องตน
(7) เมื่อการอนุ มตั ใิ ห้จดั ตัง้ กองทุนรวมเป็ นอันสิ้นสุดลงตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
การจัดตัง้ กองทุนรวมเพือ่ ผูล้ งทุนทัวไปและเพื
่
อ่ ผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
(8) สํานักงาน ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดงั ต่อไปนี้
(8.1) มีการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่ วยลงทุนกับบริษทั
จัดการทีข่ ดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสังที
่ อ่ อกโดยอาศัย
อํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(8.2) มีการจําหน่ ายหน่ วยลงทุนโดยบริษทั จัดการมิได้ปฏิบตั หิ รือดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
เกีย่ วกับการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปตามที
่
ก่ ําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชีช้ วนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(8.3) ในกรณี ทเี ป็ น กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุ นประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่ วย
ลงทุนของกองทุนรวมเป็ นบุคคลอื่นใดทีม่ ใิ ช่ผลู้ งทุนประเภทสถาบันตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
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(9) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณี ท่บี ริษัทจัดการไม่สามารถนํ าเงินไป
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นเพื่อประโยชน์ สูงสุดของผู้ถือหน่ วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ และหรือกรณี
กองทุนมีขนาดกองทุนลดลงเหลือน้อยจนไม่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนต่อไป และบริษทั จัดการประสงค์
จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
22.2 การดําเนิ นการของบริษทั จัดการ เมื่อเลิ กกองทุนรวม :
เว้นแต่ป ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. จะกําหนดเป็ น อย่างอื่น บริษัท
จัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี้ เพือ่ เลิกกองทุนดังกล่าว
(1) ยุตกิ ารรับคําสังซื
่ อ้ และคําสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนตัง้ แต่วนั ทําการทีป่ รากฏกรณีตามข้อ 22.1 (1) ถึง (5)
(2) แจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่มชี ่อื อยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบโดยช่องทางใดๆ ทีมหี ลักฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ถอื หน่ วยลงทุนได้ รวมทัง้ แจ้งเป็ นหนังสือให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ทราบ และแจ้งสํานักงาน ก.ล.ต. ผ่าน
ระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน ทัง้ นี้ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทําการทีป่ รากฏกรณีตามข้อ 22.1 (1) ถึง (5)
ทัง้ นี้ ในกรณีทม่ี กี ารดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น จะเป็ นไปตามแนวทางการโอนย้ายทีก่ ําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ข้อ 20
ข้อกําหนดอื่นๆ
(3) จําหน่ ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยู่ของกองทุนดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ทําการที่
ปรากฏกรณีตามข้อ 22.1 (1) ถึง (5)
(4) รวบรวมเงินทีไ่ ด้จากการดําเนินการตาม (3) ภายใน 10 วันทําการนับแต่วนั ทําการทีป่ รากฏกรณีตาม
ข้อ 22.1 (1) ถึง (5)
(5) ดํา เนิ น การโอนย้า ยการลงทุ น ไปยังกองทุ น รวมเพื่อ การเลี้ย งชีพ อื่น ตามแนวทางที่กํ า หนดไว้ใน
รายละเอียดโครงการโดยไม่ชกั ช้า
เมือ่ ได้ดาํ เนินการตาม (1) ถึง (5) แล้ว ให้ถอื ว่าเป็ นการเลิกกองทุน
ในกรณีทม่ี ลู ค่าหน่ วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วทัง้ หมด โดยคํานวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่ วยลงทุนของกองทุนใด
ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทําการใด หากบริษทั จัดการประสงค์จะเลิกกองทุนนัน้ บริษทั จัดการจะดําเนินการ
ตาม (1) ถึง (5) และหากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ คงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (3) บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารชําระบัญชีของ
กองทุนรวม
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษทั จัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) แจ้งเป็ นหนังสือให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทราบ และแจ้งสํานักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของ
สํานักงาน ก่อนวันเลิกกองทุนเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ
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(2) แจ้งให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนและผูล้ งทุนทัวไปทราบเรื
่
่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า
5 วันทําการ เช่น ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ หรือติดประกาศ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่ วยลงทุนทุกแห่ง
ของบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน และ
(3) จําหน่ ายทรัพย์สนิ ที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็ นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน
เงิน ฝากประเภทออมทรัพ ย์ และตั ๋วสัญ ญาใช้เงิน ที่ม ีกําหนดระยะเวลาใช้เงิน คืน เมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิก
กองทุนรวม
23. การชําระบัญชีเมื่อเลิ กกองทุน :
เมื่อเลิกโครงการแล้ว บริษัทจัดการจะจัดให้มผี ู้ชําระบัญชีท่สี ํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบเพื่อดําเนินการคิดคํานวณ
รวบรวมทรัพย์สนิ จัดทําบัญชีจาํ หน่ ายทรัพย์สนิ ของกองทุน ชําระภาระหนี้สนิ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุน รวมทัง้ ทํา
การอย่างอื่นตามทีจ่ าํ เป็ นเพื่อชําระบัญชีของกองทุนให้เสร็จสิน้ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สนิ ของ
กองทุนและผูช้ าํ ระบัญชีจะดําเนินการเฉลีย่ คืนเงินให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเท่าทีค่ งเหลืออยู่
เมื่อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูช้ ําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงาน ก.ล.ต. และผูช้ ําระ
บัญชีจะโอนทรัพย์สนิ คงค้างใดๆ ทีเ่ หลืออยู่ภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว ให้ตกเป็ นกรรมสิทธิของสํ
์ านักงาน
ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่ ่านการอนุ มตั จิ ากสํานักงาน ก.ล.ต. หรือผ่านการแก้ไขเพิม่ เติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญ ญัติห ลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพัน ระหว่างผู้ถือหน่ วยลงทุนกับบริษัท
จัดการ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ
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