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กลุม่กจิการ บรษัิทใหญ่ และบรษัิทยอ่ยตามมาตรฐานการบัญชทีีส่ภาวชิาชพีก าหนดเกีย่วกับการจัดท างบการเงนิรวม  

กองทนุ หรอืกองทนุรวม กองทนุเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพือ่การเลีย้งชพี 

กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี กองทุนรวมประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีจ่ัดตัง้และจัดการโดยบรษัิทจัดการและมวัีตถุประสงคใ์นการ

สง่เสรมิการออมระยะยาวเพือ่การเลีย้งชพีของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

กองทนุ CIS ตา่งประเทศ กองทุนที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective 

investment scheme) ทัง้นี้ ไมว่า่กองทนุดังกลา่วจะจัดตัง้ในรูปบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอืน่ใด แตไ่มร่วมถงึ

กองทนุ property และกองทนุ infra ทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

กองทนุ ETF ตา่งประเทศ กองทนุ exchange traded fund ทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

กองทนุ infra รูปแบบการลงทนุในทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศตา่งๆ ซึง่ไดแ้ก ่

1. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอืตาม

กฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธรุกรรมในตลาดทนุ 

2. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานตา่งประเทศทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มวัีตถุประสงคห์ลักใน

การลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐานตาม 1. ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุน

โครงสรา้งพืน้ฐานดังกลา่วจะจัดตัง้ในรูปบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอืน่ใด 

กองทนุ private equity  กจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ทีอ่าจจัดตัง้ขึน้ในรูปของบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปแบบอืน่ใด และมี

ลักษณะของกจิการอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังตอ่ไปนี้  

1. กจิการเงนิร่วมลงทนุทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่า

ดว้ยการก าหนดการจัดการเงนิทนุของกจิการเงนิร่วมลงทนุทีไ่มถ่อืเป็นการประกอบธรุกจิหลักทรัพย์

ประเภทการจัดการกองทนุสว่นบคุคล  

2. กจิการเงนิร่วมลงทนุตามกฎหมายตา่งประเทศทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี้  

(ก) มวัีตถุประสงคเ์พือ่การลงทุนร่วมกันของผูล้งทนุตัง้แต่ 2 รายขึน้ไป ทัง้นี้ ตอ้งมไิดเ้ป็นไปเพือ่

แสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพยส์นิส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการ

เฉพาะ  

(ข) มกีารมอบหมายใหบ้คุคลหนึง่บคุคลใดเป็นผูจ้ัดการเงนิทนุและทรัพยส์นิทีเ่กดิจากเงนิทนุ  

(ค) มนีโยบายการลงทุนในกจิการอืน่ผ่านการเขา้ท าสัญญาการลงทนุในหุน้หรอืการสนับสนุนทาง

การเงนิทีก่่อใหเ้กดิสทิธใินการไดม้าซึง่หุน้ของกจิการนัน้ในภายหลัง โดยมสีว่นในการก ากับ

ดูแลแผนธุรกจิการด าเนินงานหรือการปรับปรุงการด าเนินงานหรือการด าเนินการอื่นใดใน

ลักษณะทีส่ะทอ้นถงึการมบีทบาทตอ่การด าเนนิธรุกจิของกจิการดังกลา่ว   

กองทนุ property กองทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับอสังหารมิทรัพยซ์ ึง่อยูใ่นรูปแบบ 

อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้ 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใตบั้งคับประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ย

หลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมอสังหารมิทรัพย ์

2. ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสังหารมิทรัพยท์ีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยทรัสตเ์พือ่ธรุกรรมในตลาดทนุ 

3. foreign REIT 

การชดเชยราคา การเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้ หรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีม่รีาคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

หรือการจ่ายเงินซึง่มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนที่

ถกูตอ้งแทนการเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทนุ  

กจิการ บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย

หลักทรัพย ์หรอืบรษัิทมหาชนจ ากัด  

การลดความเสีย่ง การลดความเสี่ยงที่อาจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives ที่มีลักษณะ

ครบถว้นดังนี้ 

1. ไมม่วัีตถปุระสงคเ์พือ่หาผลประโยชน์โดยการเก็งก าไร (speculate) 

2. มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง 

3. เป็นการลดความเสีย่งทั่วไปและความเสีย่งเฉพาะของทรัพยส์นิทีต่อ้งการลดความเสีย่ง 

4. สามารถลดความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

แกไ้ขราคายอ้นหลงั แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้ง โดยแกไ้ขราคายอ้นหลังตัง้แต่

วันทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งจนถงึปัจจุบัน 
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ 

ค าเสนอซือ้ ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั่วไปที่ผูท้ าค าเสนอซื้อตอ้งปฏิบัติตามประกาศว่าดว้ย

หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีาร ในการเขา้ถอืหลักทรัพยเ์พือ่ครอบง ากจิการ  

โครงการ โครงการจัดการกองทนุเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพือ่การเลีย้งชพี  

เงนิกองทนุ เงนิกองทนุของธนาคารพาณชิยห์รอืสถาบันการเงนิตา่งประเทศ ดังนี้ 

1. ในกรณีทีเ่ป็นธนาคารพาณชิย ์หมายถงึ เงนิกองทนุส าหรับธนาคารพาณชิยท์ีจ่ดทะเบยีนในประเทศ 

แต่ไม่รวมถงึสาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าดว้ย

องค์ประกอบของเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ โดยอา้งองิจาก

หลักเกณฑ ์Basel III 

2. ในกรณีทีเ่ป็นสถาบันการเงนิต่างประเทศ หมายถงึ เงนิกองทนุส าหรับสถาบันการเงนิตา่งประเทศที่

มกีารอา้งองิจากหลักเกณฑ ์Basel III 

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่

เงนิฝาก 

ทรัพยส์นิดังนี ้

1. เงนิฝาก เงนิฝากอสิลาม หรอืตราสารอืน่ทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับเงนิฝาก  

2. สลากออมทรัพยท์ีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3. สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสนิ  

เงนิฝากอสิลาม ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลักชารอิะห ์และมลีักษณะทีเ่ทยีบเคยีงไดก้ับเงนิฝาก โดยคูส่ัญญาทีเ่ทยีบเคียง

ไดก้ับผูฝ้ากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้จากคูส่ัญญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงไดก้ับผูรั้บฝากไดเ้ต็มจ านวน ณ เวลาใดๆ 

ดชันกีลุม่สนิคา้โภคภณัฑ ์ ดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภัณฑห์ลายชนดิ 

ดชันเีงนิเฟ้อ ดัชนีทีจ่ัดท าขึน้โดยมวัีตถปุระสงคเ์พือ่สะทอ้นอัตราเงนิเฟ้อ 

ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ ตราสารทางการเงนิทีม่เีงือ่นไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้ 

ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ ตราสารทีม่รีูปแบบท านองเดยีวกับตราสารภาครัฐไทยทีร่ัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคาร

กลาง หรอืหน่วยงานของรัฐบาลตา่งประเทศ หรอืองคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ ้าประกัน แต่

ไมร่วมถงึตราสารทีอ่อกโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

ตราสารภาครฐัไทย ตราสารดังนี้ 

1. ตั๋วเงนิคลัง  

2. พันธบัตรรัฐบาล หรอืพันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย  

3. พันธบัตร ต๋ัวแลกเงนิ ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ศุกูก หรอืหุน้กู ้ทีก่ระทรวงการคลังหรอืกองทนุฟ้ืนฟูเป็นผูม้ี

ภาระผูกพัน 

ตราสาร Basel III ตราสารเพือ่การนับเป็นเงนิกองทุนของสถาบันการเงนิไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรอืต่างประเทศ ทีม่กีาร

อา้งองิจากหลักเกณฑก์ารก ากับดูแลสถาบันการเงนิของ Basel Committee on Banking Supervision 

(Basel III) 

ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์

ตา่งประเทศ 

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใดๆ ที่จัดใหม้ีขึน้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะ

ครบถว้นดังนี้ 

1. มกีารรวบรวมค าเสนอซือ้เสนอขายหลักทรัพยจ์ากผูเ้สนอซือ้หลายรายและผูเ้สนอขายหลายราย 

2. มีการก าหนดหลักเกณฑห์รือจัดใหม้ีระบบ ซึง่ก าหนดเกีย่วกับวธิีการในการซือ้ขายหลักทรัพยไ์ว ้

เป็นการล่วงหนา้ โดยผูใ้หบ้รกิารไม่อาจใชดุ้ลยพนิิจในการจัดการซือ้ขายเป็นประการอื่น และผู ้

เสนอซือ้เสนอขายยนิยอมทีจ่ะผูกพันตามหลักเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

ตลาดหลกัทรพัย ์ ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ นายทะเบยีนหน่วยลงทนุของกองทนุ  

บรษิทัจดทะเบยีน บรษัิททีม่หีลักทรัพยไ์ดรั้บการจดทะเบยีนหรอืไดรั้บอนุญาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

บรษิทัจดัการ หรอื บลจ. บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จ ากัด  

แบบ filing แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลักทรัพย ์

ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน ์ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ที่เกดิจากหลักทรัพย์อา้งองิ ซึง่ก าหนดใหเ้ป็นหลักทรัพยต์ามประกาศ

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดประเภทหลักทรัพยเ์พิม่เตมิ (ฉบับ

ที ่6) 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุ  

ผูม้ภีาระผูกพนั ผูท้ีม่ภีาระผูกพันในการช าระหนี้ตามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผู ้

สลักหลัง หรอืผูค้ ้าประกัน แลว้แตก่รณี 
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ผูร้บัฝากทรพัยส์นิในตา่งประเทศ ศนูยร์ับฝากหลักทรัพยต์า่งประเทศ และ/หรอืผูร้ับฝากหลักทรัพยต์า่งประเทศ  

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื บคุคลหรอืนติบิคุคลทีบ่รษัิทจัดการกองทนุมอบหมายใหท้ าหนา้ทีข่ายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ แลว้แต่

กรณีของกองทนุ  

มตพิเิศษ  มตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนทีม่ีคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อื

หน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู ้

ถอืหน่วยลงทนุซึง่สง่หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

มตเิสยีงขา้งมาก  มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่

เขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุ

ซึง่สง่หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

มูลคา่หนว่ยลงทนุ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เมือ่สิน้วันท าการทีค่ านวณ  

ราคาขายหนว่ยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุทีค่ านวณจากมูลค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วันท าการซือ้ขายนัน้ บวกดว้ยคา่ธรรมเนียม

การขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

ราคารบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ค านวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันท าการซื้อขายนั้น หักดว้ย

คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

วงเงนิลงทนุ วงเงนิรบัอนุญาต วงเงนิทีส่ านักงาน ก.ล.ต. และหรอืธนาคารแหง่ประเทศไทย และหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจตามกฎหมาย

ใดๆ อนุญาต หรอืเห็นชอบใหก้องทนุโดยบรษัิทจัดการ สามารถน าไปลงทนุในตา่งประเทศได ้ 

วนัท าการ วันท าการตามปกตขิองบรษัิทจัดการ  

วนัท าการซือ้ขาย วันท าการขายหน่วยลงทุน หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่ก าหนดในหนังสอืชี้ชวนเสนอขายหน่วย

ลงทนุ แลว้แตก่รณี 

สมาคม  สมาคมที่เกีย่วเนื่องกับธุรกจิหลักทรัพยท์ี่ไดรั้บอนุญาตใหจ้ัดตัง้และจดทะเบียนกับส านักงาน โดยมี

วัตถปุระสงคเ์พือ่ท าการสง่เสรมิและพัฒนาธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภททีเ่กีย่วกับการจัดการลงทนุ 

ส านกังาน ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ 

ศกุูก ตราสารทางการเงินที่มีลักษณะผลตอบแทนและความเสีย่งเทียบเคียงไดก้ับตราสารหนี้ทั่วไป และ

เป็นไปตามหลักชารอิะห ์

ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives ศนูยซ์ือ้ขายดังนี ้

1. ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives ทีไ่ดรั้บใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ 

2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึง่จัดตัง้ขึน้และใหบ้ริการไดต้ามกฎหมายต่างประเทศและไดรั้บการ

ยอมรับจากส านักงาน 

หนว่ยลงทนุ หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพือ่การเลีย้งชพี 

หนว่ย CIS หน่วยของกองทนุอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้  

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใตบั้งคับประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ย

หลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย กองทนุ

รวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบัน และกองทนุสว่นบคุคล 

2. หน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

หนว่ย infra หน่วยของกองทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้ 

1. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอืตาม

กฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธรุกรรมในตลาดทนุ 

2. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานตา่งประเทศทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มวัีตถุประสงคห์ลักใน

การลงทุนในลักษณะท านองเดียวกับกองทุนโครงสรา้งพื้นฐานตาม 1. ทัง้นี้ ไม่ว่าจะจัดตัง้ในรูป

บรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอืน่ใด 
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หนว่ย private equity  หน่วยของกจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) อันไดแ้ก่ หุน้ ใบทรัสต ์ตราสารหรือหลักฐานแสดง

สทิธใินทรัพยส์นิของกจิการเงนิร่วมลงทุนอย่างใดอย่างหนึง่ดังนี้ ทัง้นี้ ไม่ว่ากจิการดังกล่าวจะจัดตัง้ขึน้

ในรูปของบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปแบบอืน่ใด  

1. กจิการเงนิร่วมลงทนุทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่า

ดว้ยการก าหนดการจัดการเงนิทนุของกจิการเงนิร่วมลงทนุทีไ่มถ่อืเป็นการประกอบธรุกจิหลักทรัพย์

ประเภทการจัดการกองทนุสว่นบคุคล  

2. กจิการเงนิร่วมลงทนุตามกฎหมายตา่งประเทศทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี้  

(ก) มวัีตถุประสงคเ์พือ่การลงทุนร่วมกันของผูล้งทนุตัง้แต่ 2 รายขึน้ไป ทัง้นี้ ตอ้งมไิดเ้ป็นไปเพือ่

แสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพยส์นิส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการ

เฉพาะ  

(ข) มกีารมอบหมายใหบ้คุคลหนึง่บคุคลใดเป็นผูจ้ัดการเงนิทนุและทรัพยส์นิทีเ่กดิจากเงนิทนุ  

(ค) มนีโยบายการลงทุนในกจิการอืน่ผ่านการเขา้ท าสัญญาการลงทนุในหุน้หรอืการสนับสนุนทาง

การเงนิทีก่่อใหเ้กดิสทิธใินการไดม้าซึง่หุน้ของกจิการนัน้ในภายหลัง โดยมสีว่นในการก ากับ

ดูแลแผนธุรกจิ การด าเนินงานหรือการปรับปรุงการด าเนินงาน หรือการด าเนินการอื่นใดใน

ลักษณะทีส่ะทอ้นถงึการมบีทบาทตอ่การด าเนนิธรุกจิของกจิการดังกลา่ว   

หนว่ย property หน่วยของกองทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับอสังหารมิทรัพยซ์ ึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้ 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใตบั้งคับประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ย

หลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมอสังหารมิทรัพย ์

2. ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสังหารมิทรัพยท์ีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยทรัสตเ์พือ่ธรุกรรมในตลาดทนุ 

3. foreign REIT 

หุน้กูร้ะยะส ัน้ หุน้กูท้ีม่กี าหนดเวลาช าระหนี้ไมเ่กนิ 270 วันนับแตวั่นทีอ่อกหุน้กู ้

Benchmark ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกวา้งขวางและ

สอดคลอ้งกับนโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 

CIS operator บคุคลดังนี้ 

1. บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอื 

2. ผูท้ าหนา้ทีบ่รหิารจัดการกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

concentration limit อัตราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทนุ 

counterparty limit อัตราสว่นการลงทนุทีคู่ส่ัญญา 

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency) ทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน เวน้แต่

ที่ก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5 ของประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทน. 

87/2558 เรือ่ง การลงทนุของกองทนุ ลงวันที ่17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

credit derivatives derivatives ทีม่ลีักษณะเป็นการเคลือ่นยา้ยความเสีย่งดา้นเครดติของทรัพยส์นิทีไ่ดรั้บการประกันความ

เสีย่งจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซึง่มี

ภาระผูกพันทีจ่ะตอ้งช าระเงนิใหแ้กคู่ส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่เมือ่เกดิเหตกุารณ์ทีม่ผีลตอ่การช าระหนี้ (credit 

event) ของทรัพยส์นิทีไ่ดรั้บการประกันความเสีย่ง จะไดรั้บผลตอบแทนหรอืค่าธรรมเนียมส าหรับการมี

ภาระผูกพันดังกลา่ว 

credit event เหตกุารณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกับความสามารถในการช าระหนี้ตามทีร่ะบใุนขอ้ตกลงของตราสารหรอืสัญญา 

credit rating อันดับความน่าเชือ่ถอืทีจ่ัดท าโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิความสามารถในการช าระหนี้ตามตราสารหรอื

สัญญา 

currency risk ความเสีย่งดา้น FX 

delta อัตราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอืสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรอื

สัญญา แลว้แตก่รณ ี

derivatives สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ 

derivatives on organized 

exchange 

derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย derivatives 

discount rate อัตราสว่นลดของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทุนทีจ่ะใชใ้นการค านวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือ

ตราสารนัน้ 

foreign REIT กองทรัสตห์รือกองอสังหารมิทรัพยท์ี่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มีวัตถุประสงคห์ลักในการ

ลงทนุในอสังหารมิทรัพยห์รอืในกจิการทีป่ระกอบธรุกจิพัฒนาอสังหารมิทรัพย ์ทัง้นี้ ไมว่า่กองทรัสตห์รอื

กองดังกลา่วจะจัดตัง้ในรูปบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอืน่ใด 

FX อัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange) 
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ค าศพัท ์ ค าอธบิายศพัท ์

GMS ประเทศกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึง่ไดแ้ก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวยีดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจนี (เฉพาะมณฑลยนูนาน) 

group limit อัตราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามกลุม่กจิการ โดยการน าอัตราสว่นการลงทนุในแตล่ะบรษัิททีอ่ยูใ่นกลุ่ม

กจิการมาค านวณรวมกัน 

guarantor rating อันดับความน่าเชือ่ถอืของผูม้ภีาระผูกพันในฐานะผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ ้าประกัน 

international scale มาตรฐานการจัดท า credit rating ในระดับทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบระหวา่งประเทศ 

investment grade credit rating ในระดับทีส่ามารถลงทนุได ้

IOSCO International Organization of Securities Commissions 

issue rating อันดับความน่าเชือ่ถอืของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ 

issuer rating อันดับความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ัญญา 

market price มลูคา่ตามราคาตลาด 

national scale มาตรฐานการจัดท า credit rating ในระดับทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบภายในประเทศ 

NAV มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

net exposure มูลค่าการลงทนุสทุธใินทรัพยส์นิไมว่่าเป็นการลงทนุโดยตรงหรอืโดยออ้มผ่านการลงทนุในตราสารหรอื

สัญญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยูก่ับทรัพยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทนุมคีวามเสีย่งในทรัพยส์นินัน้ 

notional amount มลูคา่ตามหนา้สัญญาของ derivatives 

obligation ประเภทและลักษณะของทรัพยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม credit derivatives อา้งองิถงึ (obligation category 

& obligation characteristics) 

options สัญญาทีม่ลัีกษณะตาม (3) ของนยิาม “สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้” ในมาตรา 3 แหง่พระราชบัญญัตสิัญญา

ซือ้ขายลว่งหนา้ พ.ศ. 2546 

OTC derivatives derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย derivatives 

portfolio duration อายเุฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทนุ ซึง่ไดจ้ากการค านวณคา่ตามมาตรฐานสากล 

product limit อัตราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามประเภททรัพยส์นิ 

regulated market ศนูยก์ลางทีจ่ัดชอ่งทางการสือ่สารระหว่างผูค้า้เพือ่ใหเ้กดิการเจรจาตอ่รองซือ้ขายตราสารระหว่างกันได ้

รวมทัง้ใหข้อ้มลูตา่งๆ ทีเ่กีย่วกับตราสารนัน้ โดยศนูยก์ลางดังกลา่วอยูภ่ายใตก้ารก ากับดแูลของทางการ

หรอืหน่วยงานทีท่ าหนา้ทีก่ ากับดแูลดา้นหลักทรัพยห์รอืตราสารทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับหลักทรัพย ์

repo ธรุกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนื (repurchase agreement) 

reverse repo ธรุกรรมการซือ้โดยมสีัญญาขายคนื (reverse repurchase agreement) 

SBL ธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลักทรัพย ์(Securities Borrowing and Lending) 

securities lending ธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์

share warrants ใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

single entity limit อัตราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ัญญา 

SIP Specific Investment Products 

sovereign rating อันดับความน่าเชือ่ถอืระดับประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตราสารมถีิน่ทีอ่ยู ่ซ ึง่เป็นการประเมนิความเสีย่ง

ในการผดินัดช าระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนัน้ 

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) 

TSFC บรษัิทหลักทรัพยท์ีไ่ดร้ับใบอนุญาตประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทการใหส้นิเชือ่เพือ่ธุรกจิหลักทรัพย ์

(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

TSR ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable Subscription Right) 

underlying สนิคา้ ตัวแปร หรอืหลักทรัพยอ์า้งองิ 

WFE World Federation of Exchanges 
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สว่นที ่1 ขอ้มลูสรปุรายละเอยีดโครงการฯ และขอ้ผกูพนั 

ชือ่บรษิทัจดัการ : บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จ ากัด  

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

 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

 โทรศัพท ์0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996 

ชือ่โครงการจดัการ (ไทย) :  กองทนุเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพือ่การเลีย้งชพี  

ชือ่โครงการจดัการ (องักฤษ) :  Bualuang Basic RMF 

ชือ่ยอ่โครงการ :  BBASICRMF 

อายโุครงการ :  ไมก่ าหนด 

วนัทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัต ัง้และจดัการกองทนุ :  วันที ่23 เมษายน 2557 

วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทนุรวม :  วันที ่16 พฤษภาคม 2557 

ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทนุรวม 

ประเภทของกองทนุ 

กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซือ้คืนหน่วยลงทุน มีลักษณะเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี และลงทุนแบบมีความเสีย่งทัง้ในและ

ตา่งประเทศ โดยลงทนุในตา่งประเทศโดยเฉลีย่รอบปีบัญชไีมเ่กนิรอ้ยละ 25 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ

นโยบายการลงทนุของกองทนุ 

กองทุนลงทุนในหลักทรัพยใ์นประเทศและหรือต่างประเทศ เนน้กลุ่มบรษัิทที่ท าธุรกจิเกี่ยวขอ้งกับปัจจัย 4 ไดแ้ก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย 

เครือ่งนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึง่หลักทรัพยดั์งกล่าวเป็นหุน้ทีม่ปัีจจัยพืน้ฐานด ี(Value Stock) ทีม่รีาคาต ่ากว่า Intrinsic Value หรอืมแีนวโนม้

การเตบิโตทางธุรกจิสูง (Growth Potential) โดยกองทุนจะเนน้ลงทุนใน 3 กลุ่มธุรกจิ ไดแ้ก่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สนิคา้อุปโภค

บรโิภค อสังหารมิทรัพยแ์ละก่อสรา้ง และ 2 หมวด ในกลุ่มธุรกจิบรกิาร ไดแ้ก่ พาณิชย ์และการแพทย ์โดยจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพย์

ดังกลา่วขา้งตน้โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

สว่นทีเ่หลอืจะลงทนุทัง้ในประเทศและหรอืตา่งประเทศ ในตราสารหนี้ ตราสารการเงนิ เงนิฝาก และหรอืหน่วยลงทนุของกองทนุรวม อาทเิชน่ 

กองทุนรวมอสังหารมิทรัพย ์หน่วยทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสังหารมิทรัพย ์(REITs) กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟ 

(ETF) เป็นตน้ ตลอดจนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบ  

ทัง้นี้ กองทนุจะไมล่งทนุในตราสารตอ่ไปนี้  

• ตราสารทนุทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Securities)  

• ตราสารทีม่ลัีกษณะของสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note)  

• ตราสารหนี้ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment Grade) และตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้ับการจัดอันดับความ

น่าเชื่อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไวซ้ ึง่ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Non-

investment Grade) เฉพาะกรณีทีต่ราสารหนี้นัน้ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอืในอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) ณ วันที่

ลงทนุเทา่นัน้  

อนึง่ หากตลาดหลักทรัพยม์กีารเปลีย่นแปลงหรอืจัดกลุม่ธรุกจิซึง่เกีย่วขอ้งกับธรุกจิปัจจัย 4 ขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะพจิารณาลงทนุในหรอื

มไีวซ้ ึง่หลักทรัพยข์องกลุ่มธุรกจินัน้ๆ ดว้ย และหรอือาจมบีางขณะทีไ่ม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ

ดว้ยเหตุต่างๆ เชน่ มกีารเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงอย่างมนัียส าคัญ หรอืเกดิวกิฤตเศรษฐกจิ วกิฤตจากภัยธรรมชาตทิีม่นัียส าคัญ

ตอ่การลงทนุในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เป็นตน้ โดยบรษัิทจัดการจะรายงานการไมส่ามารถลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยใ์หเ้ป็นไป

ตามสัดสว่นดังกลา่วขา้งตน้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านชอ่งทางทีเ่หมาะสม 

ทัง้นี้ ในการค านวณสัดสว่นการลงทนุของกองทนุรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทนุ บรษัิทจัดการอาจไมนั่บชว่งระยะเวลา 30 วันนับ

แตวั่นทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทนุรวม และ/หรอืชว่งระยะเวลา 30 วันกอ่นเลกิกองทนุ และ/หรอืชว่งระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรัพยส์นิของ

กองทนุเนื่องจากไดรั้บค าสั่งขายคนื หรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืเพือ่รอการลงทนุ ซึง่มรีะยะเวลาไมเ่กนิกว่า 10 วันท าการ โดยตอ้งค านงึถงึ

ประโยชน์ของผูล้งทนุเป็นส าคัญ 

แนวทางการบรหิารความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิ          

  กองทุนรวมมนีโยบายการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพือ่ป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพนิิจของ

ผูจ้ัดการกองทนุได ้หากเกดิกรณีทีส่ภาวการณ์ไมป่กต ิโดยผูจ้ัดการกองทนุจะพจิารณาปรับสัดสว่นการป้องกันความเสีย่งตามความเหมาะสมเพือ่

ประโยชน์ของกองทนุ 
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ผลตอบแทนทีผู่ล้งทนุจะไดจ้ากเงนิลงทนุ 

ผูล้งทุนมโีอกาสไดร้ับก าไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิม่ขึน้ (Capital Gain) ในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนท าการ

ขายคืน มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนซือ้กองทุน และไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษี หากปฏบัิตติามเงือ่นไขการ

ลงทุน ทัง้นี้ เพือ่สทิธปิระโยชน์ทางภาษี ผูล้งทุนควรศกึษาเงือ่นไขการลงทุนในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี และคู่มอืการลงทุนใหเ้ขา้ใจกอ่น

ลงทนุ 

ลกัษณะทีส่ าคญัของกองทนุรวม 

Q: กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุรวมทีม่กีารก าหนดประเภทของผูล้งทนุ หรอืมกีารแบง่ชนดิของหนว่ยลงทนุหรอืไม ่อยา่งไร  

A: กองทนุรวมนี้เป็นกองทนุส าหรับผูล้งทนุทั่วไป และไมม่กีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทนุ 

Q: กองทนุรวมนีม้จี านวนเงนิทนุโครงการเทา่ใด  

A: จ านวนเงนิทนุโครงการนี้เทา่กับ 5,000 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม บรษัิทจัดการอาจจะด าเนนิการเพิม่เงนิทนุโครงการ โดยขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิ

ของบรษัิทจัดการ ทัง้นี้ ภายใตห้ลักเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

Q: กองทนุรวมนีเ้หมาะสมทีจ่ะเป็นทางเลอืกส าหรบัเงนิลงทนุลกัษณะใด และผูล้งทนุควรลงทนุในระยะเวลาเทา่ใด 

A: กองทุนรวมนี้เหมาะสมกับเงนิลงทุนของผูล้งทุนทีต่อ้งการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพือ่การเลี้ยงชพีหลังเกษียณอายุ และสามารถรับ

ความเสีย่งไดส้งูจากการลงทุนในตราสารทุน โดยหวังผลตอบแทนทีก่องทุนจะไดร้ับจากเงนิปันผล หรอืก าไรสว่นเกนิจากการลงทนุใน

ตราสารทนุ 

 เพือ่โอกาสทีจ่ะไดร้ับผลตอบแทนโดยเฉลีย่ต่อปีในระดับทีส่งูกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ ผูล้งทุนจงึควรตัง้เป้าหมายการลงทุนระยะยาว

หลายๆ ปี ในกองทนุนี้ และเนื่องจากเป็นกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี ผูล้งทนุจงึควรลงทนุตอ่เนื่อง เป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี จนครบ

อาย ุ55 ปีบรบิรูณ์ เพือ่สทิธปิระโยชน์ทางภาษี 

Q: ปจัจยัใดทีม่ผีลกระทบอยา่งมนียัส าคญัตอ่เงนิลงทนุของผูล้งทนุ 

A: การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย ์อาจท าใหเ้กดิความผันผวนของราคาหลักทรัพยท์ี่กองทุนลงทุนได ้ และปัจจัยอื่นที่อาจมี

ผลกระทบตอ่เงนิลงทนุ ไดแ้ก ่

• ความตอ่เนื่องของการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิโลก 

• การเคลือ่นยา้ยของ Fund Flow 

• นโยบายการเงนิ และมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ 

Q: กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุรวมทีม่ผีูป้ระกนัเงนิลงทนุหรอืเป็นกองทนุรวมทีมุ่ง่เนน้จะคุม้ครองเงนิตน้หรอืไม ่อยา่งไร 

A: กองทนุรวมนี้ไมม่กีารประกันเงนิลงทนุ และไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ 

Q: กองทนุรวมนีม้รีอบระยะเวลาบญัชอียา่งไร 

A: กองทนุรวมนี้มรีอบระยะเวลาบัญชสีิน้สดุทกุวันที ่30 เมษายน ของทกุปี 

ขอ้ก าหนดในการซือ้ขายและโอนหนว่ยลงทนุ 

Q: กองทนุรวมนีม้วีธิกีารขายและรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุอยา่งไร  

A: วธิกีารขาย 

 ผูส้นใจสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุน ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขาย โดยตอ้งสั่งซือ้ขัน้ต ่า 500 บาท ส าหรับ

ครัง้แรก และครัง้ตอ่ไป  

โดยสามารถตดิตอ่จองซือ้ไดท้กุวันท าการของธนาคารพาณชิย ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 - 15.30 น. ไดท้ี ่

• บรษิทัจดัการ  

บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จ ากัด  

เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท ์0-2674-6488 

• ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

เลขที ่333 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท ์1333 และสาขาตา่งๆ ทั่วประเทศ 
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 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 

เลขที ่191 อาคารสลีมคอมเพล็กซ ์ชัน้ 29 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท ์0-2231-3777 และ 0-2618-1000 

 บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จ ากัด (มหาชน) 

เลขที ่1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบรุ ีแขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร 10800 

โทรศัพท ์0-2777-8999 

 บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน) 

เลขที ่25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชัน้ 15 - 17 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท ์0-2638-5500  

 บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จ ากัด 

เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 11 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท ์0-2680-1234 

 บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

เลขที ่849 อาคารวรวัฒน์ ชัน้ 11, 14 และ 15 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท ์0-2635-1700  

 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด (มหาชน) 

เลขที ่252/6 อาคารส านักงานเมอืงไทย-ภัทร 1 ชัน้ที ่6, 8-11 ถนนรัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท ์0-2305-9449 

 บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

เลขที ่989 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์ชัน้ 9, 14-15 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวัน เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท ์0-2657-7000 

 บรษัิทหลักทรัพย ์กรุงศร ีจ ากัด (มหาชน)                                                                                                                 

เลขที ่898 อาคารเพลนิจติทาวเวอร ์ชัน้ 3 ถนนเพลนิจติ แขวงลมุพนิี เขตปทมุวัน กรงุเทพมหานคร 10330                                             

โทรศัพท ์0-2659-7000 

 บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จ ากัด                                                                                          

เลขที ่52 อาคารธนยิะ พลาซา่ ชัน้ที ่17 โซนด ีถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500                                     

โทรศัพท ์0-2026-5100 กด 1 

 บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จ ากัด 

เลขที ่19 อาคาร 3 ไทยพาณชิย ์ปารค์ พลาซา่ ชัน้ที ่2, 20-21 ถนนรัชดาภเิษก แขวงจตจุักร เขตจตจุักร  

กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท ์0-2949-1999 

 บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

เลขที ่173 อาคารเอเชยีเซ็นเตอร ์ชัน้ 10 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศัพท ์0-2658-8889 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ทีอ่าจแตง่ตัง้เพิม่เตมิ 

 และสามารถสั่งซือ้ดว้ยวธิอีืน่ ดังนี้ 

• หกับญัชเีงนิฝากแบบถวัเฉลีย่ (Dollar Cost Averaging) สามารถตดิตอ่ไดท้ี ่

 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  

 Bangkok Bank Mobile Banking 

 บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จ ากัด (มหาชน) 

 BF Fund Trading 

• ระบบอเิล็กทรอนกิส ์ทกุวันตลอด 24 ชัว่โมง ไดท้ี ่

 Bualuang iBanking  

 Bangkok Bank Mobile Banking  

 BF Fund Trading 

การสง่ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์(ยกเวน้ BF Fund Trading) ก่อนเวลา 16.00 น. ในวันท าการซือ้ขาย จะได ้

ราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการสง่ค าสั่งซือ้หลังเวลา 16.00 น. ในวันท าการซือ้

ขายหรอืสง่ค าสั่งซือ้ในวันหยดุท าการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขายถัดไป 

การสง่ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่าน BF Fund Trading กอ่นเวลา 15.00 น. ในวันท าการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหน่วยลงทนุทีค่ านวณ

ได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการสง่ค าสั่งซือ้หลังเวลา 15.00 น. ในวันท าการซือ้ขาย หรอืสง่ค าสั่งซือ้ในวันหยดุท า

การซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขายถัดไป 
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การช าระเงนิคา่ส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

1. กรณีส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  

(ก) สามารถช าระคา่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด ค าสั่งหักบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรอืวธิอีืน่ใด

ทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดียวกันกับส านักงานที่รับการสั่งซือ้เท่านัน้ โดยจะตอ้งลงวันทีท่ีส่ั่งซือ้และขดีคร่อม

เฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บญัชจีองซือ้หนว่ยลงทนุกองทนุเปิดบวัหลวงปจัจยั 4 เพือ่การเลีย้งชพี” ซึง่เป็นบัญชเีงนิฝากของ 

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืบัญชจีองซือ้อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคต      

(ข)   สามารถช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรือบัตรเดบติ หรือบัตรอื่นใด ของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของสถาบัน

การเงนิอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใดในวันทีท่ีส่ั่งซือ้ 

 อย่างไรก็ตาม การรับช าระดว้ยบัตรดังกล่าวขา้งตน้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน ดว้ยบัตรเครดติ 

หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ณ สถานที ่หรอืชว่งระยะเวลา หรอืภายใตเ้งือ่นไขอืน่ใด ตามทีบ่รษัิทจัดการจะก าหนด และแจง้

ใหผู้ล้งทนุทราบผ่าน www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม 

(ค) สามารถช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของธนาคาร ตอ่ไปนี้  

• บมจ.ธนาคารกสกิรไทย 

• บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

• บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต 

• บมจ.ธนาคารไทยพาณชิย ์

• บมจ.ธนาคารกรุงศรอียธุยา 

หรอืธนาคารพาณิชยอ์ืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจะประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอื

แจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม 

2. กรณีส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่  

(ก) สามารถช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรือวธิีอื่นใดที่สามารถเรียกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชี

เดยีวกันกับส านักงานทีรั่บการสั่งซือ้เทา่นัน้ โดยจะตอ้งลงวันทีท่ีส่ั่งซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บญัชจีองซือ้หน่วย

ลงทุนของ บลจ.บวัหลวง” ซึง่เป็นบัญชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือบัญชีจองซื้ออื่นใดที่อาจเพิ่มเติมหรือ

เปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคต 

(ข)   สามารถช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรือบัตรเดบติ หรือบัตรอื่นใด ของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของสถาบัน

การเงนิอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใดในวันทีท่ีส่ั่งซือ้ 

 อย่างไรก็ตาม การรับช าระดว้ยบัตรดังกล่าวขา้งตน้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน ดว้ยบัตรเครดติ 

หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ณ สถานที ่หรอืชว่งระยะเวลา หรอืภายใตเ้งือ่นไขอืน่ใด ตามทีบ่รษัิทจัดการจะก าหนด และแจง้

ใหผู้ล้งทนุทราบผ่าน www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม 

(ค) สามารถช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของธนาคาร ตอ่ไปนี้  

• บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

• บมจ.ธนาคารกสกิรไทย 

• บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

• บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต 

• บมจ.ธนาคารไทยพาณชิย ์

• บมจ.ธนาคารกรุงศรอียธุยา 

 หรอืธนาคารพาณิชยอ์ืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจะประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอื

แจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม 

 วธิกีารรบัซือ้คนื 

 ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสง่ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุได ้โดยผ่านชอ่งทางดังนี้ 

• บรษิทัจดัการ และหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ทกุวันท าการของธนาคารพาณิชย ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 15.30 น.  

• ระบบอเิล็กทรอนกิส ์ทกุวันตลอด 24 ชัว่โมง ไดท้ี ่

 Bualuang iBanking  

 Bangkok Bank Mobile Banking  

 BF Fund Trading 

การสง่ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์(ยกเวน้ BF Fund Trading) กอ่นเวลา 16.00 น. ในวันท าการซือ้ขาย จะ

ไดร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการสง่ค าสั่งขายคนืหลังเวลา 16.00 น. ในวัน

ท าการซือ้ขาย หรอืสง่ค าสั่งขายคนืในวันหยุดท าการซือ้ขาย จะไดร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการถัดไป

ไวแ้ลว้ 

การสง่ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่าน BF Fund Trading กอ่นเวลา 15.30 น. ในวันท าการซือ้ขาย จะไดร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน

ทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการสง่ค าสั่งขายคนืหลังเวลา 15.30 น. ในวันท าการซือ้ขาย หรอืสง่ค าสั่ง

ขายคนืในวันหยดุท าการซือ้ขาย จะไดร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขายถัดไป 
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 อนึง่ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้ับเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันท าการขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยการ น าเงนิเขา้บัญชเีงนิ

ฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีร่ะบไุวใ้นค าขอเปิดบัญช ีหรอืเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สั่งจ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน และสง่ทางไปรษณีย์

ลงทะเบยีนใหท้า่นตามทีอ่ยูท่ีแ่จง้ไวแ้ลว้ 

Q: กรณีใดทีบ่รษิทัจดัการสงวนสทิธไิมข่ายหนว่ยลงทนุ  

A: บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืระงับการสั่งซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรอืบางสว่น ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังนี้   

(1) กรณีทีเ่อกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ ไมถ่กูตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอืไมค่รบถว้น   

(2) กรณีทีบ่รษัิทจัดการเกดิขอ้สงสัยวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไมโ่ปร่งใส เชน่ อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้  

(3) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในบางกรณีตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร เชน่ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการ

เห็นวา่การสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วอาจกอ่ใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทนุหรอืกอ่ใหเ้กดิผลเสยีหายแกก่องทนุ เป็นตน้ 

(4) บรษัิทจัดการอาจปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูล้งทนุ หากค าสั่งซือ้ดังกลา่วมผีลท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุรายนัน้ ถอืหน่วยลงทุน

มากกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

Q: กองทุนรวมนีม้ขีอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเลือ่นก าหนดเวลาช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุน การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุน

ตามค าส ัง่ทีร่บัไวแ้ลว้ และการหยดุรบัค าส ัง่ซือ้หรอืขายคนืหนว่ยลงทนุไวอ้ยา่งไร   

A: การเลือ่นก าหนดเวลาช าระคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุ 

 บรษัิทจัดการอาจเลือ่นก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดได ้

ในกรณีดังตอ่ไปนี้ 

(1) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มีความเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุดังต่อไปนี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบของ

ผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มเีหตจุ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่ง สมเหตสุมผล หรอื 

(ข) มีเหตุที่ท าใหก้องทุนรวมไม่ไดรั้บช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิที่ลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดังกล่าวอยู่

นอกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ 

(2) ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคี าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นหรอืในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการพบว่าราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง ตา่งจาก

ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึง่สตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอัตราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

และผูด้แูลผลประโยชน์ยังไม่ไดร้ับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา 

การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหนว่ยลงทนุตามค าส ัง่ทีร่บัไวแ้ลว้ 

บรษัิทจัดการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คนื หรอืไมรั่บสับเปลีย่นหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บ

ไวแ้ลว้ หรอือาจหยดุรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตดัุงตอ่ไปนี้ 

(1) ตลาดหลักทรัพยไ์มส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บริษัทจัดการพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบของผูดู้แล

ผลประโยชน์แลว้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้มเ่กนิ 1 วันท าการ เวน้แตจ่ะไดรั้บการผ่อนผันเวลาดังกลา่วจากส านักงาน ก.ล.ต. 

(ก) มเีหตจุ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล  

(ข) ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื 

(ค) มเีหตจุ าเป็นอืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(3) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกดิขึน้ ซึง่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทนุ

รวมอยา่งมนัียส าคัญ 

 (ก)  ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยท์ีก่องทนุรวมลงทนุไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะในกรณีทีก่องทนุรวมลงทุน

ในหลักทรัพยท์ีซ่ ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยแ์หง่นัน้เกนิกวา่รอ้ยละสบิของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

 (ข) มเีหตกุารณ์ทีท่ าใหไ้มส่ามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีและท าใหไ้มส่ามารถโอนเงนิออกจากประเทศหรอื

รับโอนเงนิจากตา่งประเทศไดต้ามปกต ิหรอื 

 (ค) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดรั้บช าระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิที่ลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดังกล่าวอยู่

เหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการและผูด้แูลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้ 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื่องจาก

ปรากฏขอ้เท็จจรงิดังตอ่ไปนี้ 

(ก) บรษัิทจัดการมเีหตอุันควรสงสัยวา่ผูล้งทนุรายนัน้ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกับการกระท าดังตอ่ไปนี้  

1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่า

จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ 

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย หรอื 

3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบัิตติามค าสั่งเกีย่วกับการยดึหรอือายัดทรัพยส์นิโดยบคุคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษัิทจัดการไมส่ามารถด าเนนิการรูจ้ักลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับลกูคา้ไดใ้นสาระส าคัญ 

(5) อยู่ในระหว่างด าเนนิการเปลี่ยนใหบ้รษัิทจัดการรายอื่นเขา้บรหิารจัดการกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่

บริษัทจัดการรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพยว์่าดว้ยการด ารงเงนิกองทนุของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทนุสว่นบุคคล การเป็นนายหนา้ซือ้

ขายหลักทรัพยแ์ละการคา้หลักทรัพยแ์ละการจัดจ าหน่ายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ัดการเงนิทุนสัญญาซือ้ขาย

ลว่งหนา้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้มเ่กนิ 3 วันท าการ 

(6) อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการเพือ่เลกิกองทนุรวมตามขอ้ 22.1 (4) ในสว่นขอ้ผูกพัน 
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(7) บรษัิทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรอืหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน ในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุน

ไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยังไม่ไดร้ับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลัง และรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขาย

หน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอัตราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคา

ขายหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้ง ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึหยุดการขายหน่วย

ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทั่วไปใหท้ราบถงึการหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดย

พลัน เชน่ การประกาศทางเว็บไซต ์เป็นตน้ 

การหยดุรบัค าส ัง่ซือ้หรอืขายคนืหนว่ยลงทนุ 

เพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเพือ่รักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของประเทศ หรอืเพือ่

รักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านักงาน ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษัิทจัดการหยุดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 20 วันท าการตดิต่อกัน เวน้แต่จะไดร้ับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออกไปได ้

Q: วธิกีารสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเป็นอยา่งไร  

A: 1. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ 

  ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถท าการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ โดยผ่านชอ่งทางดังนี้ 

• บรษิทัจดัการ และหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ทกุวันท าการของธนาคารพาณชิย ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 15.30 น. 

• ระบบอเิล็กทรอนกิส ์ทกุวันตลอด 24 ชัว่โมง ไดท้ี ่ 

 Bualuang iBanking  

 Bangkok Bank Mobile Banking  

 BF Fund Trading 

การท ารายการขอสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์(ยกเวน้ BF Fund Trading) กอ่นเวลา 16.00 น. ในวันท า

การซื้อขายจะไดร้าคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ค านวณได ้ณ สิน้วันท าการซื้อขายนั้น และหากเป็นการท ารายการขอ

สับเปลีย่นหลังเวลา 16.00 น. ในวันท าการซือ้ขาย หรอืท ารายการขอสับเปลีย่นในวันหยุดท าการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหรอืรับ

ซือ้คนืหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการถัดไป  

การท ารายการขอสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุผ่าน BF Fund Trading กอ่นเวลา 15.30 น. ในวันท าการซือ้ขาย จะไดร้าคาขาย

หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการท ารายการขอสับเปลีย่นหลังเวลา 15.30 น. 

ในวันท าการซือ้ขาย หรอืท ารายการขอสับเปลีย่นในวันหยดุท าการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้

ณ สิน้วันท าการซือ้ขายถัดไป 

2. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการกบักองทนุรวมเพือ่การ

เลีย้งชพีภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการอืน่  

• กรณี กองทนุภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการเป็นกองทนุตน้ทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีวามประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (กองทุนตน้ทาง) ไปยังกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีที่

อยู่ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการอืน่ (กองทุนปลายทาง) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตดิต่อไปยังบรษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนืของกองทนุปลายทางนัน้ๆ กอ่น เพือ่กรอกใบค าสั่งซือ้เพือ่การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้กองทนุรวมเพือ่การ

เลีย้งชพีและใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุน าส าเนาใบค าสั่งซือ้ดังกลา่วมาตดิตอ่กับผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืของกองทนุตน้ทาง  

• กรณี กองทนุภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการเป็นกองทนุปลายทาง  

ผูล้งทุนทีป่ระสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการอืน่ (กองทุนตน้ทาง) 

มายังกองทนุนี้ (กองทนุปลายทาง) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุตดิตอ่ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืและหรอืบรษัิทจัดการของกองทุน

ปลายทางเพือ่กรอกแบบฟอรม์ “ค าขอสับเปลีย่นกองทนุเพือ่การซือ้หน่วยลงทนุเขา้กองทนุเปิดบัวหลวงเพือ่การเลีย้งชพี” โดยไม่

ตอ้งระบจุ านวนเงนิทีต่อ้งการสับเปลีย่น ณ วันทีย่ืน่ค าสั่งสับเปลีย่น เนื่องจากบรษัิทจัดการตอ้งรอเงนิเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทุน

กองทุนปลายทางก่อน ทัง้นี้ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืตอ้งใหส้ าเนาค าขอสับเปลี่ยนกองทุนเพือ่การซือ้หน่วยลงทุนเขา้

กองทนุเปิดบัวหลวงเพือ่การเลีย้งชพี ใหก้ับผูล้งทนุน าไปยืน่ตอ่บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนของกองทนุตน้ทาง  

อนึง่ หากผูล้งทุนทีต่อ้งการท าค าขอสับเปลีย่นกองทุนเพือ่การซือ้หน่วยลงทุนเขา้กองทุนเปิดบัวหลวงเพือ่การเลี้ยงชพียังไม่เคย

เปิดบัญชกีองทนุดังกลา่ว ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเปิดบัญชกีองทนุปลายทางกอ่น  

Q: กองทนุรวมนีก้ าหนดวธิกีารโอนหนว่ยลงทนุ และขอ้จ ากดัการโอนไวอ้ยา่งไร 

A: กองทนุรวมนี้เป็นกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี จงึไมส่ามารถน าหน่วยลงทนุไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรอืน าไปเป็นหลักประกันได ้        

Q: ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะทราบขอ้มูลเกีย่วกบัมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไดจ้าก

ชอ่งทางใด 

A: ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตดิตามมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ไดจ้าก 

• ประกาศปิดทีบ่รษัิทจัดการ และหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

• หนังสอืพมิพก์รุงเทพธรุกจิ และหรอืหนังสอืพมิพผู์จ้ัดการ 

• Bualuang Phone โทร. 1333 

• ตดิตอ่ บลจ.บัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8 หรอืที ่www.bblam.co.th 

• ตรวจดขูอ้มลูใน NAV Center ไดท้ี ่www.thaimutualfund.com  
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สทิธขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

Q: กองทนุรวมนีม้กีารออกและสง่มอบหลกัฐานแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุหรอืไม ่อยา่งไร  

A: กองทนุนี้มกีารออกหลักฐานแสดงสทิธเิป็น สมุดบญัชแีสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ 

 โดยบรษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะออกสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายในวันท า

การซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งมารับสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุดว้ยตนเอง และสามารถน าสมดุบัญชแีสดงสทิธใิน

หน่วยลงทนุมาบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบันไดตั้ง้แตวั่นท าการถัดจากวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ แลว้แตก่รณี 

 กรณีสั่งซือ้ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต ก าหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุใชเ้อกสารหนา้ทีแ่สดงรายการเคลือ่นไหวบัญชกีองทนุรวมเป็นหลักฐานแสดง

สทิธไิด ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนรายใดประสงคจ์ะใหอ้อกสมดุบัญชแีสดงสทิธเิพือ่ใชเ้ป็นหลักฐานแสดงสทิธ ิผูถ้อืหน่วยลงทุนยังสามารถรอ้งขอ

ไดท้ีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีอ่อกหลักฐานแสดงสทิธนัิน้ๆ ได ้

 กรณีสั่งซือ้ผ่านระบบ Fund Connext ของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย โครงการจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบรษัิท

จัดการจะด าเนนิการใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทนุท าการบันทกึชือ่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทุนเรยีบรอ้ยแลว้ เป็นผูถ้อื

หน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบัญชกีองทุนและหรอืค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ เมือ่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ

ไดช้ าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุครบถว้นแลว้ 

Q: ผูถ้อืหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถูกจ ากดัสทิธใินเรือ่งใด ภายใตเ้งือ่นไขอยา่งไร      

A:  ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจถกูจ ากัดสทิธใินเรือ่งดังตอ่ไปนี้ 

• สทิธใินการโอนหน่วยลงทุน เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี ผูถ้อืหน่วยลงทุนจงึไม่สามารถน าหน่วยลงทุนไป

จ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรอืน าไปเป็นหลักประกันได ้

• สทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ ในกรณีที่บุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจา้ของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้ือหน่วยลงทุน (Omnibus 

Account) จะไมนั่บคะแนนเสยีงของบุคคลนัน้ในสว่นทีเ่กนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ เวน้

แตค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนดเป็นอยา่งอืน่ หรอือนุมัตเิห็นชอบ ยกเวน้หรอืผ่อนผันใหด้ าเนนิการเป็น

อยา่งอืน่ได ้

Q: ชอ่งทางและวธิกีารทีผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีงของ

บรษิทัจดัการเพิม่เตมิ      

A:  ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีง ไดท้ี ่www.bblam.co.th 

Q: กองทุนรวมนีม้ชี่องทางและวธิกีารรอ้งเรยีนของผูล้งทุน และนโยบายการระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

ตลอดจนวธิเีขา้สูก่ระบวนการดงักลา่วหรอืไม ่อยา่งไร 

A: ผูล้งทนุสามารถท าหนังสอืรอ้งเรยีน ไดท้ี ่

• บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จ ากัด โทรศัพท ์0-2674-6488 กด 8 

• ส านักงาน ก.ล.ต. (SEC Help Center) โทรศัพท ์1207 

• ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

• ผูด้แูลผลประโยชน์ 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2470-3200-2 

 การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ 

 บรษัิทจัดการตกลงใหม้กีารระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการปฏบัิตไิม่เป็นไปตามโครงการจัดการ

กองทนุรวมนี้ และ/หรอืหลักเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้ง อันมผีลใหเ้กดิความ

เสยีหายแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแลว้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถน าขอ้พพิาทเขา้สูก่ารพจิารณาตามกระบวนการ

อนุญาโตตลุาการของส านักงาน ก.ล.ต. ได ้
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บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานของกองทนุรวม 

Q: ขอ้มูลเกีย่วกบับรษิทัจดัการ 

A: บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จ ากัด ไดร้ับใบอนุญาตจดทะเบยีนจากกระทรวงการคลังใหป้ระกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภท

กจิการจัดการลงทนุในปี 2535 โดยมทีนุจดทะเบยีนจ านวน 100 ลา้นบาท (ช าระเต็มมลูคา่แลว้) 

 สถานทีต่ ัง้ : เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 

  ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

  โทรศัพท ์0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996 

 จ านวนกองทนุรวมท ัง้หมดและมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 

 ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2565 มจี านวนกองทนุรวมทัง้หมด 102 กองทนุ  

 มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมเทา่กับ 748,686.93 ลา้นบาท 

รายชือ่คณะกรรมการบรษิทั 

1. นายสตเีฟน แทน กรรมการ 

2. นางสาวสญุาณี ภรูปัิญญวานชิ กรรมการ 

3. นายไพศาล เลศิโกวทิย ์ กรรมการ 

4. นางสาวปิยะมาศ ค าไทรแกว้ กรรมการ 

5. นายโชน โสภณพนชิ กรรมการ 

6.  นายณัฐพัชร ์เจยีรวงศ ์ กรรมการ 

7. นางวรวรรณ ธาราภมู ิ กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 

8. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

9. นายวศนิ วัฒนวรกจิกลุ กรรมการ 

  รายชือ่คณะกรรมการบรหิาร 

1. นางวรวรรณ ธาราภมู ิ ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นางสาวสญุาณี ภรูปัิญญวานชิ กรรมการ 

3. นายไพศาล เลศิโกวทิย ์ กรรมการ 

4. นายโชน โสภณพนชิ กรรมการ 

5. นายณัฐพัชร ์เจยีรวงศ ์ กรรมการ 

6. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

7. นายวศนิ วัฒนวรกจิกลุ กรรมการ 

  รายชือ่กรรมการอสิระ 

 - ไมม่ ี- 

รายชือ่ผูบ้รหิาร 

1. นางวรวรรณ ธาราภมู ิ Chairman of Executive Board 

2. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา Chief Executive Officer  

3. นายวศนิ วัฒนวรกจิกลุ Managing Director, Head of Business Distribution  

4. นายวนัิย หริัณยภ์ญิโญภาศ Managing Director, Head of Operation & Trustee 

5. นายสันต ิธนะนริันดร ์ Deputy Managing Director, Chief Investment Officer, Head of Fund Management 

6. นายพรชลติ พลอยกระจ่าง Deputy Managing Director, Head of Real Estate & Infrastructure Investment 

7. นางสาววภิารัตน์ เสร็จกจิ Deputy Managing Director, Head of Product Management 

8. นายสธุรี ์คันธารวงสกลุ Deputy Managing Director, Head of Compliance & Legal 

9. นางอบุลรัตน์ บษุยะกนษิฐ ์ Deputy Managing Director, Head of HR Strategy & Service Support 

10. นายพรี ์ยงวณชิย ์ Deputy Managing Director, Head of Risk Management  

11. นางสาวสริมิา ประภาพานชิย ์ Deputy Managing Director, Head of Internal Audit 

12.  นายครรชดิ พสิทุธชินิวงศ ์ Deputy Managing Director, Head of CEO Office 

13. ดร.ชาญสทิธิ ์สริธินาโชต ิ Assistant Managing Director, Head of Enterprise Information Technology 
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Q: รายชือ่คณะกรรมการการลงทุน  

A: รายชือ่คณะกรรมการการลงทนุ มดีังนี้ 

1. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา 12. นายเจฟ สธุโีสภณ 

2. นายสันต ิธนะนริันดร ์ 13. นายปัญญพัฒน์ ประคณุหังสติ 

3. นางสาวสดุารัตน์ ทพิยเทอดธนา 14. นางสาววนาล ีตรสีัมพันธ ์

4. นางอตกิานต ์พานชิเกษม 15. นายณัฐพล ปรชีาวฒุ ิ

5. นางสาวชนกิานต ์ลลีาธรรมรัตน์ 16. นางสาวมิง่ขวัญ ทองพฤกษา 

6. นางสาวดษุฎ ีภูพ่ัฒน์ 17. นายชชัวาล สมิะธัมนันท ์

7. นางสาวปรยินุช คลอ่งค านวณการ 18. นายศรศักดิ ์สรอ้ยแสงจันทร ์

8. นางสาวอรุณ ีศลิปการประดษิฐ 19. นางสาวชนาทพิย ์เตยีวตรานนท ์

9. นางสาวรุ่งนภา เสถยีรนุกลู 20. นายพชิา เลยีงเจรญิสทิธิ ์

10. นางสาวเสาวลักษณ์ วศิววกิรานต ์ 21. นางสาวเศรณี นาคธน 

11. นางสาวศริารัตน ์อรุณจติต ์  

Q: รายชือ่ผูจ้ดัการกองทุน ประวตักิารศกึษา และประสบการณ์การท างานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุนรวม รวมท ัง้หนา้ที่

ความรบัผดิชอบของผูจ้ดัการกองทนุดงักลา่ว 

A: รายชือ่ผูจ้ัดการกองทนุ 

ชือ่-สกุล ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ท างาน 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิาร

จดัการกองทนุรวม 

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 

ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

1. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ 

สถาบันบัณฑติบรหิารธรุกจิ 

ศศนิทรแ์หง่จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย  

- ปรญิญาตร ีการเงนิ   

Georgia State University, USA 

- CFA 

- Chief Executive Officer 

บลจ.บัวหลวง 

- EVP SSEC Asset Management 

Securities Co., Ltd. 

- ผูอ้ านวยการ บลจ.บัวหลวง  

- ผูจั้ดการกองทนุ  

บลจ.เอ็ม เอฟ ซ ี(มหาชน) 

- Institutional Sales บมจ.เคจไีอ 

- Deal Manager บมจ.ภัทรธนกจิ 

ดภูาพรวมของกองทนุทีบ่รหิาร

จัดการ ตดิตามภาวะตลาดเงนิ 

ตลาดตราสารหนี้ และหลักทรัพย์

ตา่งประเทศ เพือ่ประกอบการ

วเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ ตดิตาม

หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิาร 

การลงทนุ 

2. นางสาวสดุารัตน์ 

ทพิยเทอดธนา 

- ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

- Assistant Managing Director 

บลจ.บัวหลวง  

- ผูจั้ดการกองทนุ บลจ.ฟินันซา่ 

- ผูจั้ดการกองทนุ  

บลจ.กรุงเทพธนาทร 

- ผูช้ว่ยผูจั้ดการกองทนุ  

บงล.กรุงเทพธนาทร จ ากัด 

(มหาชน) 

บรหิารทมีงาน เพือ่ใหก้ารจัดการ
กองทนุมปีระสทิธภิาพ ตดิตาม
ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะตลาด  
และตราสารทนุ เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลู
ประกอบการตัดสนิใจลงทนุ  
และก าหนดกลยทุธก์ารลงทนุ 

3. นางสาวรุ่งนภา เสถยีรนุกลู - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ 

สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิาร

ศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

- Vice President  

บลจ.บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ ตลาดตรา

สารทนุ และหลักทรัพยต์่างประเทศ 

เพือ่ประกอบการวเิคราะห ์

เปรยีบเทยีบ ตดิตามหลักทรัพยท์ี่

ลงทนุ และบรหิารการลงทนุ 

4. นายเจฟ สธุโีสภณ - ปรญิญาโท MBA  

สถาบันบัณฑติบรหิารธรุกจิ 

ศศนิทรแ์หง่จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย 

- ปรญิญาตร ี

การเงนิและเศรษฐศาสตร ์ 

U. of Technology, Sydney 

- CFA CAIA 

- Vice President 

บลจ.บัวหลวง  

- Equity Derivatives Middle 

Office Newedge Group  

- Corporate Actions Analyst 

JP Morgan 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ ตลาดตรา

สารทนุ และหลักทรัพยต์่างประเทศ 

เพือ่ประกอบการวเิคราะห ์

เปรยีบเทยีบ ตดิตามหลักทรัพยท์ี่

ลงทนุ และบรหิารการลงทนุ 
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ชือ่-สกุล ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ท างาน 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิาร

จดัการกองทนุรวม 

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 

ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

5.  นางสาววนาล ี ตรสีัมพันธ ์ - ปรญิญาโท Finance               

The University of Hong Kong 

- ปรญิญาตร ี                          

คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบัญช ี

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- CFA 

- Vice President 

บลจ.บัวหลวง 

- Dealer สายบรหิารการเงนิ            

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตรา

สารทุนของทัง้ในและต่างประเทศ 

เพื่ อ ป ร ะ กอบ  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  

เปรยีบเทยีบ และตดิตามหลักทรัพย์

ทีล่งทนุ 

6. นายชชัวาล สมิะธัมนันท ์ - ปรญิญาโท การเงนิ  

University of Reading, UK 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- Senior Manager  

บลจ. บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ  

ตลาดตราสารทนุ และหลักทรัพย์

ตา่งประเทศ เพือ่ประกอบการ

วเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ และ 

ตดิตามหลักทรัพยท์ีล่งทนุ 

Q: รายชือ่ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ และผูด้แูลผลประโยชน ์ 

A: ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท ์1333 

 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2231-3777 และ 0-2618-1000 

 บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2777-8999 

 บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2638-5500 

 บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จ ากัด โทรศัพท ์0-2680-1234 

 บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท0์-2635-1700 

 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2305-9449 

 บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด โทรศัพท ์0-2657-7000 

 บรษัิทหลักทรัพย ์กรุงศร ีจ ากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2659-7000 

 บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จ ากัด โทรศัพท ์0-2026-5100 กด 1 

 บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จ ากัด โทรศัพท ์0-2949-1999 

 บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2658-8889 

นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

เลขที ่333 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท ์0-2230-1784  

ผูด้แูลผลประโยชน ์

ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 

เลขที ่400/22 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท ์0-2470-3200-2  

นอกจากหนา้ทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสัญญาแตง่ตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ยังมหีนา้ทีต่ามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุดว้ย 

ชอ่งทางทีผู่ล้งทนุสามารถทราบขอ้มลูเพิม่เตมิ 

Q: ผูล้งทนุสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิไดจ้ากทีใ่ด  

A: ผูล้งทนุสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ไดท้ี ่

• บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จ ากัด 

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

• ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  
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ปจัจยัความเสีย่งของกองทนุรวม 

กองทนุมคีวามเสีย่งและแนวทางในการบรหิารความเสีย่ง โดยเรยีงล าดับตามโอกาสทีอ่าจเกดิขึน้และมนัียส าคัญของผลกระทบจากมากไปนอ้ย 

ไดด้ังตอ่ไปนี้ 

1. ความเสีย่งจากการด าเนนิงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) 

คอื ความเสีย่งทีเ่ป็นปัจจัยหลักทีม่ผีลต่อการด าเนนิงานและฐานะการเงนิของบรษัิทผูอ้อกตราสาร ซึง่จะมผีลต่อความสามารถในการท า

ก าไร รวมถงึความสามารถในการช าระเงนิตน้และดอกเบีย้ไดเ้ต็มจ านวน หรอืตามเวลาทีก่ าหนดของบรษัิทผูอ้อกตราสาร โดยบรษัิทจัดการ

มแีนวทางในการบรหิารความเสีย่ง โดยจะตดิตามการด าเนนิงานและคณุภาพ การบรหิารงานของผูบ้รหิาร พรอ้มทัง้มกีารประเมนิผลกระทบ

จากปัจจัยเศรษฐศาสตร์มหภาคต่อสถานะบรษัิทอย่างสม ่าเสมอ จะท าใหบ้รษัิทจัดการสามารถประเมนิศักยภาพและการสรา้งก าไรของ

บรษัิทผูอ้อกตราสารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

2. ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk)  

คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากราคาตราสารเปลีย่นแปลงไปอันเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงของปัจจัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ไดแ้ก่ สภาวะ

เศรษฐกจิ ปัจจัยทางการเมอืง สังคม ภาวะตลาดทุนและตลาดเงนิ การคาดการณ์ของนักลงทุน ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานของผูอ้อก

ตราสาร เป็นตน้ บรษัิทจัดการมแีนวทางในการลดความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนเนื่องมาจากราคาตราสารทีล่งทุนเปลีย่นแปลง โดยกรณี

ตราสารทุน บรษัิทจัดการจะมีการวเิคราะหแ์ละทบทวนอยู่เป็นประจ า ทัง้ในรูปแบบ Top Down Approach และแบบ Bottom Up Approach 

เพื่อใหผ้ลของการวเิคราะหท์ี่ไดม้ีความครอบคลุมรอบดา้น อีกทัง้บรษัิทจัดการไดน้ าระบบบรหิารความเสี่ยงโดยใชเ้ทคนิค Value at Risk 

(VaR) มาใชเ้พือ่เป็นการควบคมุความเสีย่งของตราสารทีล่งทนุใหอ้ยู่ในกรอบทีย่อมรับได ้

3. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร (Liquidity Risk)  

คอื ความเสีย่งทีก่องทุนไม่สามารถขายตราสารได ้หรอืขายไดแ้ต่ไม่อาจขายไดใ้นราคาทีเ่หมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร การ

เลอืกลงทุนในบรษัิททีไ่ดว้เิคราะหแ์ลว้ว่ามแีนวโนม้การเตบิโตทางธรุกจิ และหรอืปัจจัยพืน้ฐานดใีนอตุสาหกรรมต่างๆ รวมทัง้การกระจาย

ความเสีย่งในการลงทนุในสัดสว่นทีเ่หมาะสม ซึง่จะชว่ยลดความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งของตราสารทีก่องทนุลงทนุได ้

4.  ความเสีย่งของประเทศทีก่องทนุลงทนุ (Country Risk) และความเสีย่งจากขอ้จ ากดัการน าเงนิลงทนุกลบัประเทศ (Repatriation 

Risk) 

 เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงภายในประเทศทีก่องทนุเขา้ไปลงทุน เชน่ การเปลีย่นแปลงของนโยบายเศรษฐกจิ การเปลีย่นแปลง

ทางการเมอืง การออกมาตรการในภาวะทีเ่กดิวกิฤตการณ์ทีไ่ม่ปกต ิท าใหก้องทนุไมส่ามารถน าเงนิกลับเขา้มาในประเทศได ้หรอืสาเหตอุืน่ๆ อัน

อาจท าใหไ้ม่สามารถช าระหนี้ไดต้รงตามระยะเวลาทีก่ าหนด ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะวเิคราะหปั์จจัยต่างๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อความสามารถใน

การช าระหนี้ของประเทศทีเ่ขา้ลงทนุอย่างถีถ่ว้นรอบคอบ 

5. ความเสีย่งทีเ่กดิจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 

 เป็นความเสีย่งที่เกดิจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ทัง้นี้ บรษัิท

จัดการอาจพจิารณาใชห้รอืไม่ใชเ้ครือ่งมอืป้องกันความเสีย่งดังกล่าวขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของผูจ้ัดการกองทุน กรณีทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืป้องกัน

ความเสี่ยงอาจป้องกันความเสี่ยงไม่ไดท้ัง้หมด และบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหนา้อย่างระมัดระวังตามความ

เหมาะสมกับสภาวการณ์ 

6. ความเสีย่งทางดา้นเครดติของคูส่ญัญา (Counterparty Risk) 

 ในกรณีที่กองทุนมกีารลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิอาจมคีวามเสีย่งทางดา้นเครดติของ

บรษัิททีเ่ป็นคู่สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้นัน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะท าการวเิคราะหส์ถานะหรอือันดับความน่าเชือ่ถอืของบรษัิททีเ่ป็นคู่สัญญาซือ้

ขายลว่งหนา้อย่างระมัดระวังและสม ่าเสมอ หากมกีารปรับตัวในทางลบอย่างมนัียส าคัญ บรษัิทจัดการจะพจิารณาปรับเปลีย่นแผนการลงทุนให ้

เหมาะสมกับสภาวการณ์ 

7. ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) 

 คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการปรับตัวเพิม่ขึน้หรอืลดลงของค่าเงนิบาทเมือ่เทยีบกับเงนิสกุลอืน่ๆ เนื่องจากกองทนุนี้มนีโยบายทีจ่ะลงทนุในหน่วย

ลงทุนที่ซือ้ขายในรูปสกุลเงนิตราต่างประเทศ ซึง่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยข์องต่างประเทศ ท าใหต้อ้งมีการแลกเปลี่ยนเงนิบาทเป็น

เงนิตราต่างประเทศเพือ่น าไปลงทุน และแปลงเงนิตราต่างประเทศกลับมาเป็นเงนิบาทเมือ่ตอ้งการน าเงนิลงทุนกลับมาในประเทศ ทัง้นี้ หาก

กองทุนไม่มกีารป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ จงึอาจท าใหก้องทุนไดรั้บผลตอบแทนในรูปสกุลเงนิบาทจากการ

ลงทุนในต่างประเทศสูงขึ้น ในกรณีที่เงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินตราต่างประเทศ หรือในทางกลับกันอาจท าใหก้องทุนไดร้ับ

ผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาทจากการลงทุนในต่างประเทศลดลงหรืออาจขาดทุนได ้ในกรณีที่เงินบาทแข็งค่าขึน้เมื่อเทียบกับเงินตรา

ต่างประเทศ ดังนั้น ผูถ้ือหน่วยลงทุนจึงมีความเสี่ยงที่จะประสบผลขาดทุนได ้หากเงินบาทแข็งค่าขึน้เมื่อเทียบกับเงินตราต่างประเทศ 

ยกตัวอย่างเชน่ เมือ่เงนิบาทปรับตัวแข็งค่าขึน้จากระดับ 33 บาท ตอ่ 1 เหรยีญสหรัฐฯ ในวันทีก่องทุนเริม่เขา้ลงทุนเป็น 30 บาท ตอ่ 1 เหรยีญ

สหรัฐฯ ในปัจจุบัน มูลค่าทรัพยส์นิของกองทุนในรูปสกุลเงนิบาทจะปรับตัวลดลงประมาณ 3 บาท เมื่อเงนิลงทุนในรูปของสกุลเงนิเหรียญ

สหรัฐฯ ไมเ่ปลีย่นแปลง 

อย่างไรก็ตาม กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพือ่การเลีย้งชพี เป็นกองทุนทีม่นีโยบายการลงทุนในตราสารทุนโดยเนน้การลงทุนใน 3 กลุ่มธุรกจิ ไดแ้ก่ 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สนิคา้อุปโภคบรโิภค อสังหารมิทรัพยแ์ละก่อสรา้ง และ 2 หมวด ในกลุ่มธุรกจิบรกิาร ไดแ้ก่ พาณิชยแ์ละการแพทย์ 

ดังนัน้ ระดับความเสีย่งของกองทุนนี้จงึสงูกว่ากองทุนรวมตราสารทุนทั่วไปทีม่กีารกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ทีห่ลากหลายกว่า แต่

ทัง้นี้ ความเสีย่งดังกลา่วขา้งตน้สามารถลดลงไดด้ว้ยการคัดเลอืกหุน้ทีม่ปัีจจัยพืน้ฐานด ีมมีลูคา่ราคาตลาดสงูและมสีภาพคลอ่งสงู 
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ตารางสรปุอตัราสว่นการลงทนุของกองทนุรวม 

 

อตัราสว่นการลงทนุ 

อตัราสว่นการลงทนุในผูอ้อกทรพัยส์นิ หรอืคูส่ญัญารายใดรายหนึง่ (Single Entity Limit) 

การลงทนุในหน่วย CIS (ตามทีร่ะบใุนรายละเอยีดโครงการขอ้ 3.13.1 สว่นที ่2 ขอ้ 1. 

หรอื 3.13.2 สว่นที ่2 ขอ้ 1.) 

ไมจ่ ากัดอัตราสว่น 

การลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของสถาบันการเงนิทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับ 

ทีส่ามารถลงทนุได ้หรอืเงนิฝากธนาคารออมสนิ 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 

การลงทนุในตราสารหนี้/ กึง่หนี้ก ึง่ทนุ/ ศกุกู ทีผู่อ้อกจัดตัง้ตามกฎหมายไทยหรอืเสนอขายในไทย 

มอีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้และอยูใ่นระบบ regulated market 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 

• การลงทนุในตราสารทนุ/ กอง infra/ กอง property/ REITs/ หน่วย private equity/ หน่วย CIS  

(ตามทีร่ะบใุนรายละเอยีดโครงการขอ้ 3.13.1 สว่นที ่2 ขอ้ 2. หรอื 3.13.2 สว่นที ่2 ขอ้ 2.)  

ในกระดานผูล้งทนุทั่วไปในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืตลาดหลักทรัพยต์่างประเทศ 

• การลงทนุในตราสารหนี้/ กึง่หนี้ก ึง่ทนุ/ ศกุกู ทีผู่อ้อกจัดตัง้ตามกฎหมายตา่งประเทศ หรอืเสนอขาย 

ในตา่งประเทศ มอีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้และอยูใ่นระบบ regulated market 

• การลงทนุในตราสาร Basel III ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้และอยูใ่นระบบ 

regulated market 

• การลงทนุในใบส าคัญแสดงสทิธอินุพันธ/์ reverse repo/ OTC derivatives ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอื 

อยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้

ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 

การลงทนุในทรัพยส์นิอืน่ (Special Investment Products: SIP) เชน่  

• ตราสารทนุ/ กอง infra/ กอง property/ REITs ทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย

หรอืตลาดหลักทรัพยต์า่งประเทศ 

• ตราสารหนี้/ กึง่หนี้ก ึง่ทนุ/ ศกุกู/ ตราสาร Basel III ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุ

ไดห้รอืไมไ่ดถ้กูจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื หรอืไมอ่ยูใ่นระบบ regulated market 

• ใบส าคัญแสดงสทิธอินุพันธ/์ reverse repo/ OTC derivatives ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่อันดับที่

สามารถลงทนุได ้

ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 

อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามกลุม่กจิการ (Group Limit) 

การลงทนุในทรัพยส์นิของกลุม่กจิการใดกลุม่กจิการหนึง่ ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

อตัราสว่นทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ (Product Limit) 

การลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก/ ตั๋วแลกเงนิ/ ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ของสถาบันการเงนิไทย 

(ไมร่วมสาขาตา่งประเทศไทยของสถาบันการเงนิไทย) 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 45 

การลงทนุในทรัพยส์นิทีม่สีภาพคลอ่งต ่า ไดแ้ก่ 

• ต๋ัวแลกเงนิ/ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอื แตส่ามารถโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสาร 

หรอืขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

• เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก อายเุกนิ 12 เดอืน 

• Total SIP 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

การลงทนุใน reverse repo ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

การลงทนุใน securities lending ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

Total SIP ไดแ้ก่ 

• ทรัพยส์นิอืน่ (SIP) ในตารางอัตราสว่น Single entity limit  

• ตราสารหนี้/ กึง่หนี้ก ึง่ทนุ/ ศกุกู/ ตราสาร Basel III ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุ

ไดห้รอืไมไ่ดถ้กูจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 
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ตารางคา่ธรรมเนยีม เงนิตอบแทน และคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม 

และผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤษภาคม 2564 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2565 

• คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม 

% NAV 

รายการทีเ่รยีกเก็บ อตัราตาม

โครงการ 

เรยีกเก็บจรงิ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยรวมท ัง้หมดทีป่ระมาณการได ้ ไมเ่กนิ 3.2100 1.7691 1.7145 1.7109 

• คา่ธรรมเนียมการจัดการ ไมเ่กนิ 1.8725 1.6052 1.6052 1.6052 

• คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์1 ไมเ่กนิ 0.0428 0.0428 0.0428 0.0428 

• คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ไมเ่กนิ 0.0535 0.0535 0.0535 0.0535 

• คา่ใชจ้่ายโฆษณา ประชาสัมพันธ ์และสง่เสรมิการขาย ไมเ่กนิ 0.5350 0.0565 0.0027 0.0011 

• คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ เชน่ คา่ผูส้อบบัญช ีคา่จัดท าหนังสอื 

ชีช้วน คา่แบบฟอรม์ คา่สมดุบัญชแีสดงสทิธ ิเป็นตน้ 

ไมเ่กนิ 0.7062 0.0111 0.0103 0.0083 

2. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีป่ระมาณการไมไ่ด ้ ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.0481 0.0381 0.0311 

คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ เชน่ คา่ธรรมเนียมธนาคาร ภาษี คา่

ไปรษณีย ์เป็นตน้ 

ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0481 0.0381 0.0311 

รวมคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ไมเ่กนิ 3.2100 1.8172 1.7526 1.7420 

คา่ใชจ้่ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.1976 0.1466 0.1782 

1 คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รวมคา่ธรรมเนียมรับฝากหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศแลว้ 

การค านวณคา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ จะใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหักคา่ธรรมเนียมดังกลา่วเป็น

ฐานในการค านวณ 

• คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

% มูลคา่ซือ้ขาย 

รายการทีเ่รยีกเก็บ อตัราตามโครงการ เรยีกเก็บจรงิ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ1 ไมเ่กนิ 1.00 ไมเ่รยีกเก็บ ไมเ่รยีกเก็บ ไมเ่รยีกเก็บ 

คา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ 

• ถอืครองนอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี 

 

• ถอืครองมากกวา่ 1 ปี 

 

ไมเ่กนิ 1.00 

(ขัน้ต ่า 50 บาท) 

50 บาทตอ่รายการ 

 

ไมเ่กนิ 1.00 

(ขัน้ต ่า 50 บาท) 

50 บาทตอ่รายการ 

 

ไมเ่กนิ 1.00 

(ขัน้ต ่า 50 บาท) 

50 บาทตอ่รายการ 

 

ไมเ่กนิ 1.00 

(ขัน้ต ่า 50 บาท) 

50 บาทตอ่รายการ 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

• การสบัเปลีย่นภายในบรษิทัจดัการ 

• การสบัเปลีย่นกบับรษิทัจดัการอืน่ 

• กรณีเป็นกองทนุตน้ทาง 

 

• กรณีเป็นกองทนุปลายทาง 

 

ไมเ่รยีกเก็บ 

 

ไมเ่กนิ 200 บาท 

ตอ่รายการ 

เทา่กับคา่ธรรมเนียม

การขาย 

 

ไมเ่รยีกเก็บ 

 

ไมเ่กนิ 200 บาท 

ตอ่รายการ 

ไมเ่รยีกเก็บ 

 

ไมเ่รยีกเก็บ 

 

ไมเ่กนิ 200 บาท 

ตอ่รายการ 

ไมเ่รยีกเก็บ 

 

ไมเ่รยีกเก็บ 

 

ไมเ่กนิ 200 บาท 

ตอ่รายการ 

ไมเ่รยีกเก็บ 

1 บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมดังกล่าว ไม่เกนิรอ้ยละ 1.00 ของมูลคา่หน่วยลงทุน ทัง้น้ี บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหนา้ผ่านทางเว็บไซต์

บรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

กรณีสับเปลีย่นหน่วยลงทนุจากกองทนุตน้ทาง และมกีารขายคนืหน่วยลงทนุกองทนุปลายทาง ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเสยีคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตาม

ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางนัน้ 

หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะหรอืภาษีอืน่ใดแลว้ ทัง้นี้ ในปัจจุบัน ภาษีมูลค่าเพิม่เท่ากับ 7% หากมี

การเปลีย่นแปลง บรษัิทจัดการจะขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมขา้งตน้ใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงดังกล่าว 

โดยถอืวา่ไดร้ับมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 
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ขอ้มลูอตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุ 

(Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤษภาคม 2564 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2565 

PTR = Min (ซือ้ทรัพยส์นิ, ขายทรัพยส์นิ) 

  Avg. NAV 

  
 

PTR = 1,553,617,209.84  

  3,094,064,016.78  

  
 

PTR = 0.50 

 

หมายเหตุ : PTR เป็นขอ้มูลเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะท าใหผู้ล้งทุนทราบถงึมูลค่าการซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของกองทุน เชน่ กองทุน 

Passive Management จะม ีPTR ต ่า ในขณะทีก่องทนุ Active Management จะม ีPTR สงู ดังนัน้ ทรัพยส์นิทีน่ ามาค านวณรวมใน PTR จงึควรเป็นทรัพยส์นิ

ประเภททีโ่ดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้ขายเปลีย่นมอืเพือ่การลงทนุ เชน่ ตราสารทนุ ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR ค านวณจากมลูคา่ทีต่ ่ากวา่ระหวา่งผลรวม

ของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมลูคา่การขายทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชทีีผ่่านมา หารดว้ยมลูคา่ทรัพยส์นิสุทธเิฉลีย่ของ

กองทนุรวมในรอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 
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รายการการลงทนุของกองทนุรวม 

รายละเอยีดการลงทุน การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผูกพนั 

ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG Scoring มูลคา่ตามราคาตลาด % NAV 

        

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ   2,454,307,800.63 80.31 

  หุน้สามญั       

    ธุรกจิการเกษตร       

        บรษัิท ไทยวา จ ากัด (มหาชน) 

 

85,834,913.76 2.81 

    พาณิชย ์       

        บรษัิท บวิตี ้คอมมนูติี ้จ ากัด (มหาชน) 

 

9,315,243.00 0.30 

        บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จ ากัด (มหาชน) 

 

70,307,314.00 2.30 

        บรษัิท คอมเซเวน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

6,286,800.00 0.21 

        บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ากัด (มหาชน) 

 

166,066,400.00 5.43 

        บรษัิท เซ็นทรัล รเีทล คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

20,077,850.00 0.66 

        บรษัิท ดโูฮม จ ากัด (มหาชน) 

 

13,028,820.00 0.43 

        บรษัิท สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) 

 

29,319,603.06 0.96 

        บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์จ ากัด (มหาชน) 

 

34,359,600.00 1.12 

        บรษัิท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 

 

68,557,720.30 2.24 

        บรษัิท แม็คกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

56,611,370.00 1.85 

        บรษัิท เมกา้ ไลฟ์ไซแอ็นซ ์จ ากัด (มหาชน) 

 

42,218,400.00 1.38 

        บรษัิท ซงิเกอรป์ระเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

6,524,820.00 0.21 

    บรกิารรบัเหมากอ่สรา้ง       

        บรษัิท ช.การชา่ง จ ากัด (มหาชน) 

 

9,967,825.00 0.33 

        บรษัิท ซโิน-ไทย เอ็นจเีนียริง่แอนดค์อนสตรัคชัน่ จ ากัด(มหาชน) 

 

10,527,125.00 0.34 

    วสัดกุอ่สรา้ง       

        บรษัิท ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากัด(มหาชน) 

 

97,865,000.00 3.20 

        บรษัิท ปนูซเีมนตน์ครหลวง จ ากัด (มหาชน) 

 

18,593,552.00 0.61 

        บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

76,861,600.00 2.52 

    แฟช ัน่       

        บรษัิท ซาบนี่า จ ากัด (มหาชน) 

 

68,288,960.00 2.23 

    อาหารและเครือ่งดืม่       

        บรษัิท บางกอกแรน้ช ์จ ากัด (มหาชน) 

 

11,865,672.00 0.39 

        บรษัิท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

120,500.00 0.00 

        บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร จ ากัด (มหาชน) 

 

53,853,860.00 1.76 

        บรษัิท อชิตัิน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

7,678,660.00 0.25 

        บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

96,904,500.00 3.17 

        บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากัด (มหาชน) 

 

89,165,230.00 2.92 

        บรษัิท เอ็นอาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ ์จ ากัด (มหาชน) 

 

2,875,680.70 0.09 
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รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG Scoring มูลคา่ตามราคาตลาด % NAV 

        

        บรษัิท โอสถสภา จ ากัด (มหาชน) 

 

48,464,500.00 1.59 

        บรษัิท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) 

 

18,651,600.00 0.61 

        บรษัิท ไทยเทพรส จ ากัด (มหาชน) - 4,511,000.00 0.15 

        บรษัิท ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

4,282,400.00 0.14 

        บรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

10,592,920.00 0.35 

        บรษัิท น ้ามันพชืไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

25,692,765.00 0.84 

        บรษัิท เซ็น คอรป์อเรชัน่ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

16,209,660.00 0.53 

    การแพทย ์       

        บรษัิท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากัด (มหาชน) 

 

20,427,150.00 0.67 

        บรษัิท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากัด(มหาชน) 

 

91,924,925.00 3.01 

        บรษัิท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์จ ากัด (มหาชน) 

 

67,244,700.00 2.20 

        บรษัิท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

41,940,210.00 1.37 

        บรษัิท โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ ากัด (มหาชน) 

 

71,913,800.00 2.35 

        บรษัิท โรงพยาบาลราชธานี จ ากัด (มหาชน) 

 

67,733,650.00 2.22 

    ของใชส้ว่นตวัและเวชภณัฑ ์       

        บรษัิท ไทยนปิปอนรับเบอรอ์นิดัสตรี ้จ ากัด (มหาชน) 

 

24,213,540.00 0.79 

    พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์       

        บรษัิท อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากัด (มหาชน) 

 

18,590,520.00 0.61 

        บรษัิท อมตะ วเีอ็น จ ากัด (มหาชน) 

 

17,220,150.00 0.56 

        บรษัิท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) 

 

17,277,560.00 0.57 

        บรษัิท แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ากัด (มหาชน) 

 

58,296,918.76 1.91 

        บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 

 

81,225,610.00 2.66 

        บรษัิท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

18,432,522.00 0.60 

        บรษัิท แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) 

 

95,971,770.00 3.14 

        บรษัิท แอล.พ.ีเอ็น.ดเีวลลอปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) 

 

22,806,340.00 0.75 

        บรษัิท เอ็ม บ ีเค จ ากัด (มหาชน) 

 

20,311,200.00 0.66 

        บรษัิท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

24,487,590.00 0.80 

        บรษัิท สงิห ์เอสเตท จ ากัด (มหาชน) 

 

7,171,194.00 0.23 

        บรษัิท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

43,355,748.56 1.42 

        บรษัิท แสนสริ ิจ ากัด (มหาชน) 

 

11,733,093.00 0.38 

        บรษัิท ศภุาลัย จ ากัด (มหาชน) 

 

19,046,385.00 0.62 

        บรษัิท ยนู ิเวนเจอร ์จ ากัด (มหาชน) 

 

4,235,464.00 0.14 

        บรษัิท ดับบลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

24,287,088.00 0.79 

    ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ       

        บรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจ ากัด (มหาชน) 

 

12,278,240.00 0.40 

        บรษัิท แอลดซี ีเด็นทัล จ ากัด (มหาชน) 

 

3,573,287.00 0.12 

        บรษัิท สยามเวลเนสกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

57,216,150.00 1.87 

        บรษัิท เอ็กโซตคิ ฟู้ด จ ากัด (มหาชน) 

 

7,654,482.00 0.25 
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รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG Scoring มูลคา่ตามราคาตลาด % NAV 

        

  ใบส าคญัแสดงสทิธิ ์       

        บรษัิท เอ็ม บ ีเค จ ากัด (มหาชน) 

 

547,960.00 0.02 

  พนัธบตัร       

        ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 69,954,785.01 2.29 

  เงนิฝากธนาคาร       

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA - 228,155.55 0.01 

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) - 151,525,748.93 4.96 

        

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ   606,054,522.10 19.83 

  ประเทศจนี   31,038,322.84 1.02 

    หุน้สามญัตา่งประเทศ       

        Wuliangye Yibin Co Ltd - 31,038,322.84 1.02 

  เขตบรหิารพเิศษฮอ่งกง   118,266,853.11 3.87 

    หุน้สามญัตา่งประเทศ       

        ANTA Sports Products Ltd - 22,501,696.82 0.74 

        Haidilao International Holding Ltd - 24,550,449.79 0.80 

        JD.com Inc. - 71,214,706.50 2.33 

  ประเทศฟิลปิปินส ์   94,096,757.69 3.08 

    หุน้สามญัตา่งประเทศ       

        Ayala Land Inc - 47,935,775.06 1.57 

        Robinsons Retail Holdings Inc - 4,436,679.03 0.15 

        Wilcon Depot Inc - 41,724,303.60 1.37 

  ประเทศสงิคโปร ์   50,690,241.94 1.66 

    หุน้สามญัตา่งประเทศ       

        บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) - 50,690,241.94 1.66 

  ประเทศสหรฐัอเมรกิา   149,739,235.03 4.90 

    หุน้สามญัตา่งประเทศ       

        Amazon.com Inc - 113,975,732.98 3.73 

        Ulta Beauty, Inc. - 35,763,502.05 1.17 

  ประเทศเวยีดนาม   83,944,388.54 2.75 

    หุน้สามญัตา่งประเทศ       

        MASAN GROUP CORP - 14,330,361.60 0.47 

        Saigon Beer Alcohol Beverage Corp - 36,024,034.14 1.18 

        Vinhomes joint stock company - 33,589,992.80 1.10 

  เงนิฝากธนาคาร       

        สกลุเงนิหยวนจนี - 498,425.90 0.02 

        สกลุเงนิดอลลารฮ์อ่งกง - 89,942.03 0.00 

        สกลุเงนิรงิกติมาเลเซยี - 11,370,314.90 0.37 

        สกลุเงนิเปโซฟิลปิปินส ์ - 2,299,922.84 0.08 

        สกลุเงนิดอลลารส์งิคโปร ์ - 10,083,236.77 0.33 
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รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG Scoring มูลคา่ตามราคาตลาด % NAV 

        

        สกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ - 14,311,526.08 0.47 

        สกลุเงนิดองเวยีดนาม - 39,625,354.43 1.30 

        

มูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท)   3,055,959,829.51 

มูลคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทนุ)   10.9605 

 

ค าอธบิาย Corporate Governance Scoring 

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการก ากับดูแลกจิการทีด่ขีองบรษัิทจดทะเบยีนไทยจัดท าขึน้โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบัน

กรรมการบรษัิทไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลักเกณฑ ์5 หมวด ไดแ้ก ่สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏบิัตติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกัน การค านงึถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี การ

เปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนทีป่รากฏอา้งองิตามรายงานการก ากับดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีน ประจ าปี 2564 

CG Scoring  ทีเ่ผยแพร่ตามรายงานดังกลา่วประกอบดว้ย 3 ระดับ คอื  

 หมายถงึ ด ี(Good)   

 หมายถงึ ดมีาก (Very Good)   

 หมายถงึ ดเีลศิ (Excellent) 
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รายงานสรปุจ านวนเงนิลงทุนในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทุน หรอืเงนิฝาก 

ณ วนัที ่29 เมษายน 25651 

กลุม่ของตราสาร มูลคา่ 

ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 69.95 2.29 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์หรอืบรษัิท

เงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูร้ับรองผูร้ับอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ ้าประกัน 

0.23 0.01 

3. กลุม่ตราสารทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้หรอืไมไ่ดรั้บ

การจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ เรือ่งการลงทนุ

ของกองทนุ 

- - 

สัดสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนพฤษภาคม 2564 - - 

1 วันท าการสดุทา้ยของเดอืน 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทุน หรอืเงนิฝาก 

ทีก่องทุนลงทุนหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

ประเภท ผูอ้อก ผูค้ า้/ 

ผูร้บัรอง/ 

ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ

ก าหนด 

อนัดบั

ความ

นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ 

ตามราคาตลาด 

1. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 02/06/22 AAA 15,000,000.00 14,994,084.53 

2. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 02/06/22 AAA 5,000,000.00 4,998,028.18 

3. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 09/06/22 AAA 10,000,000.00 9,995,407.59 

4. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 16/06/22 AAA 20,000,000.00 19,987,908.68 

5. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 14/07/22 AAA 10,000,000.00 9,991,188.59 

6. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 01/08/22 AAA 10,000,000.00 9,988,167.44 

7. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ - - AA+(tha) - 351,587.54 

8. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสกิรไทย - - AA+(tha) - 151,174,161.39 

9. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยโูอบ ี - - AAA - 228,155.55 

 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 

อันดับความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) คอืขอ้มลูบอกระดับความสามารถในการช าระหนี้ ซึง่แบง่เป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหนี้ (Issuer Rating) และตวั

ตราสารหนี้แตล่ะรุ่น (Issue Rating) ซึง่จัดท าโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s ค าอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดบัเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดบัความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ า่ทีส่ดุ มคีวามสามารถสงูสดุ 

ในการช าระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามก าหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 

อันดบัเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ า่มากทีจ่ะไมส่ามารถช าระหนี้ได ้

ตามก าหนด 
AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 

ความเสีย่งอยูใ่นระดบัต า่ A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 

ระดับความเสีย่งและความสามารถในการช าระหนี้อยูใ่นระดบัปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหตุ : 

• อันดับความน่าเชือ่ถอืจาก AA ถงึ BBB อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความน่าเชือ่ถอื

ภายในระดับเดยีวกัน 

• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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ผลการด าเนนิงานของกองทนุ 

ณ วนัที ่29 เมษายน 25651 

• ผลการด าเนนิงานและดชันชีีว้ดัยอ้นหลงั 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 

ต ัง้แต ่31 ม.ค. 65 

6 เดอืน 

ต ัง้แต ่29 ต.ค. 64 

1 ปี 

ต ัง้แต ่30 เม.ย. 64 

3 ปี 

ต ัง้แต ่30 เม.ย. 62 

5 ปี 

ต ัง้แต ่28 เม.ย. 60 

ต ัง้แตจ่ดัต ัง้ 

วนัที ่16 พ.ค. 57 

มูลคา่หนว่ยลงทนุ2 (บาท) 10.6480  11.2358  10.8909  11.5110  12.5595  10.0000 

ผลการด าเนนิงาน 

ของ BBASICRMF 
2.94 -2.45 0.65 -1.62 -2.68 1.16 

เกณฑม์าตรฐาน3 0.85 1.59 7.67 5.13 5.67 6.24 

ความผนัผวน 

(Standard Deviation) 

ของผลการด าเนนิงาน 

10.744 9.344 8.83 15.08 12.99 12.21 

ความผนัผวน 

(Standard Deviation) 

ของเกณฑม์าตรฐาน 

11.064 10.254 9.60 16.78 13.99 12.88 

เอกสารการวัดผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี้ ไดจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการ

ลงทนุ 

1 วันท าการสดุทา้ยของเดอืน 

2 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันท าการตน้รอบทีใ่ชใ้นการค านวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 

3 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI) สัดสว่น 80% และ ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ปรับดว้ยอัตรา

แลกเปลีย่นเพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงนิบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน สัดสว่น 20% 

4 % ตอ่ปี 

• ผลขาดทนุสูงสุด (maximum drawdown) ในชว่งเวลา 5 ปี คอื -43.72% 

ขอ้มลูอืน่ๆ 

ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทุนเกนิขอ้จากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤษภาคม 2564 ถงึวนัที ่30 เมษายน 2565 

- ไมม่ ี- 

หมายเหตุ : ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทนุเกนิขอ้จากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง ไดท้ี ่www.bblam.co.th  
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ค าเตอืนเกีย่วกบัการลงทนุในหนว่ยลงทนุ 

 

• บรษัิทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่บรษัิทจัดการ เชน่เดยีวกันกับทีบ่รษัิทจัดการลงทุนในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ

อืน่เพือ่กองทนุรวมตามหลักเกณฑท์ีส่ านักงานก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีะบบงานทีป้่องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เพือ่ให ้

เกดิความเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

• ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลที่อาจมีผลต่อการตัดสนิใจลงทุน เชน่ การท าธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งไดท้ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรอืโดยผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตของส านักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

• กองทุนรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมด ดังนัน้ หากผูถ้ือหน่วย

ลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนรวมได ้ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลการถอืหน่วยลงทุน

เกนิ 1 ใน 3 ไดท้ี ่www.bblam.co.th 

• บรษัิทจัดการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลักทรัพยเ์พือ่ตนเองได  ้โดยจะตอ้งปฏบัิตติามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ทีส่มาคมบรษัิท

จัดการลงทนุก าหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทนุดังกล่าวใหบ้รษัิทจัดการทราบ เพือ่ทีบ่รษัิทจัดการจะสามารถก ากับและดูแลการซือ้ขาย

หลักทรัพยข์องพนักงานได ้

• การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงานไดรั้บรองถงึความถูกตอ้งของ

ขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้ 

• ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมพัีนธสัญญา หรอืขอ้ตกลงกับรัฐตา่งประเทศ หรอืหน่วยงานของรัฐตา่งประเทศ หรอืมคีวามจ าเป็นจะตอ้งปฏบัิตติาม

กฎหมายของรัฐตา่งประเทศ ไมว่า่ทีเ่กดิขึน้แลว้ในขณะนี้หรอืจะเกดิขึน้ในอนาคต เชน่ ด าเนนิการตาม Foreign Account Tax Compliance 

Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นตน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดรั้บทราบและตกลงยนิยอมใหส้ทิธแิกบ่รษัิทจัดการทีจ่ะปฏบัิตกิารและ

ด าเนนิการต่างๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพันธสัญญา หรอืขอ้ตกลง หรอืกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึง่รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ของ   

ผูถ้อืหน่วยลงทนุ การหักภาษี ณ ทีจ่่ายจากเงนิไดข้องผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนมสีทิธดิ าเนนิการอืน่ใดเท่าทีจ่ าเป็นส าหรับการปฏบัิตติาม

พันธสัญญา หรอืขอ้ตกลง หรอืกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ 
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สว่นที ่2 ขอ้มลูรายละเอยีดโครงการจดัการ 

 

1. ชือ่ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม :  

 

1.1. ชือ่โครงการจัดการ (ไทย) :  กองทนุเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพือ่การเลีย้งชพี  

 

1.2. ชือ่โครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Bualuang Basic RMF  

 

1.3. ชือ่ยอ่ :  BBASICRMF  

 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทนุเปิด  

 

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครัง้  

 

1.6. การก าหนดอายโุครงการ :  ไมก่ าหนด  

 

1.7. อายโุครงการ : -  ปี -  เดอืน -  วัน  

 

1.8. อายโุครงการถงึวันที ่(กรณีก าหนดอายเุป็นชว่งเวลา) : -  

 

1.9. เงือ่นไข (อายโุครงการ) :  

 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทนุเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป  

 

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  

 

2. จ านวนเงนิทนุของโครงการจดัการกองทนุรวม มูลคา่ทีต่ราไว ้จ านวน ประเภท ราคาของหนว่ยลงทนุทีเ่สนอขาย :  

 

2.1. จ านวนเงนิทนุของโครงการ : 5,000,000,000.00 บาท  

 

2.2. เงือ่นไข (จ านวนเงนิทนุของโครงการ) :  

 

บริษัทจัดการอาจจะด าเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้  ทัง้นี้ ภายใต ้

หลักเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

 

2.3. มลูคา่ทีต่ราไวต้อ่หน่วย : 10.0000 บาท  

 

2.4. จ านวนหน่วยลงทนุ : 500,000,000.0000 หน่วย  

 

2.5. ราคาของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  

 

2.6. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก : 500.00 บาท 

 

2.7. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถัดไป : 500.00 บาท 

 

2.8. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสั่งขายคนื : ไมก่ าหนด  

 

2.9. จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ตา่ของการสั่งขายคนื : ไมก่ าหนด  

 

2.10. มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่า : ไมก่ าหนด  

 

2.11. จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่า : ไมก่ าหนด  

 

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : - 
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3. วตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนดิกองทนุรวม ประเภทกองทนุรวม นโยบายการลงทนุ ลกัษณะพเิศษ การลงทุน

ในตา่งประเทศ การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ประเภทและอตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอก

ผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทนุ :  

 

3.1. วัตถปุระสงคข์องโครงการ :  

 

เพือ่สง่เสรมิการออมแบบผูกพันระยะยาวเพือ่การเลีย้งชพีหลังเกษียณอายุของผูถ้อืหน่วยลงทุนและตอบสนองผูล้งทุนทีมุ่่งหวังผลตอบแทนที่

กองทนุจะไดร้ับจากการลงทนุในตราสารแหง่ทนุทัง้ในประเทศและหรอืตา่งประเทศ  

 

3.2. ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุรวม :  ตราสารแหง่ทนุ  

 

3.3. ประเภทกองทนุรวมตามลักษณะพเิศษ : กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี (Retirement Mutual Fund : RMF) 

 

3.4. ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตา่งประเทศ : กองทนุทีล่งทนุแบบมคีวามเสีย่งทัง้ในและตา่งประเทศ  

 

การก าหนดสัดสว่นการลงทนุในตา่งประเทศ : ก าหนดสัดสว่นการลงทนุในตา่งประเทศ โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมเ่กนิรอ้ยละ 25.00 ของ NAV  

 

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :   

 

ในกรณีทีก่องทนุรวมเปิดมเีหตุจ าเป็นตอ้งบรหิารสภาพคลอ่งเป็นการชั่วคราว บรษัิทจัดการสามารถกูย้มืเงนิหรอืท าธรุกรรมการขายโดยมสีัญญา

ซือ้คนืในนามของกองทนุรวมได ้ตามหลักเกณฑดั์งตอ่ไปนี้  

(1) คูส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่ตอ้งเป็นผูล้งทนุสถาบัน และตอ้งไมเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมนัน้  

(2) ระยะเวลาการช าระหนี้ตามสัญญากูย้มืเงนิหรอืธรุกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนืตอ้งไมเ่กนิกวา่ 90 วัน  

(3) อัตราสว่นการกูย้มืเงนิหรอืการท าธรุกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนืเพือ่การบรหิารสภาพคลอ่งดังกล่าว ณ สิน้วันใด เมือ่รวมกันแลว้ตอ้งไม่

เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม เวน้แต่การเกนิอัตราส่วนดังกล่าวมไิดเ้กดิจากการกูย้ืมเงนิหรือการท าธุรกรรม

ดังกลา่วเพิม่เตมิ  

(4) ในกรณีของการท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ตอ้งใชส้ัญญามาตรฐานที่ก าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือบรษัิท

หลักทรัพยเ์พือ่ธรุกจิหลักทรัพย ์จ ากัด (มหาชน)  

 

3.6. การลงทนุในสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) :  ลงทนุ  

 

3.6.1 วัตถปุระสงคข์องการลงทนุในสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ : การลดความเสีย่ง (Hedging)  

 

3.7. การลงทนุในตราสารทีม่สีัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) :  ไมล่งทนุ  

 

3.8. กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ (Management Style) :  มุง่หวังใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดัชนีชีวั้ด (active management)  

 

3.9. ดัชนีชีวั้ด/อา้งองิ (Benchmark) :   

 

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI) สัดสว่น 80.00% 

2. ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่นเพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงนิบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน 

สัดสว่น 20.00% 

 

หมายเหต:ุ 

 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงตัวชีวั้ดที่ใชใ้นการเปรียบเทียบผลการด าเนนิงานของกองทุนตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควรและ

เหมาะสม ซึง่อยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างชัดเจนถงึ

วันทีม่กีารเปลีย่นตัวชีวั้ด ค าอธบิายเกีย่วกับตัวชีวั้ด และเหตุผลในการเปลีย่นตัวชีวั้ดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตัดสนิใจลงทนุได ้ 

 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชีวั้ดเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไข และขอ้ก าหนดของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และ/หรอื

ประกาศ และขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือการ

เปลีย่นแปลงตัวชีวั้ดในกรณีทีผู่อ้อกดัชนีของตัวชีวั้ดไม่ไดจ้ัดท าหรอืเปิดเผยขอ้มูล/อัตราดังกล่าวอกีต่อไป โดยบรษัิทบรษัิทจัดการจะแจง้การ

เปลีย่นแปลงดังกล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ผ่านการลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จาก

ขอ้มลูในการตัดสนิใจลงทนุได ้ 

 

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทนุ :  จ่ายผลตอบแทนแบบไมซ่บัซอ้น  
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3.11. รายละเอยีดเกีย่วกับนโยบายการลงทนุและลักษณะพเิศษ :  

 

กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศและหรือต่างประเทศ เนน้กลุ่มบริษัทที่ท าธุรกิจเกี่ยวขอ้งกับปัจจัย 4 ไดแ้ก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย 

เครือ่งนุ่งหม่ และยารักษาโรค ซึง่หลักทรัพยดั์งกลา่วเป็นหุน้ทีม่ปัีจจัยพืน้ฐานด ี(Value Stock) ทีม่รีาคาต ่ากวา่ Intrinsic Value หรอื มแีนวโนม้

การเตบิโตทางธุรกจิสูง (Growth Potential) โดยกองทุนจะเนน้ลงทุนใน 3 กลุ่มธุรกจิ ไดแ้ก่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สนิคา้อุปโภค

บรโิภค อสังหารมิทรัพยแ์ละก่อสรา้ง และ 2 หมวดในกลุ่มธุรกจิบรกิาร ไดแ้ก่ พาณิชย ์และการแพทย ์โดยจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพย์

ดังกลา่วขา้งตน้โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญช ีไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

 

สว่นทีเ่หลอืจะลงทุนทัง้ในประเทศและหรอืต่างประเทศ ในตราสารหนี้ ตราสารการเงนิ เงนิฝาก และหรอืหน่วยลงทุนของกองทนุรวม อาทเิชน่ 

กองทุนรวมอสังหารมิทรัพย ์หน่วยทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสังหารมิทรัพย ์(REITs) กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน และ/หรอืกองทุนรวมอทีเีอฟ 

(ETF) เป็นตน้ ตลอดจนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรอืใหค้วาม

เห็นชอบ 

 

ทัง้นี้ กองทนุจะไมล่งทนุในตราสารดังตอ่ไปนี้  

• ตราสารทนุทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Securities) 

• ตราสารทีม่ลัีกษณะของสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note)  

• ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Non-investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ไดร้ับการจัดอันดับความ

น่าเชื่อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไวซ้ ึง่ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Non-

investment Grade) เฉพาะกรณีทีต่ราสารหนี้นัน้ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอืในอันดับทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ณ วันที่

ลงทนุเทา่นัน้  

 

อนึง่ หากตลาดหลักทรัพยม์กีารเปลีย่นแปลงหรอืจัดกลุ่มธุรกจิซึง่เกีย่วขอ้งกับธุรกจิปัจจัย 4 ขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะพจิารณาลงทนุในหรอืมไีว ้

ซ ึง่หลักทรัพยข์องกลุ่มธุรกจินัน้ๆ ดว้ย และหรอือาจมบีางขณะทีไ่ม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามสัดสว่นการลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นโครงการดว้ย

เหตุต่างๆ เชน่ มกีารเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงอย่างมนัียส าคัญ หรอืเกดิวกิฤตเศรษฐกจิ วกิฤตจากภัยธรรมชาตทิีม่นัียส าคัญตอ่

การลงทนุในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เป็นตน้ โดยบรษัิทจัดการจะรายงานการไมส่ามารถลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยใ์หเ้ป็นไปตาม

สัดสว่นดังกลา่วขา้งตน้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านชอ่งทางทีเ่หมาะสม 

 

ทัง้นี้ ในการค านวณสัดสว่นการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บรษัิทจัดการอาจไม่นับชว่งระยะเวลา 30 วันนับแต่

วันทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม และ/หรอืชว่งระยะเวลา 30 วันก่อนเลกิกองทุน และ/หรอืชว่งระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรัพยส์นิของ

กองทนุเนื่องจากไดรั้บค าสั่งขายคนื หรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืเพือ่รอการลงทนุ ซึง่มรีะยะเวลาไมเ่กนิกว่า 10 วันท าการ โดยตอ้งค านงึถงึ

ประโยชน์ของผูล้งทนุเป็นส าคัญ  

 

3.12. รายละเอยีดการลงทนุในตา่งประเทศ :  

 

ส าหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนนี้จะท าสัญญาสวอป และหรือสัญญาฟอร์เวริ์ดที่อา้งองิกับอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความเสี่ยง 

(Hedging) โดยขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของผูจ้ัดการกองทุน ซึง่จะพจิารณาจากสภาวะตลาดการเงนิในขณะนัน้ ตัวอย่างเชน่ กรณีทีค่่าเงนิบาทต่อ

ดอลลารส์หรัฐอ่อนค่าลงหรอืแข็งค่าขึน้จนสง่ผลกระทบต่อกองทุน ผูจ้ัดการกองทุนจะพจิารณาปรับลดหรอืเพิม่สัดสว่นการป้องกันความเสี่ยง

ตามความเหมาะสมเพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ เป็นตน้  

 

3.13. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุ :  

 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในประเทศ :  

 

บรษัิทจัดการจะลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึง่หรอืหลายอย่าง

ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรอืประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดดังต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

หรอืส านักงาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลักษณะของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผล

โดยวธิอีืน่  

 

สว่นที ่1 : ตราสาร TS (transferable securities)  

 

1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใดๆ นอกเหนือจากทรัพยส์นิในส่วนอืน่ๆ ของขอ้ 3.13.1 ซึง่มีคุณสมบัตติามหลักเกณฑท์ี่

ครบถว้น ดังนี้  

1.1 ไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทนุมภีาระผูกพันมากกวา่มลูคา่เงนิลงทนุในตราสาร  

1.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น ต๋ัวแลกเงนิ ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ หรอื สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝงทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแตก่องทุน

ไดด้ าเนนิการใหม้กีารรับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทนุสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3 มีขอ้มูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกตอ้งครบถว้นและมีการปรับปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึง่บริษัทจัดการสามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อน ามา

ประกอบการพจิารณาตัดสนิใจลงทนุไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูคา่ยุตธิรรม โดยขอ้มลูดังกลา่วตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มูล

ทีเ่ชือ่ถอืไดซ้ ึง่จัดท าตามหลักวชิาการอันเป็นทีย่อมรับในระดับสากล  
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2. คณุสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1. 

2.1 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทนุในต๋ัวแลกเงนิหรอืต๋ัวสัญญาใชเ้งนิทีอ่อกตราสารดังกล่าวเพือ่ช าระหนี้การคา้ต๋ัวแลกเงนิหรอืต๋ัวสัญญาใชเ้งนิดังกล่าว

ตอ้งมกีารรับอาวัลหรอืรับรองโดยบคุคลดังนี้  

2.1.1 ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืบรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ  

2.1.2 ธนาคารออมสนิ  

2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.1.4 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5 ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

2.1.6 ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

2.1.7 ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

2.1.8 สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับผูร้ับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  

ทัง้นี้ การอาวัลหรอืการรับรองดังกล่าวตอ้งเป็นการอาวัลหรอืการรับรองผูส้ั่งจ่ายหรอืผูอ้อกต๋ัว ทัง้จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น

ต๋ัวแลกเงนิหรอืต๋ัวสัญญาใชเ้งนิดว้ย  

 

สว่นที ่2 : ทรพัยส์นิประเภทหนว่ย CIS หนว่ย infra และหนว่ย property  

 

ตอ้งมคีณุสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุดังนี้  

1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  

1.1 มคีณุสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุเชน่เดยีวกับขอ้ก าหนดส าหรับตราสาร TS ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

1.2 ในกรณีทีก่องทนุไปลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวมอืน่ กองทุนรวมดังกล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทนุดังนี้ (ไม่ใชก้ับการลงทนุในหน่วย 

CIS ของกองทนุรวมทองค าทีล่งทนุในทองค าแทง่)  

1.2.1 มกีารลงทนุในทรัพยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนดิเดยีวกับทีก่องทนุสามารถลงทนุได ้ 

1.2.2 มกีารลงทนุในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสัดสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุนัน้  

1.2.3 มกีารลงทุนในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสัดสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์product limit ส าหรับทรัพยส์นิทีเ่ป็น 

SIP ของกองทนุนัน้  

1.2.4 มกีารลงทนุใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ ์global exposure limit ของกองทนุนัน้  

 

2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในสว่นที ่2 ขอ้ 1.  

2.1 มคีณุสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุเชน่เดยีวกับขอ้ก าหนดส าหรับตราสาร TS ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

2.2 จดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  

 

สว่นที ่3 : ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก  

 

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของผูร้ับฝากดังนี้  

1. ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืบรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย  

6. ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

9. สถาบันการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ  

10. สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับผูร้ับฝากตาม 1. - 9.  

 

สว่นที ่4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo)  

 

การลงทนุใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑด์ังนี้  

1. คูส่ัญญา ตอ้งเป็นนติบิคุคลดังนี้ทีส่ามารถเขา้เป็นคูส่ัญญาใน reverse repo ไดต้ามกฎหมายไทย  

1.1 ธนาคารพาณชิย ์ 

1.2 บรษัิทเงนิทนุ  

1.3 บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ 

1.4 บรษัิทหลักทรัพย ์ 

1.5 บรษัิทประกันภัย  

1.6 ธนาคารแหง่ประเทศไทย  

1.7 กองทนุฟ้ืนฟ ู 

1.8 นติบิคุคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้  

1.9 สว่นราชการและรัฐวสิาหกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณ  
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2. ตราสารทีใ่ชใ้นการท า reverse repo ตอ้งเป็นตราสารดังนี้  

2.1 ตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตอ้งม ีcredit rating อยูใ่นอันดับ investment 

grade 

2.2 ต๋ัวแลกเงนิ ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ บัตรเงนิฝาก ศกุกู หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ทีธ่นาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ 

เป็นผูม้ภีาระผูกพัน ซึง่มอีายคุงเหลอืไมเ่กนิ 1 ปี  

2.3 ต๋ัวแลกเงนิ หรอื ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวันใชเ้งนิตามต๋ัวไม่เกนิ 270 วันนับแต่วันออกตั๋ว และเป็นตั๋วทีถ่งึก าหนด

ใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้ห็น  

2.4 ต๋ัวแลกเงนิ ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ หรอืศกุกู ทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วันนับแตวั่นทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้  

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ที่ไดม้าจากการจัด credit 

rating ระยะสัน้ดว้ย  

2.4.2 ม ีguarantor rating อยูใ่นอันดับ investment grade  

2.5 ตราสารหนี้ซ ึง่มีอายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ที่ขึน้ทะเบียนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี้ หรือที่มีขอ้มูลราคาทีน่่าเชือ่ถือและอา้งองิไดซ้ ึง่มกีาร

เปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกลา่วตอ้งม ีcredit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้  

2.5.1 ม ีcredit rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อันดับแรก หรอื credit rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคียงไดก้ับ credit rating ระยะสัน้ดังกล่าวตามที ่CRA 

ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.5.2 ม ีcredit rating ระยะยาวอยูใ่น 3 อันดับแรก  

2.6 ตราสารหนี้ซ ึง่มอีายุคงเหลอืไมเ่กนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี้ หรอืทีม่ขีอ้มูลราคาทีน่่าเชือ่ถอืและอา้งองิไดซ้ ึง่มกีาร

เปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกลา่วตอ้งม ีcredit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้  

2.6.1 ม ีcredit rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อันดับแรก หรอื credit rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคียงไดก้ับ credit rating ระยะสัน้ดังกล่าวตามที ่CRA 

ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.6.2 ม ีcredit rating ระยะยาวอยูใ่น 4 อันดับแรก  

2.7 ทรัพยส์นิอืน่ตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดเพิม่เตมิ  

 

3. ระยะเวลาการรับช าระหนี้ของ reverse repo ตอ้งไมเ่กนิ 90 วัน  

 

4. ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิทีบ่รษัิทจัดการตอ้งปฏบัิตสิ าหรับการลงทนุใน reverse repo 

4.1 ตอ้งใชส้ัญญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย TBMA หรอื TSFC  

4.2 หา้มน าหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ไปขายหรอืโอนตอ่ เวน้แตเ่ขา้ลักษณะดังนี้  

4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้ก าหนดใน reverse repo ดังกลา่ว  

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารใน

การกูย้มืเงนิในนามของกองทนุรวมและการกอ่ภาระผูกพันแกท่รัพยส์นิของกองทนุรวม  

4.3 มลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ วันเริม่ตน้สัญญา ตอ้งมมีลูคา่เป็นไปตามสมการการค านวณตามวธิกีารดังนี้  

มลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ือ้มากกวา่ (ราคาซือ้ x (1 + discount rate))  

ทัง้นี้ ราคาซือ้ = ราคาทีก่องทนุช าระใหแ้กคู่ส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่เป็นคา่ซือ้หลักทรัพยห์รอืตราสารตาม reverse repo  

4.4 การด ารงมลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วัน ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑดั์งนี้  

4.4.1 มลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ือ้มากกวา่ (มลูคา่ reverse repo x (1 + discount rate))  

4.4.2 ในกรณีทีม่ลูค่าหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บรษัิทจัดการตอ้งเรยีกใหคู้่สัญญาโอนกรรมสทิธิใ์น

เงนิ หรือหลักทรัพยห์รือตราสารที่สามารถใชใ้นการท า reverse repo ใหแ้ก่กองทุน เพื่อใหมู้ลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและ

ทรัพยส์นิทีโ่อนมาดังกล่าวเป็นไปตามวธิกีารดังกลา่ว ภายในวันท าการถัดจากวันทีมู่ลค่าหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 

เวน้แตเ่ป็นกรณีตาม 4.4.3  

4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลัพธต์ามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วัน มมีูลค่านอ้ยกว่ามูลค่า reverse repo 

x (1 + discount rate) เป็นจ านวนไมเ่กนิ 5 ลา้นบาท หรอืไม่เกนิ 5% ของราคาซือ้ แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า และมกีารก าหนดเรือ่งดังกล่าว

ไวใ้นสัญญาซึง่ไดก้ าหนดโดยพจิารณาถงึปัจจัยความเสีย่งของคู่สัญญา (counterparty risk) แลว้ บรษัิทจัดการจะไม่ด าเนนิการตาม 4.4.2 ก็

ได ้ 

4.5 การค านวณมลูคา่ reverse repo ตาม 4.4 ใหค้ านวณดังนี้  

4.5.1 ค านวณจากราคาซือ้รวมกับผลประโยชน์ทีก่องทนุพงึไดรั้บจาก reverse repo จนถงึวันทีม่กีารค านวณ  

4.5.2 ค านวณเป็นรายธรุกรรม หรอืค านวณรวมเป็นยอดสทุธขิอง reverse repo ทกุธรุกรรมทีก่องทนุมอียูก่ับคูส่ัญญารายเดยีวกันและมขีอ้ตกลง

ก าหนดใหส้ามารถบังคับช าระหนี้ตามธรุกรรมใดธุรกรรมหนึง่จากหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ือ้หรอืทรัพยส์นิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถา้ม)ี ของธรุกรรม

ทีเ่กดิจาก reverse repo รายการอืน่ได ้ 

4.6 discount rate ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ ตอ้งเป็นการก าหนดขึน้โดยค านึงถงึปัจจัยความเสีย่งของคู่สัญญา หลักทรัพย ์หรอืตราสารที่ซือ้

แลว้  

 

สว่นที ่5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  

 

ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุดังนี้  

1. คูส่ัญญา ตอ้งมคีูส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่ส่ัญญาดังกลา่วกระท าการในฐานะตัวแทนของ

ผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบคุคลดังนี้ทีส่ามารถประกอบธรุกจิหรอืด าเนนิกจิการไดต้ามกฎหมายไทย  

1.1 ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตประกอบธรุกจิ SBL  

1.2 ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
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1.3 กองทนุฟ้ืนฟ ู 

1.4 ธนาคารเพือ่การน าเขา้และการสง่ออกแหง่ประเทศไทย  

1.5 ธนาคารพาณชิย ์

1.6 บรษัิทเงนิทนุ  

1.7 บรษัิทหลักทรัพย ์ 

1.8 บรษัิทประกันชวีติ  

1.9 กองทนุสว่นบคุคลทีม่มีลูคา่ทรัพยส์นิของผูล้งทนุแตล่ะรายตัง้แต ่1 ลา้นบาทขึน้ไป  

1.10 กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  

1.11 นติบิคุคลอืน่ตามทีส่ านักงานก าหนดเพิม่เตมิ  

 

2. หลักทรัพยท์ีใ่หย้มื ตอ้งเป็นหลักทรัพยท์ีอ่ยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพยข์องศนูยร์ับฝากหลักทรัพย ์หรอืหลักทรัพยท์ีธ่นาคารแหง่ประเทศไทย

ท าหนา้ทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลักทรัพย ์ 

 

3. การวางหรอืเรยีกหลักประกัน บรษัิทจัดการตอ้งด าเนนิการดังนี้  

3.1 ด าเนนิการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลักประกันจากผูย้มืเพือ่เป็นประกันการใหย้มืหลักทรัพย ์โดยตอ้งเป็นหลักประกันดังนี้  

3.1.1 เงนิสด  

3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย  

3.1.3 ตั๋วแลกเงนิ ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ บัตรเงนิฝาก ศกุกู หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้

ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผูกพัน  

3.1.4 ต๋ัวแลกเงนิ หรอืต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวันใชเ้งนิตามต๋ัวไม่เกนิ 270 วันนับแต่วันออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่งึก าหนด

ใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้ห็น  

3.1.5 ต๋ัวแลกเงนิ ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ หรอืศกุกู ทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วันนับแตวั่นทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้  

3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ที่ไดม้าจากการจัด credit 

rating ระยะสัน้ดว้ย  

3.1.5.2 ม ีguarantor rating อยูใ่นอันดับ investment grade  

3.1.6 ตราสารหนี้ทีม่ ีcredit rating อยูใ่นอันดับ investment grade  

3.1.7 หนังสอืค ้าประกันทีธ่นาคารพาณชิยเ์ป็นผูอ้อกใหแ้กก่องทนุเพือ่เป็นประกันการคนืหลักทรัพยใ์หแ้กก่องทนุ  

3.1.8 หุน้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยทีม่รีายชือ่อยูใ่นดัชนี SET50 ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทนุไมม่นีโยบายการลงทนุในตราสาร

ทนุ กองทนุจะรับหลักประกันดังกลา่วไมไ่ด ้ 

3.1.9 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงนิ  

3.2 ด าเนินการใหก้องทุนมีกรรมสทิธิห์รือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือด าเนินการโดยวธิอีืน่ซ ึง่จะมผีลใหบ้รษัิทจัดการสามารถบังคับ

ช าระหนี้เอาจากหลักประกันดังกลา่วไดโ้ดยพลัน  

3.3 หา้มน าหลักประกันตาม 3.1 ทีก่องทนุมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายตอ่หรอืท าใหไ้มส่ามารถบังคับตามหลักประกันนัน้ได ้เวน้แตเ่ป็นการบังคับ

ช าระหนี้ตามขอ้ตกลงในธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์นัน้เอง  

3.4 ด ารงมลูคา่หลักประกัน ณ สิน้วันมากกวา่หรอืเทา่กับ 100% ของมลูคา่หลักทรัพยท์ีใ่หย้มื  

3.5 ในกรณีทีห่ลักประกันเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดังกลา่วไปลงทนุโดยทันทใีนทรัพยส์นิดังนี้  

3.5.1 เงนิฝากในธนาคารพาณชิยห์รอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้  

3.5.2 บัตรเงนิฝากหรอื ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ดังนี้  

3.5.2.1 บัตรเงนิฝาก หรอื ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ที ่ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผูกพัน  

3.5.2.2 ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวันใชเ้งนิตามต๋ัวไมเ่กนิ 270 วันนับแตวั่นออกต๋ัว และเป็นต๋ัวทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมือ่ทวง

ถามหรอืเมือ่ไดเ้ห็น  

3.5.2.3 ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วันนับแตวั่นทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อยา่งหนึง่อยา่งใดดังนี้  

3.5.2.3.1 ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ทีไ่ดม้าจากการจัด credit 

rating ระยะสัน้ดว้ย  

3.5.2.3.2 ม ีguarantor rating อยูใ่นอันดับ investment grade  

3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย  

3.5.4 reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย  

 

4. ลักษณะและสาระส าคัญของสัญญา ใหใ้ชส้ัญญาที่มีลักษณะและสาระส าคัญของสัญญา ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ยขอ้ก าหนดเกีย่วกับระบบงาน สัญญายมืและใหย้มืหลักทรัพยแ์ละหลักประกันในธุรกรรมการยมืและใหย้มื

หลักทรัพย ์ 

 

สว่นที ่6 : ธุรกรรมประเภทสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (derivatives)  

 

ตามหลักเกณฑก์ารลงทนุดังนี้  

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทนุจะเขา้เป็นคูส่ัญญาไดต้อ้งม ีunderlying อยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่งดังนี้  

1.1 ทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทนุได ้ 

1.2 อัตราดอกเบีย้  

1.3 อัตราแลกเปลีย่นเงนิ  
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1.4 เครดติ เชน่ credit rating หรอื credit event เป็นตน้  

1.5 ทองค า  

1.6 น ้ามันดบิ  

1.7 ดัชนีกลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 หรอื 1.9  

1.8 ดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดัชนีตาม 1.7  

1.9 underlying อืน่ตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดเพิม่เตมิ  

ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกับราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดังกล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรอืราคาของสัญญา

ซือ้ขายล่วงหนา้ (futures price) เท่านั้น ทัง้นี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองคป์ระกอบของดัชนีดังกล่าว 

ตอ้งเป็นทีย่อมรับอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายดว้ย  

 

2. เงือ่นไขการลงทนุ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการลงทนุใน derivatives ไดต้อ่เมือ่  

2.1 กรณีกองทนุไดร้ะบเุกีย่วกับการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทนุไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ  

2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ัญญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้  

2.2.1 derivatives on organized exchange  

2.2.2 OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สัญญาอกีฝ่ายหนึง่เป็น ธนาคารพาณิชย ์ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ตัวแทนซือ้ขาย 

derivatives หรอืผูค้า้ derivatives  

2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมือ่ derivatives สิน้สดุลง สนิคา้นัน้ ตอ้งเป็นทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ 

ไมว่า่กองทนุจะเป็นผูม้สีทิธรัิบมอบหรอืมหีนา้ทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้ก็ตาม  

 

3. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดัชนี 

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดังกลา่วตอ้งมลีักษณะดังนี้  

3.1 เป็นดัชนีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชัดเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มูลของ underlying หรอืปัจจัยต่างๆ ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ 

และมกีารค านวณดัชนีใหเ้ป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดัชนี ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจัยดังกล่าวตอ้งมกีารเคลือ่นไหว

ตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอสิระดว้ย  

3.2 เป็นดัชนีทีม่ลีักษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้  

3.2.1 ดัชนีทีม่กีารกระจายตัวอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดัชนีทีม่ลีักษณะใดลักษณะหนึง่ดังนี้  

3.2.1.1 ดัชนีทีอ่งคป์ระกอบแตล่ะตัวมนี ้าหนักไมเ่กนิ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด  

3.2.1.2 ดัชนีทีอ่งคป์ระกอบตัวใดตัวหนึง่มนี ้าหนักไม่เกนิ 35% ของน ้าหนักทัง้หมด ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตัวอืน่

ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิอัตราทีก่ าหนดใน 3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน ้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไมต่อ้งน าองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกับทองค าหรอืน ้ามันดบิมาพจิารณา  

3.2.2 ดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกับทองค าหรอืน ้ามันดบิ หรอืเป็นดัชนีราคาทองค าหรอืน ้ามันดบิ  

3.2.3 ดัชนีอืน่ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขครบถว้นดังนี้  

3.2.3.1 เป็นดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสัญญาทีก่องทนุสามารถลงทนุไดโ้ดยตรง  

3.2.3.2 เมื่อค านวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม

หลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุนัน้  

3.3 เป็นดัชนีทีไ่ดรั้บการพัฒนาโดยสถาบันทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืและท าหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งอสิระจาก บรษัิทจัดการ ทัง้นี้ หากปรากฏวา่สถาบันดังกล่าว

เป็นบรษัิทในเครอืของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้ีมาตรการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย  

3.4 มกีารแสดงดัชนีนัน้ๆ อยา่งตอ่เนื่องเป็นประจ าทกุวันท าการผ่านสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอยา่งทันเหตกุารณ์  

3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดัชนีกลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนีดังกลา่วตอ้งค านวณจากตัวแปรอยา่งหนึง่อยา่งใดหรอืหลายอยา่งดังนี้  

3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรอืราคาสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ (futures price) ของสนิคา้โภคภัณฑ ์ 

3.5.2 ดัชนีสนิคา้โภคภัณฑท์ี่ค านวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (futures price) ของสนิคา้โภคภัณฑ์

สนิคา้ใดสนิคา้หนึง่  

3.5.3 ราคาสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีอ่า้งองิกับดัชนีสนิคา้โภคภัณฑต์าม 3.5.2  

3.6 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวตอ้งค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอา้งองิจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือ

ต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารทีบ่รษัิทจัดการแสดงใหเ้ห็นไดว้่าวธิกีารค านวณของผูพั้ฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะทอ้น

อัตราเงนิเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 

4. หลักเกณฑก์ารจัดใหม้ทีรัพยส์นิทีเ่พยีงพอตอ่การช าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule) 

บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้ทีรัพยส์นิของกองทนุทีม่คีณุภาพและมสีภาพคลอ่งในจ านวนทีเ่พยีงพอตอ่ภาระทีก่องทนุอาจตอ้งช าระหนี้ตามขอ้ตกลง

เมือ่ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

 

5. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการลงทนุทีม่วัีตถปุระสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง 

ในกรณีที่บรษัิทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิง่เดียวกับทรัพยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าว

ตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด  

 

6. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives 

บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้  

6.1 ใหคู้่สัญญาอกีฝ่ายหนึง่ค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ derivatives ให ้บรษัิทจัดการทราบทุกวันที ่15 และวันสดุทา้ยของแต่ละเดอืน 

ทัง้นี้ ในกรณีทีวั่นดังกลา่วเป็นวันหยดุท าการของบรษัิทจัดการ ใหค้ านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวันท าการถัดไป  
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6.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ราคาของ derivatives อยา่งมนัียส าคัญ ใหคู้ส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่ค านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ 

derivatives ใหบ้รษัิทจัดการทราบทันท ี 

6.3 คูส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่ยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมือ่บรษัิทจัดการรอ้งขอได ้ 

 

7. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการเขา้เป็นคูส่ัญญาใน credit derivatives  

บรษัิทจัดการตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขดังนี้  

7.1 เขา้เป็นคูส่ัญญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพือ่การลดความเสีย่งเทา่นัน้  

7.2 เขา้เป็นคูส่ัญญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีักษณะของธรุกรรมหรอืเทยีบเคยีงกับธรุกรรมอยา่งหนึง่อยา่งใด ดังนี้  

7.2.1 Credit Default Swap ซึง่ไดแ้ก ่ซึง่ไดแ้ก ่การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกันความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้งกับความสามารถในการช าระหนี้

ตาม obligation ของผูผู้กพันตาม obligation นัน้ โดยคูส่ัญญาทีอ่ยูใ่นฐานะผูข้ายประกันความเสีย่งมภีาระผูกพันทีจ่ะตอ้งช าระเงนิตามขอ้ตกลง

ซือ้ประกันความเสีย่งเมือ่เกดิ credit event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกันความเสีย่งครบก าหนดทันท ี(ในกรณีทีไ่ม่เกดิ credit event 

ขอ้ตกลงจะสิน้สุดในวันครบก าหนดตามปกต)ิ ทั ้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ 

obligation มหีลายรายการซึง่ก าหนดใหผู้ข้ายประกันความเสีย่ง มหีนา้ทีช่ าระหนี้เมือ่เกดิ credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการ

หนึง่เป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมือ่เกดิ credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการหนึง่ในกลุ่ม obligation ซึง่จะมกีาร

ช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสนิทรัพย์รายนั้น แต่ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกดิ credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม 

(Proportionate Credit Default Swap)  

7.2.2 Total Rate of Return Swap ซึง่ไดแ้ก ่การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกันความเสีย่งของสนิทรัพยอ์า้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทน

ทีจ่ะไดรั้บจากสนิทรัพยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกันความเสีย่งมภีาระผูกพันทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงทีห่รอือัตราลอยตัวทีอ่า้งองิกับอัตรา

ดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถา้มี) ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิ เพื่อแลกกับการที่ผูซ้ ือ้ประกันความเสีย่งจะโอน

ผลตอบแทนและสว่นที่เพิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิใหก้ับผูข้ายประกันความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit event หรอื

ครบก าหนดสัญญา (กรณีไมเ่กดิ credit event)  

7.3 ตอ้งใชส้ัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่

ส านักงานยอมรับ ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลัีกษณะดังนี้  

7.3.1 มผีลใชบั้งคับไดต้ามกฎหมาย และไมข่ัดหรอืแยง้กับกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยห์รอืกฎหมายอืน่  

7.3.2 ไมม่ขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารแหง่หนี้หรอืสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ที ่credit derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป  

7.3.3 ไมม่ขีอ้ก าหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้กคู่ส่ัญญา  

 

สว่นที ่7 : ทรพัยส์นิประเภทหนว่ย private equity  

 

หน่วย private equity ทีก่องทนุลงทนุตอ้งมคีณุสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุเชน่เดยีวกับขอ้ก าหนดส าหรับตราสาร TS ในสว่น

ที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

 

ในกรณีกองทุนรวมเขา้ผูกพันตามขอ้ตกลงกับกจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ใหบ้รษัิทจัดการลงทุนในหน่วย private equity ได ้โดย

ตอ้งไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทนุเขา้ผูกพันมากกวา่ขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีจ่ะลงทนุ  

 

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในตา่งประเทศ :  

 

บรษัิทจัดการจะลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึง่หรอืหลายอย่าง

ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรอืประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดดังต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

หรอืส านักงาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลักษณะของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผล

โดยวธิอีืน่  

 

ทัง้นี้ การลงทุนในตราสารหรอืสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสัญญาดังกล่าวตอ้งเสนอขายหรอืเป็นการท าสัญญาในประเทศทีม่หีน่วยงาน

ก ากับดูแลดา้นหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรอืทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์่างประเทศที่

เป็นสมาชกิของ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษัิททีจ่ัดตัง้และเสนอขายใน GMS  

 

สว่นที ่1 : ตราสาร TS (transferable securities) ตา่งประเทศ  

 

1. ตราสาร TS ต่างประเทศ หมายความว่า ตราสารทางการเงนิต่างประเทศใดๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิในส่วนอื่นๆ ของขอ้ 3.13.2 ซึง่มี

คณุสมบัตติามหลักเกณฑท์ีค่รบถว้น ดังนี้  

1.1 ไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทนุมภีาระผูกพันมากกวา่มลูคา่เงนิลงทนุในตราสาร  

1.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็นต๋ัวแลกเงนิ ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ หรอืสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทนุ

ไดด้ าเนนิการใหม้กีารรับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทนุสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3 มีขอ้มูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกตอ้งครบถว้นและมีการปรับปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึง่บริษัทจัดการสามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อน ามา

ประกอบการพจิารณาตัดสนิใจลงทนุไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูคา่ยุตธิรรม โดยขอ้มลูดังกลา่วตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มูล

ทีเ่ชือ่ถอืไดซ้ ึง่จัดท าตามหลักวชิาการอันเป็นทีย่อมรับในระดับสากล  
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2. คณุสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุของตราสารตา่งประเทศเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1.  

2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในต๋ัวแลกเงนิ หรือต๋ัวสัญญาใชเ้งนิที่ออกตราสารดังกล่าว เพื่อช าระหนี้การคา้ต๋ัวแลกเงนิ หรือต๋ัวสัญญาใชเ้งิน

ดังกลา่วตอ้งมกีารรับอาวัลหรอืรับรองโดยบคุคลดังนี้  

2.1.1 ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืบรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ  

2.1.2 สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับผูร้ับฝากตาม 1.  

ทัง้นี้ การอาวัลหรอืการรับรองดังกล่าวตอ้งเป็นการอาวัลหรอืการรับรองผูส้ั่งจ่ายหรอืผูอ้อกต๋ัว ทัง้จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น

ต๋ัวแลกเงนิ หรอืต๋ัวสัญญาใชเ้งนิดว้ย   

 

สว่นที ่2 : ทรพัยส์นิประเภทหนว่ย CIS หนว่ย infra และหนว่ย property ทีก่ารออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายตา่งประเทศ  

 

ตอ้งมคีณุสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุดังนี้  

1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  

1.1 มคีณุสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุเชน่เดยีวกับขอ้ก าหนดส าหรับตราสาร TS ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

1.2 เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ ทีเ่ป็นดังนี้  

1.2.1 การออกและการเสนอขายอยูภ่ายใตก้ารก ากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศทีก่ ากับดแูลดา้นหลักทรัพยแ์ละตลาดซือ้ขายหลักทรัพยซ์ ึง่

เป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรอืเป็นหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ ทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ

ของ WFE  

1.2.2 CIS operator ของกองทนุดังกลา่วอยูภ่ายใตก้ารก ากับดแูลของหน่วยงานก ากับดแูลทีเ่ป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO  

1.2.3 ในกรณีที่กองทุนรวมไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวตอ้งอยู่ภายใตห้ลักเกณฑก์าร

ก ากับดแูลการออก การเสนอขาย และการจัดการส าหรับกองทนุเพือ่ผูล้งทนุรายยอ่ยของประเทศนัน้  

1.3 ประเทศทีก่ ากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอย่างเพียงพอ ทัง้นี้ ตามรายชือ่ประเทศทีส่ านักงาน 

ก.ล.ต. ก าหนด  

1.4 กองทนุ CIS ตา่งประเทศดังกลา่วตอ้งมกีารจ ากัดการกูย้มืไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตจุ าเป็นในการบรหิารสภาพคลอ่งเป็นการชั่วคราวเท่านัน้ และมี

นโยบายการลงทนุดังนี้ (ไมใ่ชก้ับการลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศซึง่เป็นกองทนุรวมทองค าทีล่งทนุในทองค าแทง่)  

1.4.1 มกีารลงทุนในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสัดสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทุน ทัง้นี้ 

หลักเกณฑดั์งกลา่วไมใ่ชก้ับกรณีทรัพยส์นิทีเ่ป็น SIP  

1.4.2 มกีารลงทุนในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสัดสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์product limit ส าหรับทรัพยส์นิทีเ่ป็น 

SIP ของกองทนุ  

1.4.3 มกีารลงทนุใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ ์global exposure limit ของกองทนุ  

ในกรณีกองทนุ CIS ต่างประเทศทีก่องทุนลงทนุ ตอ้งเป็นกองทนุทีมุ่่งเนน้ลงทนุในทรัพยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนดิเดยีวกับทีก่องทุนสามารถ

ลงทนุได ้และเมือ่น าทรัพยส์นิทีไ่มส่ามารถลงทนุไดม้าค านวณตามสัดสว่น (pro rata) แลว้จะตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของ NAV ของกองทนุ  

 

2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในสว่นที ่2 ขอ้ 1.  

2.1 มคีณุสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุเชน่เดยีวกับขอ้ก าหนดส าหรับตราสาร TS ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

2.2 จดทะเบยีนในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE    

 

สว่นที ่3 : ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝากของสถาบนัการเงนิตา่งประเทศหรอืตราสารตา่งประเทศทีเ่ทยีบเทา่เงนิฝาก  

 

ตอ้งเป็นเงนิฝากของสถาบันการเงนิตา่งประเทศหรอืตราสารตา่งประเทศทีเ่ทยีบเทา่เงนิฝากของผูร้ับฝากดังนี้  

1. ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืบรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ  

2. บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย  

3. สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับผูร้ับฝากตาม 1. - 2.  

 

สว่นที ่4 : ธุรกรรมประเภท derivatives  

 

ตามหลักเกณฑก์ารลงทนุดังนี้  

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทนุจะเขา้เป็นคูส่ัญญาไดต้อ้งม ีunderlying อยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่งดังนี้  

1.1 ทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทนุได ้ 

1.2 อัตราดอกเบีย้  

1.3 อัตราแลกเปลีย่นเงนิ  

1.4 เครดติ เชน่ credit rating หรอื credit event เป็นตน้  

1.5 ทองค า  

1.6 น ้ามันดบิ  

1.7 ดัชนีกลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 หรอื 1.9  

1.8 ดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดัชนีตาม 1.7  

1.9 underlying อืน่ตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดเพิม่เตมิ  

ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกับราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดังกล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรอืราคาของสัญญา

ซือ้ขายล่วงหนา้ (futures price) เท่านั้น ทัง้นี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองคป์ระกอบของดัชนีดังกล่าว 

ตอ้งเป็นทีย่อมรับอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายดว้ย  
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2. เงือ่นไขการลงทนุ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการลงทนุใน derivatives ไดต้อ่เมือ่  

2.1 กรณีกองทนุไดร้ะบเุกีย่วกับการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทนุไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ  

2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ัญญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้  

2.2.1 derivatives on organized exchange  

2.2.2 OTC derivatives ในต่างประเทศที่มีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิตบิุคคลที่ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ derivatives ที่อยู่ภายใตก้าร

ก ากับดแูลโดยหน่วยงานก ากับดแูลดา้นหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมือ่ derivatives สิน้สดุลง สนิคา้นัน้  

ตอ้งเป็นทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทนุได ้ทัง้นี้ ไมว่า่กองทนุจะเป็นผูม้สีทิธรัิบมอบหรอืมหีนา้ทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้ก็ตาม  

 

3. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดัชนี 

ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดังกลา่วตอ้งมลีักษณะดังนี้  

3.1 เป็นดัชนีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชัดเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มูลของ underlying หรอืปัจจัยต่างๆ ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ 

และมกีารค านวณดัชนีใหเ้ป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดัชนี ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจัยดังกล่าวตอ้งมกีารเคลือ่นไหว

ตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอสิระดว้ย  

3.2 เป็นดัชนีทีม่ลีักษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้  

3.2.1 ดัชนีทีม่กีารกระจายตัวอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดัชนีทีม่ลีักษณะใดลักษณะหนึง่ดังนี้  

3.2.1.1 ดัชนีทีอ่งคป์ระกอบแตล่ะตัวมนี ้าหนักไมเ่กนิ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด  

3.2.1.2 ดัชนีทีอ่งคป์ระกอบตัวใดตัวหนึง่มนี ้าหนักไม่เกนิ 35% ของน ้าหนักทัง้หมด ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตัวอืน่

ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิอัตราทีก่ าหนดใน 3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน ้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไมต่อ้งน าองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกับทองค าหรอืน ้ามันดบิมาพจิารณา  

3.2.2 ดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกับทองค าหรอืน ้ามันดบิ หรอืเป็นดัชนีราคาทองค าหรอืน ้ามันดบิ  

3.2.3 ดัชนีอืน่ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขครบถว้นดังนี้  

3.2.3.1 เป็นดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสัญญาทีก่องทนุสามารถลงทนุไดโ้ดยตรง  

3.2.3.2 เมื่อค านวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม

หลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุนัน้  

3.3 เป็นดัชนีทีไ่ดร้ับการพัฒนาโดยสถาบันทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืและท าหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งอสิระจาก บรษัิทจัดการ ทัง้นี้ หากปรากฏวา่สถาบันดังกล่าว

เป็นบรษัิทในเครอืของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้มีาตรการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย  

3.4 มกีารแสดงดัชนีนัน้ๆ อยา่งตอ่เนื่องเป็นประจ าทกุวันท าการผ่านสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอยา่งทันเหตกุารณ์  

3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดัชนีกลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนีดังกลา่วตอ้งค านวณจากตัวแปรอยา่งหนึง่อยา่งใดหรอืหลายอยา่งดังนี้  

3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรอืราคาสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ (futures price) ของสนิคา้โภคภัณฑ ์ 

3.5.2 ดัชนีสนิคา้โภคภัณฑท์ีค่ านวณราคาปัจจุบัน (spot price) หรอืราคาสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ (futures price) ของสนิคา้โภคภัณฑส์นิคา้ใด

สนิคา้หนึง่  

3.5.3 ราคาสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีอ่า้งองิกับดัชนีสนิคา้โภคภัณฑต์าม 3.5.2  

3.6 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวตอ้งค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอา้งองิจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือ

ต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารทีบ่รษัิทจัดการแสดงใหเ้ห็นไดว้่าวธิกีารค านวณของผูพ้ัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะทอ้น

อัตราเงนิเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 

4. หลักเกณฑก์ารจัดใหม้ทีรัพยส์นิทีเ่พยีงพอตอ่การช าระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)  

บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้ทีรัพยส์นิของกองทนุทีม่คีณุภาพและมสีภาพคลอ่งในจ านวนทีเ่พยีงพอตอ่ภาระทีก่องทนุอาจตอ้งช าระหนี้ตามขอ้ตกลง

เมือ่ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด  

 

5. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการลงทนุทีม่วัีตถปุระสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง  

ในกรณีที่บรษัิทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิง่เดียวกับทรัพยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าว

ตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด  

 

6. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives  

บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้  

6.1 ใหคู้่สัญญาอกีฝ่ายหนึง่ค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ derivatives ให ้บรษัิทจัดการทราบทุกวันที ่15 และวันสดุทา้ยของแต่ละเดอืน 

ทัง้นี้ ในกรณีทีวั่นดังกลา่วเป็นวันหยดุท าการของบรษัิทจัดการ ใหค้ านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวันท าการถัดไป  

6.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ราคาของ derivatives อยา่งมนัียส าคัญ ใหคู้ส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่ค านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ 

derivatives ใหบ้รษัิทจัดการทราบทันท ี 

6.3 คูส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่ยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมือ่บรษัิทจัดการรอ้งขอได ้ 

 

7. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการเขา้เป็นคูส่ัญญาใน credit derivatives  

บรษัิทจัดการตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขดังนี้  

7.1 เขา้เป็นคูส่ัญญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพือ่การลดความเสีย่งเทา่นัน้  

7.2 เขา้เป็นคูส่ัญญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีักษณะของธรุกรรมหรอืเทยีบเคยีงกับธรุกรรมอยา่งหนึง่อยา่งใด ดังนี้  
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7.2.1 Credit Default Swap ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกันความเสี่ยงดา้นเครดติที่เกีย่วขอ้งกับความสามารถในการช าระหนี้ตาม 

obligation ของผูผู้กพันตาม obligation นัน้ โดยคู่สัญญาทีอ่ยู่ในฐานะผูข้ายประกันความเสีย่งมภีาระผูกพันทีจ่ะตอ้งช าระเงนิตามขอ้ตกลงซือ้

ประกันความเสี่ยงเมื่อเกดิ credit event ขึน้โดยจะมีผลใหข้อ้ตกลงซื้อประกันความเสีย่งครบก าหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกดิ credit event 

ขอ้ตกลงจะสิน้สุดในวันครบก าหนดตามปกต)ิ ทั ้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ 

obligation มหีลายรายการซึง่ก าหนดใหผู้ข้ายประกันความเสีย่ง มหีนา้ทีช่ าระหนี้เมือ่เกดิ credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการ

หนึง่เป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมือ่เกดิ credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการหนึง่ในกลุ่ม obligation ซึง่จะมกีาร

ช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสนิทรัพย์รายนั้น แต่ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกดิ credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม 

(Proportionate Credit Default Swap)  

7.2.2 Total Rate of Return Swap ซึง่ไดแ้ก ่การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกันความเสีย่งของสนิทรัพยอ์า้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทน

ทีจ่ะไดรั้บจากสนิทรัพยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกันความเสีย่งมภีาระผูกพันทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงทีห่รอือัตราลอยตัวทีอ่า้งองิกับอัตรา

ดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถา้มี) ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิ เพื่อแลกกับการที่ผูซ้ ือ้ประกันความเสีย่งจะโอน

ผลตอบแทนและสว่นที่เพิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิใหก้ับผูข้ายประกันความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit event หรอื

ครบก าหนดสัญญา (กรณีไมเ่กดิ credit event)  

7.3 ตอ้งใชส้ัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่

ส านักงานยอมรับ ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลัีกษณะดังนี้  

7.3.1 มผีลใชบั้งคับไดต้ามกฎหมาย และไมข่ัดหรอืแยง้กับกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยห์รอืกฎหมายอืน่  

7.3.2 ไมม่ขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารแหง่หนี้หรอืสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ที ่credit derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป  

7.3.3 ไมม่ขีอ้ก าหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้กคู่ส่ัญญา  

 

สว่นที ่5 : ทรพัยส์นิประเภทหนว่ย private equity ตา่งประเทศ  

 

หน่วย private equity ตา่งประเทศทีก่องทนุลงทนุได ้ตอ้งมคีณุสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุเชน่เดยีวกับขอ้ก าหนดส าหรับตรา

สาร TS ตา่งประเทศ ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

 

ในกรณีกองทุนรวมเขา้ผูกพันตามขอ้ตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ใหบ้ริษัทจัดการลงทุนในหน่วย private equity 

ตา่งประเทศได ้โดยตอ้งไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทนุเขา้ผูกพันมากกวา่ขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีจ่ะลงทนุ  

 

3.14. อัตราสว่นการลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมในประเทศและตา่งประเทศ :  

 

บรษัิทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่หลักทรัพย ์หรือทรัพยส์นิอื่น หรือหาดอกผลโดยวธิีอื่นเพื่อเป็นทรัพยส์นิของกองทุนรวม ตามที่ประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรอืประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีทีค่ณะกรรมการก ากับตลาดทุนหรอืส านักงาน 

ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอัตราสว่นการลงทนุ บรษัิทจัดการจะลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย  

 

สว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit)  

 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจ่ ากัดอัตราสว่น 

2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  

2.1 กรณีม ีcredit rating อยูใ่น 2 อันดับแรกขึน้ไป 

  

ไมจ่ ากัดอัตราสว่น 

2.2 กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade แตต่ ่า

กวา่ 2 อันดับแรก 

ไมเ่กนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีร่ะบใุนขอ้ 3.13.1 หรอื 3.13.2 สว่นที ่2 ขอ้ 1.  ไมจ่ ากัดอัตราสว่น 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ผูร้ับฝากหรอืผูอ้อกตรา

สารมลีักษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดังนี้  

4.1 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับinvestment grade  

4.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารที่

รัฐบาลเป็นประกัน  

ไมเ่กนิ 20% 

(หรอืไมเ่กนิ 10% เมือ่เป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรอืผูม้ภีาระ

ผูกพันมภีมูลิ าเนาอยูต่า่งประเทศ โดยเลอืกใช ้credit rating 

แบบ national scale) 

5 ตราสารทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี้ 

5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ หรอืศกุกู ทีผู่อ้อกจัดตัง้

ขึน้ตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของธนาคารพาณชิยต์า่งประเทศ

ทีไ่ดร้ับอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิธนาคารพาณชิยใ์นประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารทีม่ลีักษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้ 

5.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีน 

5.2.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมรีายละเอยีด

ตามแบบ filing 

ไมเ่กนิอัตราดังนี้ แลว้แตอ่ัตราใดจะสงูกวา่ 

(1) 10% หรอื 

(2) น ้าหนักของตราสารทีล่งทนุใน benchmark + 5%  
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5.2.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวันช าระหนี้นอ้ยกวา่หรอื

เทา่กับ 397 วันนับแต่วันทีล่งทนุ ทีไ่มไ่ดม้ลีักษณะตาม 5.2.1 

หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระผูกพันตามตราสารดังกลา่วตอ้งเป็นบคุคล

ดังนี้ 

5.2.3.1 ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอื บรษัิท

เครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ 

5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ 

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

5.2.3.4 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย 

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่

ประเทศไทย 

5.2.3.7 ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย 

5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

5.2.3.9 บรษัิทหลักทรัพย ์

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade  

5.5 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวันช าระหนี้มากกวา่ 397 วัน

นับแตวั่นทีล่งทนุ ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ regulated 

market 

6 ทรัพยส์นิดังนี ้ 

6.1 ตราสารทนุทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย

หลักทรัพยส์ าหรับผูล้งทนุทั่วไปของตลาดหลักทรัพยแ์หง่

ประเทศไทย หรอืของตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ (แต่

ไมร่วมถงึตราสารทนุทีผู่อ้อกตราสารอยูร่ะหวา่งด าเนนิการแกไ้ข

เหตทุีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลักทรัพยซ์ือ้ขายใน

ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย หรอืในตลาดซือ้ขาย

หลักทรัพยต์า่งประเทศ)  

6.2 ตราสารทนุทีอ่อกโดยบรษัิททีจ่ัดตัง้ขึน้ไมว่า่ตามกฎหมาย

ไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ ซึง่หุน้ของบรษัิทดังกลา่วซือ้ขาย

ในกระดานซือ้ขายหลักทรัพยส์ าหรับผูล้งทนุทั่วไปของตลาด

หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย หรอืของตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์

ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึบรษัิททีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการแกไ้ข

เหตทุีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการซือ้ขายในตลาด

หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย หรอืในตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์

ตา่งประเทศ)  

6.3 หุน้ทีอ่ยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบยีนซือ้ขายตาม 6.1  

6.4 ตราสารทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี้  

6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ หรอืศกุกู ทีผู่อ้อก

จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยและเสนอขายตราสารนัน้ใน

ตา่งประเทศ หรอืผูอ้อกจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แต่

ไมร่วมสาขาของธนาคารพาณชิยต์่างประเทศทีไ่ดร้ับอนุญาตให ้

ประกอบธรุกจิธนาคารพาณชิยใ์นประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร 

Basel III 

6.4.2 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade  

6.4.3 เป็นตราสารทีม่ลีักษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้ 

6.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่

ประเทศไทย หรอืในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ  

6.4.3.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมี

รายละเอยีดตามแบบ filing 

6.4.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวันช าระหนี้นอ้ยกว่าหรอื

เทา่กับ 397 วันนับแต่วันทีล่งทนุ ทีไ่มไ่ดม้ลีักษณะตาม 6.4.3.1 

รวมกันไมเ่กนิอัตราดังนี้ แลว้แตอ่ัตราใดจะสงูกวา่ 

(1) 10% หรอื 

(2) น ้าหนักของทรัพยส์นิทีล่งทนุใน benchmark + 5% 
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หรอื 6.4.3.2 ผูม้ภีาระผูกพันตามตราสารดังกลา่วตอ้งเป็นบคุคล

ดังนี้ 

6.4.3.3.1 บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 - 5.2.3.9 

6.4.3.3.2 สถาบันการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น

สมาชกิ 

6.4.3.3.3 สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะท านอง

เดยีวกับบคุคลตามขอ้ 6.4.3.3.1 - 6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวันช าระหนี้มากกวา่ 397 

วันนับแตวั่นทีล่งทนุ ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ 

regulated market 

6.5 ใบส าคัญแสดงสทิธอินุพันธท์ีม่ ีissuer rating อยูใ่นระดับ 

investment grade  

6.6 ธรุกรรมดังนี้ ทีคู่ส่ัญญาม ีcredit rating อยูใ่นระดับ 

investment grade 

6.6.1 reverse repo 

6.6.2 OTC derivatives 

6.7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ลีักษณะครบถว้น ดังนี้  

6.7.1 จดทะเบยีนซือ้ขายหรอือยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจด

ทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลักทรัพยส์ าหรับผูล้งทนุ

ทั่วไปของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย หรอืของตลาดซือ้

ขายหลักทรัพยต์่างประเทศ (แต่ไมร่วมถงึหน่วยดังกลา่วทีอ่ยู่

ระหวา่งด าเนนิการแกไ้ขเหตทุีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วย

ดังกลา่วออกจากการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศ

ไทย หรอืในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ)  

6.7.2 เป็นหน่วยของกองทนุทีไ่มไ่ดม้ลีักษณะกระจายการลงทนุ

ในกจิการโครงสรา้งพืน้ฐานอสังหารมิทรัพย ์หรอืสทิธกิารเชา่ 

แลว้แตก่รณี ตามแนวทางทีส่ านักงานก าหนด 

6.8 หน่วย private equity ทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายหรอือยูใ่น

ระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย

หลักทรัพยส์ าหรับผูล้งทนุทั่วไปของตลาดหลักทรัพยแ์หง่

ประเทศไทยหรอืของตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ (แต่

ไมร่วมถงึหน่วย private equity ทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนนิการแกไ้ข

เหตทุีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดังกลา่วออกจากการซือ้ขาย

ในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืในตลาดซือ้ขาย

หลักทรัพยต์า่งประเทศ) 

6.9 หน่วย CIS ตามทีร่ะบใุนในขอ้ 3.13.1 หรอื 3.13.2 สว่นที ่2 

ขอ้ 2. ทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายหรอือยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจด

ทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลักทรัพยส์ าหรับผูล้งทนุ

ทั่วไปของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืของตลาดซือ้

ขายหลักทรัพยต์่างประเทศ (แต่ไมร่วมถงึหน่วยดังกลา่วทีอ่ยู่

ระหวา่งด าเนนิการแกไ้ขเหตทุีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วย

ดังกลา่วออกจากการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศ

ไทยหรอืในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ)  

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทนุทีม่ลีักษณะ

กระจายการลงทนุในกจิการโครงสรา้งพืน้ฐาน อสังหารมิทรัพย ์

หรอืสทิธกิารเชา่ แลว้แตก่รณี (diversified fund) ตามแนวทาง

ทีส่ านักงานก าหนด และมลัีกษณะตาม 6.7.1 

ไมจ่ ากัดอัตราสว่น 

8 ทรัพยส์นิอืน่นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกันไมเ่กนิ 5% 

 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพยส์นิดังนี้ ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกับ single entity limit ของผูรั้บฝาก ผูอ้อกตราสาร หรอืคูส่ัญญา แลว้แตก่รณี  

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การด าเนนิการของกองทนุ  

2. derivatives on organized exchange  
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สว่นที ่2 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามกลุม่กจิการ (group limit) 

 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพยส์นิของบรษัิททกุบรษัิททีอ่ยูใ่นกลุม่กจิการ

เดยีวกันหรอืการเขา้เป็นคูส่ัญญาในธรุกรรมทางการเงนิกับบรษัิท

ดังกลา่ว  

ไมเ่กนิอัตราใดอัตราหนึง่ดังนี้ แลว้แตอ่ัตราใดจะสงูกวา่ 

(1) 25% หรอื 

(2) น ้าหนักของทรัพยส์นิทีล่งทนุใน benchmark + 10%  

 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพยส์นิดังนี้ ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกับ group limit  

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การด าเนนิการของกองทนุ  

2. derivatives on organized exchange  

 

สว่นที ่3 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ (product limit)  

 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ต๋ัวแลกเงนิ หรอืต๋ัวสัญญา

ใชเ้งนิทีน่ติบิคุคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาใน

ตา่งประเทศของนติบิคุคลดังกลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรอื

คูส่ัญญา ดังนี ้

1.1 ธนาคารหรอืสถาบันการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ 

1.2 ธนาคารพาณชิย ์

1.3 บรษัิทเงนิทนุ 

1.4 บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์

1.5 บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย 

(ไมร่วมถงึทรัพยส์นิทีก่องทนุไดรั้บโอนกรรมสทิธิม์าจากคูส่ัญญา

ตาม reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

รวมกันไมเ่กนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบัญช ี(เวน้แตเ่ป็นกองทนุทีม่ี

อายโุครงการนอ้ยกวา่ 1 ปี ใหเ้ฉลีย่ตามรอบอายกุองทนุ)  

อัตราขา้งตน้ไมใ่ชก้ับกองทนุทีอ่ายกุองทนุคงเหลอืนอ้ยกวา่หรอื

เทา่กับ 6 เดอืน ทัง้นี้ เฉพาะกองทนุทีม่อีายโุครงการมากกวา่

หรอืเทา่กับ 1 ปี  

  

  

2 ทรัพยส์นิดังนี ้ 

2.1 ต๋ัวแลกเงนิ หรอืต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอื

แตก่องทนุไดด้ าเนนิการใหม้กีารรับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสาร

ไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทนุ

สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้ 

2.2 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝาก

เกนิ 12 เดอืน  

2.3 total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นนี้ แตไ่มร่วมถงึตราสารหนี้ ตรา

สารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ หรอืศกุกู ทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี้  

2.3.1 มลีักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในสว่นที ่1 : 

อัตราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ัญญา 

(single entity limit)  

2.3.2 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับต ่ากวา่ investment grade 

หรอืไมม่ ีcredit rating   

รวมกันไมเ่กนิ 25% 

3 ธรุกรรมประเภทการซือ้โดยมสีัญญาขายคนื ไมเ่กนิ 25% 

4 ธรุกรรมประเภทการใหย้มืหลักทรัพย ์ ไมเ่กนิ 25% 

5 total SIP ซึง่ไดแ้ก ่

5.1 ทรัพยส์นิตามขอ้ 8 ของสว่นที ่1 : อัตราสว่นการลงทนุที่

ค านวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ัญญา (single entity limit) 

5.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ ศกุกู หรอืตราสาร Basel III 

ทีม่ ีcredit rating อยูใ่นระดับต ่ากวา่ investment grade หรอืไม่

ม ีcredit rating  

รวมกันไมเ่กนิ 15% 

  

6 derivatives ดังนี้    
 

6.1 การเขา้ท าธรุกรรม derivatives ทีม่วัีตถปุระสงคเ์พือ่การลด

ความเสีย่ง 

ไมเ่กนิมลูคา่ความเสีย่งทีม่อียู ่

7 หน่วย CIS ไมเ่กนิ 20% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

8 หน่วย property ไมเ่กนิ 15% 

 

หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การด าเนนิการของกองทนุ ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกับ product limit 

 

สว่นที ่4 : อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทนุ (concentration limit)  

 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น 

1 หุน้ของบรษัิทรายใดรายหนึง่  ทกุกองทนุรวมกันภายใตก้ารจัดการของ บลจ. รายเดยีวกัน ตอ้ง

มจี านวนหุน้ของบรษัิทรวมกัน ไมเ่กนิ 25% ของจ านวนสทิธอิอก

เสยีงทัง้หมดของบรษัิทนัน้  

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ ตราสาร Basel lll และศกุกู ของ

ผูอ้อกรายใดรายหนึง่ (ไมร่วมถงึตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรอืตรา

สารหนี้ภาครัฐตา่งประเทศ) 

2.1 ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี้สนิทางการเงนิ (financial 

liability)* ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบ

การเงนิส าหรับรอบระยะเวลาบัญชลีา่สดุ ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่อ้อก

ตราสารมหีนี้สนิทางการเงนิทีอ่อกใหมก่อ่นครบรอบระยะเวลา

บัญชถีัดไป และยังไมป่รากฏในงบการเงนิลา่สดุ บรษัิทจัดการ

อาจน ามลูคา่หนี้สนิทางการเงนิดังกลา่วมารวมกับมลูคา่หนี้สนิ

ทางการเงนิตามงบการเงนิลา่สดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหนี้สนิทาง

การเงนินัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่กีารเผยแพร่เป็นการทั่วไป และใน

กรณีทีผู่อ้อกตราสารไมม่หีนี้สนิทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผยไวใ้น

งบการเงนิส าหรับรอบระยะเวลาบัญชลีา่สดุ** ใหใ้ชอ้ัตราสว่นไม่

เกนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นี้

ของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้ เวน้แตใ่นกรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้ี

การยืน่แบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance 

program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีทีก่องทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นี้โดยเป็นตราสารที่

ออกใหมแ่ละม ีcredit rating อยูใ่นระดับต ่ากวา่ investment 

grade หรอืไมม่ ีcredit rating ใหบ้รษัิทจัดการลงทนุเพือ่

กองทนุภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการรายเดยีวกันรวมกันไม่

เกนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารดังกลา่ว

เป็นรายครัง้ เวน้แตก่รณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยืน่แบบ filing 

ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให ้

พจิารณาเป็นรายโครงการ 

(อัตราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ชก้ับกรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบคุคล

ดังนี้  

1. ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอื บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์

ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่

ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

9. บรษัิทหลักทรัพย ์

10. สถาบันการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11. สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับ

บคุคลตาม 1. - 9.)  

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของกองทนุรวม

หรอืกองทนุ CIS ตา่งประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้  

อัตราขา้งตน้ไมใ่ชก้ับการลงทนุดังนี้  

(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี้ 

โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน  
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น 

(1.1) มขีนาดเล็ก  

(1.2) จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี  

(1.3) เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง  

4 หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึง่  ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทนุ 

infra ทีอ่อกหน่วยนัน้ เวน้แตเ่ป็นหน่วย infra ของกองทนุทีม่ี

ลักษณะครบถว้นดังนี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน  

(1) มขีนาดเล็ก  

(2) จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี  

(3) เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง  

5 หน่วย property ของกองทนุใดกองทนุหนึง่  

  

ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทนุ 

property ทีอ่อกหน่วยนัน้ เวน้แตเ่ป็นหน่วย property ของ

กองทนุทีม่ลีักษณะครบถว้นดังนี้ โดยไดร้ับความเห็นชอบจาก

ส านักงาน  

(1) มขีนาดเล็ก  

(2) จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี  

(3) เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง  

6 หน่วย private equity  ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย private equity ทัง้หมดของ

กองทนุ private equity   

 

หมายเหต ุ:  

* หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบัญชทีีผู่อ้อกตราสารดังกล่าวไดจ้ัดท างบการเงนิตามมาตรฐานการบัญชี

นั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชตีามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบัญช ีหรือ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United 

States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้  

** รวมถงึกรณียังไมค่รบก าหนดการจัดท างบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร 

 

ทัง้นี้ การค านวณสัดสว่นตามนโยบายการลงทุนและอัตราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุน

ของกองทนุ และ/หรอืทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  

 

สว่นที ่5 : การด าเนนิการเมือ่ทรพัยส์นิทีล่งทนุขาดคณุสมบตัหิรอืการลงทนุไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ  

 

1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนด แต่ต่อมาทรัพยส์นิที่ลงทุนมีคุณสมบัตทิี่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุใหข้าด

คณุสมบัตใินการเป็นทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทนุไดอ้กีตอ่ไป บรษัิทจัดการตอ้งด าเนนิการดังตอ่ไปนี้ 

(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกับชือ่ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพยส์นิขาดคุณสมบัต ิและจัดส่งรายงานต่อผูดู้แล

ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นทีเ่กดิกรณีดังกลา่ว  ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ 

(2) จ าหน่ายทรัพยส์นิที่ขาดคุณสมบัตภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคัญ แต่ตอ้งไม่เกนิกว่า 90 วันนับแต่วันที่

ทรัพยส์นินัน้ขาดคณุสมบัต ิเวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นนี้ 

(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สนิที่ขาดคุณสมบัต ิหรือทรัพย์สนิที่ขาดคุณสมบัตมิีคุณสมบัตเิปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตาม

หลักเกณฑท์ีก่ าหนดแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งจัดท ารายงานขอ้มูลเกีย่วกับชือ่ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพยส์นิดังกล่าว รวมถงึวันที่ได ้

จ าหน่ายทรัพยส์นินัน้ออกไปหรอืวันทีท่รัพยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบัต ิแลว้แต่กรณี และใหจ้ัดสง่รายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 

วันท าการนับแตวั่นทีเ่กดิกรณีดังกลา่ว 

 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไม่สามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิทีข่าดคุณสมบัตใิหเ้ป็นไปตาม (2) บรษัิทจัดการตอ้งจัดท ารายงานขอ้มูลตาม (1) พรอ้ม

สาเหตทุีไ่มส่ามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิดังกลา่ว และจัดสง่รายงานตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. และผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นครบ

ระยะเวลาดังกลา่ว 

 

2. ในกรณีที่ทรัพยส์นิในขณะที่กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ

ลงทนุเป็นเวลา 5 วันท าการตดิตอ่กัน โดยมไิดเ้กดิจากการลงทนุเพิม่ บรษัิทจัดการตอ้งด าเนนิการดังตอ่ไปนี้ 

(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกับประเภท จ านวน อัตราสว่นการลงทุน และวันทีก่ารลงทนุไม่เป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุน และ

จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไวท้ีบ่รษัิท

จัดการ 

(2) ไมล่งทนุเพิม่เตมิในทรัพยส์นิทีเ่กนิอัตราสว่นการลงทนุจนกวา่จะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุทีก่ าหนด 

(3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านงึถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคัญ แต่ตอ้งไม่เกนิระยะเวลา

ดังนี้ เวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นนี้ 
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(ก) 30 วันนับแต่วันสิน้รอบระยะเวลาบัญช ีในกรณีทีไ่มเ่ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามประเภททรัพยส์นิ (product limit) ส าหรับ

การลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ต๋ัวแลกเงนิหรอืต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ตามขอ้ 1 ในสว่นที ่3 

(ข) 90 วันนับแตวั่นครบระยะเวลาดังกลา่ว ส าหรับกรณีอืน่ใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 

(4) เมือ่บรษัิทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนทีก่ าหนดแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งจัดท ารายงานขอ้มูลเกีย่วกับชือ่ จ านวน 

อัตราสว่นการลงทนุในทรัพยส์นิดังกลา่ว รวมถงึวันทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุ แลว้แตก่รณี และจัดสง่รายงานดังกล่าวต่อ

ผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุได ้

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุทีก่ าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข) บรษัิทจัดการตอ้งจัดท ารายงานขอ้มูล

ตาม (1) พรอ้มสาเหตุที่ไม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. และผูดู้แล

ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นครบระยะเวลาดังกลา่ว 

(5) ในกรณีทีก่องทนุมหีุน้ของบรษัิทใดโดยไมเ่ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทนุ (concentration 

limit) ตามทีก่ าหนดในสว่นที ่4 นอกจากการปฏบัิตติามวรรคหนึง่ (1) (2) (3) และ (4) แลว้ บรษัิทจัดการตอ้งด าเนนิการดังนี้ดว้ย  

(ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอัตราสว่นการลงทนุ เวน้แตก่รณีจ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผ่อนผันจากส านักงาน  

(ข) ลดสัดสว่นการถอืหุน้หรอืลดการมอี านาจควบคุม หรอืยืน่ค าขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้ ในกรณีทีท่รัพยส์นิเป็นหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีน 

และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษัิทดังกลา่วเป็นผลใหก้องทนุไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทนัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซือ้  

 

3. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามกีรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ

ลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 ในสว่นนี้ โดยอนุโลม  

(1) กรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลักทรัพยต์ามสัดสว่นทีม่อียูเ่ดมินัน้  

(2) กรณีทีก่องทนุไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการบรจิาค  

 

4. ในกรณีทีม่เีหตสุดุวสิัยหรอืเหตุจ าเป็นอืน่ใดท าใหบ้รษัิทจัดการไมส่ามารถด าเนนิการแกไ้ขเพือ่ใหก้ารลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนด

ในขอ้ 1 (2) หรอืขอ้ 2 วรรคหนึง่ (3) (ข) หรอืบรษัิทจัดการมคีวามเห็นว่าการด าเนนิการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน บรษัิทจัดการ

สามารถใชดุ้ลยพินิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคัญ และตอ้งส่งรายงานเกี่ยวกับการ

ด าเนนิการของบรษัิทจัดการในเรือ่งดังกลา่วตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทนุและผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทนุรวม กอ่นครบระยะเวลาที่

ตอ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑดั์งกล่าว ทัง้นี้ ในการจัดสง่รายงานดังกล่าวใหก้ับผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการสามารถด าเนนิการโดย

วธิกีารเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการแทนได ้

 

สว่นที ่6 : การด าเนนิการเมือ่การลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ 

 

1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บรษัิทจัดการตอ้งด าเนินการ

ดังตอ่ไปนี้  

(1) จัดท ารายงานเกีย่วกับการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ าใหม้กีารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้จัดสง่ต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 

ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ  

(2) ด าเนนิการแกไ้ขใหส้ัดสว่นการลงทนุของกองทนุเป็นไปตามนโยบายการลงทนุ หรอืด าเนนิการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุน ทัง้นี้ ตาม

หลักเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ในสว่นนี ้ 

 

2. ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการแกไ้ข

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตาม

นโยบายการลงทนุ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะไดร้ับมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมภายในก าหนดเวลาดังกลา่ว  

 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมตามวรรคหนึง่ บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุเดมิในการทีจ่ะออก

จากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบั้งคับ โดยวธิกีารดังกล่าวตอ้งมรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมตอ่ผู ้

ถอืหน่วยลงทนุ รวมทัง้เมือ่ไดร้ับมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งงดเก็บค่าธรรมเนียมการ

รับซือ้คนืหน่วยลงทนุจากผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายจนกว่าการเปลีย่นแปลงดังกล่าวจะมผีลใชบั้งคับ และในกรณีทีค่รบก าหนด 90 วันนับแต่วันที่

สัดสว่นการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มผีลใชบั้งคับ บรษัิทจัดการตอ้งไม่เสนอ

ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนัน้เพิม่เตมิ  

 

4. การแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ (Class of Unit) :  

 

4.1. การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี 

 

4.2. ประเภทการแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี 

 

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ) :  
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5. การเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ัง้แรก :  

 

5.1. ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

 

- บรษัิทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

 

ผูส้นใจสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ตามวันเวลาเสนอขายครัง้แรกทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชี้

ชวน ในราคาหน่วยลงทนุทีเ่สนอขาย  

 

เง ือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ัง้แรก  

 

1. หากมีผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนครบตามจ านวนเงนิทุนของโครงการก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก และหรือเต็มตามวงเงนิทีไ่ดรั้บ

จัดสรรจากส านักงาน ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีม่อี านาจ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายครัง้แรกกอ่นครบก าหนดระยะเวลา

ดังกลา่ว โดยบรษัิทจัดการจะด าเนนิการปิดประกาศแจง้ใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทนุทราบทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื

รับซือ้คนื  

2. บริษัทจัดการอาจยกเลิกการจัดตัง้กองทุนรวมที่อยู่ ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับตัง้แตวั่นถัดจากวันยตุกิารขายหน่วยลงทนุนัน้  

3. บรษัิทจัดการอาจปฏเิสธการสั่งซือ้/จองซือ้ หรอืยุตกิารเสนอขาย และหรอืยุตกิารจัดตัง้กองทุน หากบรษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นว่าการ

สั่งซือ้/จองซือ้นัน้ มผีลกระทบตอ่ชือ่เสยีงหรอืตอ่ความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ หรอืบรษัิทจัดการไมส่ามารถน าเงนิไปลงทนุให ้

กองทนุไดด้ทีีส่ดุ หรอืมผีลกระทบอืน่ใดตอ่การลงทนุ ทัง้นี้ เพือ่รักษาผลประโยชน์ของกองทนุและหรอืผูล้งทนุเป็นส าคัญ  

 

วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วน และเอกสารการส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

 

ผูส้นใจลงทุนสามารถตดิต่อขอรับหนังสอืชีช้วน ค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบัญชกีองทุน คู่มอืภาษี และเอกสารอืน่ใดตามทีก่ฎหมาย

ก าหนด (ถา้ม)ี ไดท้ีบ่รษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ส าหรับผูล้งทนุทียั่งไมเ่คยเปิดบัญชกีองทนุ จะตอ้งเปิดบัญชกีองทุน

โดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความตา่งๆ ในใบค าขอเปิดบัญชกีองทนุพรอ้มแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชกีองทนุ  

 

ทัง้นี้ ในการเปิดบัญชกีองทุนหรอืการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชพีเป็นครัง้แรก บรษัิทจัดการจะจัดใหม้คีู่มอืภาษี ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุน

จะตอ้งศกึษาและปฏบัิตติามเพือ่ใหไ้ดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษี  

 

เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช ี 

 

(1) กรณีบคุคลธรรมดา  

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  

 

(2) กรณีนติบิคุคล  

ก) หนังสอืรับรองกระทรวงพาณชิย ์ 

ข) ส าเนาหนังสอืมอบอ านาจ และตัวอยา่งลายมอืชือ่ของผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคล  

ค) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคล  

ง) เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ใด (ถา้ม)ี  

 

ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ตัง้แต ่2 คนขึน้ไปแตไ่มเ่กนิ 4 คนสั่งซือ้หน่วยลงทนุร่วมกัน บรษัิทจัดการจะจดแจง้ชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุเหลา่นัน้เป็น ผูถ้อืหน่วย

ลงทุนร่วมกันในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุและในสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนหรอืเอกสารแสดงสทิธอิืน่ใด และจะถอืเอาบุคคลทีม่ชีือ่ใน

ใบค าขอเปิดบัญชกีองทนุคนใดคนหนึง่หรอืมากกว่าตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแจง้ความประสงคไ์วเ้ป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุ และผูรั้บ

เงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืรับเงนิจากการช าระบัญชกีรณีเลกิกองทนุ  

 

วธิสี ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

 

ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งสั่งซือ้หน่วยลงทนุไมต่ ่ากวา่มลูคา่ขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ โดยกรอกรายละเอยีดตา่งๆ ในใบค าขอเปิดบัญชกีองทนุ ใบค าสั่งซือ้หน่วย

ลงทนุ และเอกสารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายก าหนด (ถา้ม)ี ใหค้รบถว้นชดัเจน และช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวน พรอ้มเอกสารหลักฐานซึง่

ลงนามรับรองความถกูตอ้งไปยืน่ทีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  
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การรบัช าระเงนิ และการเก็บรกัษาเงนิคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

 

กรณี ส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  

 

(ก) ผูส้ั่งซือ้สามารถช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุภายในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกเป็นเงนิสด ค าสั่งหักบัญชธีนาคาร เช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ ที่

สามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกับส านักงานทีรั่บค าสั่งซือ้เทา่นัน้ โดยจะตอ้งลงวันทีท่ีส่ั่งซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามชือ่

บัญชจีองซือ้หน่วยลงทุนทีร่ะบุในหนังสอืชีช้วน ซึง่เป็นบัญชเีงนิฝากของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) หรือธนาคารอืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิ 

ประเภทกระแสรายวัน หรอืบัญชจีองซือ้อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต ทัง้นี้ หากมผีลประโยชน์ใดเกดิขึน้เนื่องจากบัญชจีองซือ้ดังกล่าว บรษัิท

จัดการจะด าเนนิการใหเ้ป็นประโยชน์ของกองทนุ  

 

(ข) ผูส้ั่งซือ้สามารถช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใดของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) หรอืของ

สถาบันการเงนิอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดิต หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ในวันทีท่ีส่ั่งซือ้ ทัง้นี้ บรษัิท

จัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรือบัตรเดบติ หรือบัตรอื่นใด ณ สถานที่ หรือช่วงระยะเวลาหรือภายใต ้

เงือ่นไขอืน่ใด ตามทีบ่รษัิทจัดการจะก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ที่

เหมาะสม  

 

อนึ่ง การช าระเงนิดว้ยบัตรดังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่บรษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนจากการช าระดว้ยบัตรดังกล่าว หรือจาก

ธนาคารทีผู่ส้ั่งซือ้ใชบั้ญชบัีตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ภายในวันท าการถัดจากวันทีท่ีส่ั่งซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิ

ทีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว  

 

อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดใหบ้รกิารรับช าระค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรือบัตรเดบติ หรือบัตรอื่นใด (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ ้

ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม การช าระดว้ยบัตรดังกล่าว จะไม่มีการสะสมคะแนน เวน้แต่

ธนาคารจะก าหนดอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วันเวลา ในการรับช าระดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอื

บัตรอืน่ใด โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืผ่าน

ชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะตอ้งน าเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บจากผูส้ั่งซือ้เขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาเสนอขายครัง้

แรก  

 

กรณี ส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่  

 

(ก) ผูส้ั่งซือ้สามารถช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุภายในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก เป็นเงนิสด ค าสั่งหักบัญชธีนาคาร เช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ ที่

สามารถเรียกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดียวกับส านักงานที่รับค าสั่งซือ้เท่านั้น โดยจะตอ้งลงวันที่ทีส่ั่งซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม 

“บัญชจีองซือ้หน่วยลงทุนของ บลจ.บัวหลวง” ซึง่เป็นบัญชเีงนิฝากของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) หรือธนาคารอื่นใดที่อาจเพิม่เตมิ 

ประเภทกระแสรายวัน หรอืบัญชจีองซือ้อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคตทีบ่รษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นผูเ้ปิดบัญชี

จองซือ้หน่วยลงทนุ เพือ่รับช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี้ หากมผีลประโยชน์ใดเกดิขึน้เนื่องจากบัญชจีองซือ้ดังกล่าว บรษัิทจัดการจะด าเนนิการ

ใหเ้ป็นประโยชน์ของกองทนุ  

 

(ข) ผูส้ั่งซือ้สามารถช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใดของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) หรอืของ

สถาบันการเงนิอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ในวันทีท่ีส่ั่งซือ้ ทัง้นี้ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ณ สถานที ่หรอืชว่งระยะเวลาหรอืภายใต ้

เงือ่นไขอืน่ใด ตามทีบ่รษัิทจัดการจะก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ที่

เหมาะสม  

 

อนึ่ง การช าระเงนิดว้ยบัตรดังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่บรษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนจากการช าระดว้ยบัตรดังกล่าว หรือจาก

ธนาคารทีผู่ส้ั่งซือ้ใชบั้ญชบัีตรเครดติหรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ภายในวันท าการถัดจากวันทีท่ีส่ั่งซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิ

ทีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว  

 

อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดใหบ้รกิารรับช าระคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติหรอืบัตรเดบติหรอืบัตรอืน่ใด บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ

ผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม การช าระดว้ยบัตรเครดติหรอืบัตรเดบติหรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี จะไมม่กีารสะสม

คะแนน เวน้แตธ่นาคารจะก าหนดอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วันเวลา ในการรับช าระดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอื

บัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ดังกล่าวขา้งตน้ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตาม

ความเหมาะสม  

 

อนึง่ ผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดช้ าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุแลว้ จะเพกิถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้ 
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บรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ จะตอ้งน าเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บจากผูส้ั่งซือ้เขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุขา้งตน้

ภายในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก  

 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับปรุงเปลีย่นแปลงขอ้มลูเกีย่วกับบัญชรัีบช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว  

 

การจดัสรรหนว่ยลงทนุ  

 

กรณีทีม่ผูีส้ั่งซือ้ในการเสนอขายครัง้แรกไมเ่กนิเงนิทนุโครงการ ผูส้ั่งซือ้ทกุคนจะไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุตามจ านวนทีจ่องซือ้และในกรณีที่

มผูีจ้องซือ้เกนิจ านวนทีเ่สนอขาย บรษัิทจัดการอาจด าเนนิการจัดสรรหน่วยลงทนุ โดยใชห้ลักการ "จองซือ้กอ่นไดก้อ่น" ตามวันทีไ่ดรั้บใบสั่งซือ้

พรอ้มเงนิคา่สั่งซือ้เต็มจ านวน  

 

ทัง้นี้ หากการจัดสรรหน่วยลงทนุดังกลา่ว จะท าใหบ้คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทุน

ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษัิทขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนใหท้ัง้หมดตามค าสั่งจองซือ้ แต่จะใหเ้ท่าทีไ่ม่เกนิสัดสว่นหนึง่ในสาม

ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้สิน้ หรอืเวน้แตเ่ป็นกรณีทีไ่ดรั้บการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอื ระงับการสั่งซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรอืบางสว่น ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังนี้  

(1) กรณีทีเ่อกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บจากผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอืไมค่รบถว้น  

(2) กรณีทีบ่รษัิทจัดการเกดิขอ้สงสัยวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุไมโ่ปร่งใส เชน่ อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้  

(3) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการจองซือ้หน่วยลงทนุในบางกรณีตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร เชน่ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเห็นว่า

การจองซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วอาจกอ่ใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทนุหรอืกอ่ใหเ้กดิผลเสยีหายแกก่องทนุ เป็นตน้  

 

ทัง้นี้ เพือ่เป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และชือ่เสยีงหรอืความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการเป็นหลัก  

 

การคนืเงนิคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

 

บรษัิทจัดการจะคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีตอ่ไปนี้  

1. บรษัิทจัดการยกเลกิการจัดตัง้ทีอ่ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทราบภายใน 7 วันนับตัง้แตวั่นถัดจากวันทีย่ตุกิารขายหน่วยลงทนุนัน้ และจะคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ (ถา้ม)ี ใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้ 

ภายใน 15 วันนับตัง้แตวั่นถัดจากวันสิน้สดุการจัดตัง้กองทนุ  

2. บรษัิทจัดการยตุกิารจัดตัง้กองทนุหากหลังจากสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกแลว้ ปรากฏวา่บรษัิทจัดการไมส่ามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุน

ใหแ้กป่ระชาชนไดถ้งึ 35 ราย หรอืในกรณีทีม่กีารจัดสรรหน่วยลงทนุไมเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ ์หรอืปรากฏวา่ไมส่ามารถหาตราสารทีจ่ะลงทุนได ้

อยา่งเหมาะสม ตามนโยบายการลงทนุทีก่ าหนด โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตัง้แตวั่นถัด

จากวันปิดเสนอขายหน่วยลงทนุดังกลา่ว และจะคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ (ถา้ม)ี ใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้ ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แตวั่น

ถัดจากวันสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุนัน้ตามสัดสว่นของเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุ  

3. ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นในกรณีอืน่นอกเหนือจากกรณีขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการ

คนืเงนิสว่นทีไ่ม่ไดรั้บการจัดสรรพรอ้มผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กดิขึน้ (ถา้ม)ี ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้ ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วันถัดจากวันสิน้สดุระยะเวลา

เสนอขายครัง้แรก  

 

อนึง่ หากบรษัิทจัดการไม่สามารถคนืเงนิค่าจองซือ้และผลประโยชน์ (ถา้ม)ี ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนไดภ้ายในก าหนดเวลาดังกล่าว บรษัิท

จัดการจะช าระดอกเบีย้ในอัตราไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปีนับตัง้แต่วันถัดจากวันทีค่รบก าหนดเวลานัน้จนถงึวันทีบ่รษัิทจัดการช าระเงนิจ านวน

ดังกลา่วไดค้รบถว้น ทัง้นี้ เวน้แตส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพจิารณาผ่อนผันหรอืสั่งการเป็นอยา่งอืน่  

 

เง ือ่นไขอืน่ใด  

 

การสั่งซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ต่อเมือ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนและไดท้ ารายการขาย

หน่วยลงทุนแลว้เพือ่ใหบ้รษัิทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผูส้ั่งซือ้จะไม่สามารถยกเลกิค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้ได ้เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจาก

บรษัิทจัดการเป็นกรณีพเิศษ  

 

ในการช าระค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุน หากมใิชก่รณีทีผู่ส้ั่งซือ้ท ารายการขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอืน่ทีจ่ัดตัง้โดยบรษัิทจัดการเพือ่สั่งซือ้

หน่วยลงทนุของกองทนุนี้ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งช าระคา่สั่งซือ้ดว้ยเงนิเต็มมลูคา่ จะหักกลบลบหนี้กับบรษัิทจัดการไมไ่ด ้ 

 

การลงทุนในกองทุนใหไ้ดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษี ผูส้ั่งซือ้มหีนา้ทีต่อ้งปฏบัิตติามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีก่ าหนดในกฎหมายภาษี

อากร  
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6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก :  

 

6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  

 

● บรษัิทจัดการ  

● ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

● หักบัญชเีงนิฝากแบบถัวเฉลีย่ 

● ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet)  

● ระบบเอทเีอ็ม (ATM)  

● ระบบโทรศัพท ์(Tele-bank)  

● ชอ่งทางอืน่ๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  

 

วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วน และเอกสารการส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

 

ผูส้นใจที่จะสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน สามารถขอรับหนังสอืชีช้วน ค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบัญชกีองทุน คู่มือการลงทุน และ

เอกสารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายก าหนด (ถา้ม)ี ไดท้ีบ่รษัิทจัดการ และหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ส าหรับผูส้นใจสั่งซือ้หน่วยลงทุนทียั่ง

ไม่เคยมบัีญชกีองทนุจะตอ้งเปิดบัญชกีองทนุโดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่างๆ ในใบค าขอเปิดบัญชกีองทุนพรอ้มแนบเอกสารหลักฐาน

ในการขอเปิดบัญชกีองทนุ  

 

ทัง้นี้ ในการเปิดบัญชกีองทุนหรอืการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชพีเป็นครัง้แรก บรษัิทจัดการจะจัดใหม้ีคู่มือการลงทุน ซึง่ผูถ้อืหน่วย

ลงทนุจะตอ้งศกึษาและปฏบัิตติามเพือ่ใหไ้ดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษี  

 

เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช ี

 

(1) กรณี บคุคลธรรมดา  

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  

 

(2) กรณี นติบิคุคล  

ก) หนังสอืรับรองกระทรวงพาณชิย ์ 

ข) ส าเนาหนังสอืมอบอ านาจ และตัวอยา่งลายมอืชือ่ของผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคล  

ค) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคล  

ง) เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ใด (ถา้ม)ี  

 

ในกรณีผูส้ั่งซือ้ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกนิ 4 คนสั่งซือ้หน่วยลงทุนร่วมกัน บรษัิทจัดการจะจดแจง้ชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเหล่านัน้เป็นผูถ้อืหน่วย

ลงทนุร่วมกันในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ และในเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ และจะถอืเอาบคุคลทีม่ชีือ่ในค าขอเปิดบัญชกีองทนุคนใดคน

หนึง่หรอืมากกว่าตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุแจง้ความประสงคไ์วเ้ป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุ และผูรั้บเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน หรอืรับ

เงนิจากการช าระบัญชกีรณีเลกิกองทนุ  

 

วธิกีารส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนที่บรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืน หรอืชอ่งทางอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจัดใหม้ ีหรอื

ประกาศแจง้เพิม่เตมิในอนาคต ตามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ขเพิม่ชอ่งทางการสั่งซือ้ หรอืแกไ้ข

วิธีการสั่งซื้อ หรือแกไ้ขเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกับการสั่งซื้อ ทั ้งนี้  เพื่อประโยชน์ของผูล้งทุน โดยจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทาง 

www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

 

ชอ่งทางในการเสนอขายหน่วยลงทนุ มดัีงนี้  

 

1. บรษิทัจดัการ :  

 

ผูส้นใจสามารถขอรับหนังสอืชีช้วน ค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบัญชกีองทุน คู่มอืการลงทุน และเอกสารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายก าหนด 

(ถา้ม)ี ไดท้ีบ่รษัิทจัดการ และผูส้ั่งซือ้จะตอ้งสั่งซือ้ไม่ต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ใบค าขอเปิดบัญชกีองทุน 

(ส าหรับการสั่งซือ้ครัง้แรก) และค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้นชัดเจน และน าค าขอเปิดบัญชกีองทุน (ถา้ม)ี และค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนพรอ้ม

ทัง้เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนไปยืน่ทีบ่รษัิทจัดการ  
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2. ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื :  

 

ผูส้นใจสามารถขอรับหนังสอืชีช้วน ค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน ใบค าขอเปิดบัญชกีองทุน คู่มอืการลงทุน และเอกสารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายก าหนด 

(ถา้ม)ี ไดท้ีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และผูส้ั่งซือ้จะตอ้งสั่งซือ้ไมต่ ่ากวา่มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ใบค าขอ

เปิดบัญชกีองทุน (ส าหรับการสั่งซือ้ครัง้แรก) และค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้นชัดเจน และน าค าขอเปิดบัญชกีองทุน (ถา้ม)ี และค าสั่งซือ้

หน่วยลงทนุพรอ้มทัง้เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนไปยืน่ทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

 

3. หกับญัชเีงนิฝากแบบถวัเฉลีย่ :  

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นประจ า ตามวันทีท่ีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนก าหนดไว ้ดว้ยการใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก

ของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ไดร้ะบุไว ้ใน “ค าขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรอืค าขออื่นใน

ท านองเดยีวกัน ดว้ยจ านวนเงนิทีเ่ท่ากันในแต่ละครัง้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิต่อบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ

ขายหรือรับซือ้คืน เพื่อขอใชบ้รกิาร พรอ้มแนบเอกสารประกอบการสมัครใชบ้รกิาร อาทเิช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาหนังสือ

เดนิทาง เป็นตน้ และน าสมดุบัญชเีงนิฝากบัญชสีะสมทรัพย/์กระแสรายวัน เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาดว้ย  

 

การสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นประจ าดว้ยการหักบัญชเีงนิฝาก สามารถตดิตอ่และด าเนนิการได ้ดังนี้  

1) ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

2) บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จ ากัด (มหาชน)  

 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ทีบ่รษัิทจัดการจะประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่าน

ทางชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

 

(1) การส ัง่ซือ้ผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ : 

ม ี2 กรณี ดังนี้ 

 

(1.1) กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพือ่ส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพือ่ขอใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคาร

กรุงเทพ โดยกรอก “ค าขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน ซึง่

การใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุจะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับตอ่ไปจนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนจะ

เพกิถอนค าสั่ง โดยกรอก “ค าขอยกเลกิบรกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรอืค าขออืน่ในท านอง

เดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี

 

(1.2) กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝากธนาคารอืน่ๆ เพือ่ส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพือ่ขอใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคาร

กสกิรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์และ บมจ.ธนาคารกรุงศรอียุธยา หรอืธนาคารพาณิชยอ์ืน่

ใดทีบ่รษัิทจัดการจะประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม โดย

กรอก “หนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝาก” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน ซึง่การสมัครใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนจะมี

ผลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับตอ่ไปจนกวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเพกิถอนค าสั่ง โดยกรอก “ค าขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอื

ค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วันกอ่นวันทีจ่ะมกีารหัก

บัญช ีทัง้นี้ คา่ธรรมเนียมการใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก เป็นไปตามทีธ่นาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากก าหนด 

 

บรษัิทจัดการจะสามารถใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้เมือ่ธนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากดังกลา่วขา้งตน้แจง้ใหค้วามยนิยอม

หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนมายังบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการไดแ้จง้เริม่ใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน

ทราบ โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสมแลว้เทา่นัน้ 

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตดิตอ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิารสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นประจ า ตามวันทีท่ีผู่ถ้อื

หน่วยลงทุนก าหนดไว ้ดว้ยการใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากขา้งตน้ โดยกรอก “ค าขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้

หน่วยลงทนุกองทนุเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน ซึง่การใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนจะมี

ผลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับต่อไปจนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนค าสั่ง โดยกรอก “ค าขอยกเลกิบรกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิ

ฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้

คนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี

 

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนม ี“หนังสอืขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกันมายังบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนื จะมผีลให ้“ค าสั่งซือ้” ตลอดจน “ค าสั่งรอด าเนนิการเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ” ถกูยกเลกิทันท ี

 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งระบุชือ่กองทุน และจ านวนเงนิทีต่อ้งการสั่งซือ้ซึง่จะตอ้งไม่ต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะหักเงนิจาก

บัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้และโอนเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุ เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุตามเงือ่นไขทีไ่ดร้ะบุไวใ้น “ค าสั่งซือ้” หรอื “ค าขอใชบ้รกิาร
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หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทุนเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน ในราคาขายหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ 

สิน้วันท าการซือ้ขาย ซึง่จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทนุทีค่ านวณไดเ้มือ่สิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุวันนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณ และราคาขาย

หน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีร่ับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

 

การหักบัญชเีงนิฝากดังกลา่วจะอยูภ่ายใตเ้งือ่นไข ดังนี้ 

1. กรณีวันทีก่ าหนดหักเงนิบัญชเีงนิฝากตรงกับวันหยดุท าการหรอืวันหยุดท าการซือ้ขาย บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วย

ลงทนุในวันท าการหรอืวันท าการซือ้ขายถัดไป 

2. กรณีวันทีก่ าหนดหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากไมม่ใีนเดอืนนัน้ เชน่ วันที ่31 แตใ่นเดอืนนัน้ม ี30 วัน บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพือ่

ซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการหรอืวันท าการซือ้ขายสดุทา้ยของเดอืนนัน้ 

3. กรณีวันทีก่ าหนดหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเป็นวันสดุทา้ยของเดอืนและตรงกับวันหยุด เชน่ วันที ่31 ธันวาคม บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชี

เงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการหรอืวันท าการซือ้ขายสดุทา้ยของเดอืนนัน้ 

 

ทัง้นี้ รายการที่หักบัญชเีงนิฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในสมุดบัญชเีงนิฝาก เมื่อผูถ้ือหน่วยลงทุนน าสมุดบัญชเีงนิฝากไป

บันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบัน  

 

กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุน าเช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรอืมกีารสง่ค าสั่งหักบัญชธีนาคารเพือ่ฝากเขา้บัญชเีงนิฝากทียั่งไมส่ามารถเรยีกเก็บเงนิได ้

ในวันทีม่กีารหักบัญช ีบรษัิทจัดการจะไมด่ าเนนิการหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่

มเีงนิครบตามทีร่ะบุไวเ้พือ่ซือ้หน่วยลงทุน หากเงนิในบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ในงวดใดมไีม่เพยีงพอทีบ่รษัิทจัดการจะหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วย

ลงทุน บรษัิทจัดการจะไมหั่กเงนิในบัญชเีงนิฝากในงวดนัน้ๆ และจะท าการหักบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในงวดถัดไป และจะไม่หักบัญชี

เงนิฝากยอ้นหลัง ส าหรับงวดทีบั่ญชเีงนิฝากมเีงนิไมเ่พยีงพอทีจ่ะหักซือ้หน่วยลงทนุ 

 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะซือ้หน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงนิในบัญชเีงนิฝากมไีม่เพยีงพอทีจ่ะซือ้หน่วยลงทุนในล าดับแรก

ใหค้รบตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไว ้บรษัิทจัดการจะไม่หักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุนในล าดับนัน้ และจะหักเงนิในบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วย

ลงทนุในล าดับถัดไปจนครบตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุระบไุวแ้ตไ่มต่ ่ากวา่ขอ้ก าหนดในการซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต ่าของแตล่ะกองทนุ 

 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการแกไ้ข “ค าขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืค าขออืน่ใน

ท านองเดยีวกัน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุกรอก “ค าขอเปลีย่นแปลงขอ้มูลการใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดแบบ

ถัวเฉลีย่” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี

 

บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยู่กับบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการท ารายงานทีส่มบูรณ์ และใช ้

อา้งองิได ้

 

ผูส้ั่งซือ้จะไมส่ามารถเพกิถอน หรอืขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุจากรายการสั่งซือ้ทีบ่รษัิทจัดการไดท้ าการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้

เรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่ในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง วธิีการและหรืออื่นใดเกี่ยวกับวธิีการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุน

ได ้ รวมถงึอนาคตบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ทีม่กีารแต่งตัง้เพิม่เตมิจะเปิดรับค าสั่งซือ้ผ่านการหักบัญชเีงนิฝากให ้

สามารถท าได ้อนึ่ง โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรือแจง้โดยวธิีอื่นใดตาม

ความเหมาะสม 

 

(2) การส ัง่ซือ้ผา่นบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่ :  

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตดิตอ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.

ธนาคารกสกิรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์และ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคาร

พาณิชยอ์ื่นใดที่บรษัิทจัดการจะประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที่ www.bblam.co.th หรือแจง้โดยวธิีอืน่ใดตามความ

เหมาะสม โดยกรอก “หนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝาก” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน ซึง่การสมัครใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อื

หน่วยลงทุนจะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับต่อไปจนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนค าสั่ง โดยกรอก “ค าขอยกเลกิหักเงนิจาก

บัญชเีงนิฝาก” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วัน

กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ีทัง้นี้ คา่ธรรมเนียมการใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก เป็นไปตามทีธ่นาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากก าหนด 

 

บรษัิทจัดการจะสามารถใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้เมือ่ธนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากดังกลา่วขา้งตน้แจง้ใหค้วามยนิยอม

หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนมายังบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการไดแ้จง้เริม่ใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน

ทราบ โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสมแลว้เทา่นัน้ 

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตดิตอ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิารสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นประจ าตามวันทีท่ี่ผูถ้อื

หน่วยลงทุนก าหนดไว ้ดว้ยการใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากขา้งตน้ โดยกรอก “ค าขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้

หน่วยลงทนุกองทนุเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน ซึง่การใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนจะมี

ผลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับต่อไปจนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนค าสั่ง โดยกรอก “ค าขอยกเลกิบรกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิ
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ฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้

คนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี

 

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุ ม ี“หนังสอืขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกันมายังบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนื จะมผีลให ้“ค าสั่งซือ้” ตลอดจน “ค าสั่งรอด าเนนิการเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ” ถกูยกเลกิทันท ี

 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งระบุชือ่กองทุน และจ านวนเงนิทีต่อ้งการสั่งซือ้ซึง่จะตอ้งไม่ต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะหักเงนิจาก

บัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้และโอนเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุ เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุตามเงือ่นไขทีไ่ดร้ะบุไวใ้น “ค าสั่งซือ้” หรอื “ค าขอใชบ้รกิาร

หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทุนเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน ในราคาขายหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ 

สิน้วันท าการซือ้ขาย ซึง่จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทนุทีค่ านวณไดเ้มือ่สิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุวันนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณ และราคาขาย

หน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีร่ับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

 

การหักบัญชเีงนิฝากดังกลา่วจะอยูภ่ายใตเ้งือ่นไข ดังนี้ 

1. กรณีวันทีก่ าหนดหักเงนิบัญชเีงนิฝากตรงกับวันหยดุท าการหรอืวันหยุดท าการซือ้ขาย บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วย

ลงทนุในวันท าการหรอืวันท าการซือ้ขายถัดไป 

2. กรณีวันทีก่ าหนดหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากไม่มใีนเดอืนนัน้ เชน่ วันที ่31 แตใ่นเดอืนนัน้ม ี30 วันบรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพือ่

ซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการหรอืวันท าการซือ้ขายสดุทา้ยของเดอืนนัน้ 

3. กรณีวันทีก่ าหนดหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเป็นวันสดุทา้ยของเดอืนและตรงกับวันหยุด เชน่ วันที ่31 ธันวาคม บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชี

เงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการหรอืวันท าการซือ้ขายสดุทา้ยของเดอืนนัน้ 

 

ทัง้นี้ รายการที่หักบัญชเีงนิฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในสมุดบัญชเีงนิฝาก เมื่อผูถ้ือหน่วยลงทุนน าสมุดบัญชเีงนิฝากไป

บันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบัน  

 

กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุน าเช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรอืมกีารสง่ค าสั่งหักบัญชธีนาคารเพือ่ฝากเขา้บัญชเีงนิฝากทียั่งไมส่ามารถเรยีกเก็บเงนิได ้

ในวันทีม่กีารหักบัญช ีบรษัิทจัดการจะไมด่ าเนนิการหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่

มเีงนิครบตามทีร่ะบุไวเ้พือ่ซือ้หน่วยลงทุน หากเงนิในบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ในงวดใดมไีม่เพยีงพอทีบ่รษัิทจัดการจะหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วย

ลงทุน บรษัิทจัดการจะไมหั่กเงนิในบัญชเีงนิฝากในงวดนัน้ๆ และจะท าการหักบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในงวดถัดไป และจะไม่หักบัญชี

เงนิฝากยอ้นหลังส าหรับงวดทีบั่ญชเีงนิฝากมเีงนิไมเ่พยีงพอทีจ่ะหักซือ้หน่วยลงทนุ 

 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะซือ้หน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงนิในบัญชเีงนิฝากมไีม่เพยีงพอทีจ่ะซือ้หน่วยลงทุนในล าดับแรก

ใหค้รบตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไว ้บรษัิทจัดการจะไม่หักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุนในล าดับนัน้ และจะหักเงนิในบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วย

ลงทนุในล าดับถัดไปจนครบตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุระบไุวแ้ตไ่มต่ ่ากวา่ขอ้ก าหนดในการซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต ่าของแตล่ะกองทนุ 

 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการแกไ้ข “ค าขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืค าขออืน่ใน

ท านองเดยีวกัน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุกรอก “ค าขอเปลีย่นแปลงขอ้มูลการใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดแบบ

ถัวเฉลีย่” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี

 

บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยู่กับบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการท ารายงานทีส่มบูรณ์ และใช ้

อา้งองิได ้

 

ผูส้ั่งซือ้จะไมส่ามารถเพกิถอน หรอืขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุจากรายการสั่งซือ้ทีบ่รษัิทจัดการไดท้ าการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้

เรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่ในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลง วธิีการและหรืออื่นใดเกีย่วกับวธิีการหักบัญชเีงนิฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุนได ้

รวมถงึอนาคตบรษัิทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนอื่นที่มีการแต่งตัง้เพิม่เตมิจะเปิดรับค าสั่งซือ้ผ่านการหักบัญชเีงนิฝากให ้

สามารถท าได ้อนึ่ง โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรือแจง้โดยวธิีอื่นใดตาม

ความเหมาะสม 

 

4. ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) :  

 

อนึ่ง การสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต สามารถท าไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่เป็น บมจ.ธนาคาร

กรุงเทพ เทา่นัน้ 

 

(1) บรกิารบวัหลวง ไอแบงกก์ ิง้ (Bualuang iBanking) 

 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตไดด้ว้ยบรกิาร บัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งระบุ

เลขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ และลงนามในค าขอใชบ้รกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้และบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ (“ค าขอใชบ้รกิาร”) หรอืค าขออืน่ในท านอง

เดยีวกัน และปฏบัิตติามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกล่าว และเมือ่ไดรั้บรหัสผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับใช ้
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บริการดังกล่าวแลว้ สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร ไดท้ี่ www.bangkokbank.com หรือเว็บไซต์อื่นที่อาจมีการ

เปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต 

 

ในกรณีผูส้ั่งซือ้ประสงคส์ั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ใหผู้ส้ั่งซือ้ปฏบัิตติามขัน้ตอนการท ารายการ

สั่งซือ้ โดยผูส้ั่งซือ้ตอ้งปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 

 

การสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งสั่งซือ้ครัง้ละไมต่ ่ากวา่มูลค่าขัน้ต ่าของ

การสั่งซือ้ และสามารถสั่งซือ้ไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 10,000,000 บาท หรอืมลูคา่อืน่ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซต์

ของบรษัิทจัดการ โดยไมจ่ ากัดจ านวนครัง้ตอ่วัน 

 

เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะ

หักเงนิตามจ านวนทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้หรอืตัดเงนิจากบัตรเครดติหรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ในวันทีส่ั่งซือ้ 

 

อนึง่ ในการช าระคา่หน่วยลงทนุ หากมใิชก่รณีทีผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอืน่ เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี้ ผูซ้ือ้

หน่วยลงทุนตอ้งช าระดว้ยเงนิจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบรษัิทจัดการไม่ได ้ผูส้ั่งซือ้ที่ไดช้ าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ จะเพกิถอนค า

สั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้

 

ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ จะสมบูรณ์ต่อเมือ่ผูส้ั่งซือ้ไดท้ ารายการสั่งซือ้และบรษัิทจัดการ

ไดรั้บเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และบรษัิทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทนุ โดยผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลกิค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ

นัน้ได ้เวน้แตไ่ดร้ับอนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นกรณีพเิศษ 

 

อยา่งไรก็ตาม หากมขีอ้ขัดขอ้งของระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตใุหบ้รษัิทจัดการไมส่ามารถรับเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าวและไม่

สามารถจัดสรรหน่วยลงทนุได ้ใหถ้อืวา่ยังไมม่กีารท ารายการการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ตนัน้ 

 

บรษัิทจัดการถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่กลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ยอมรับและ

ผูกพันตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นค าขอใชบ้รกิาร และหรอื ทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลีย่นแปลงต่อไปในภายหนา้ ซึง่รวมถงึการยอมรับ

ความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนื่องมาจากความขัดขอ้งของระบบ 

 

(2) บรกิารบวัหลวง เอ็มแบงกก์ ิง้ (Bualuang mBanking) 

 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตไดด้ว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งระบุ

เลขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ และลงนามในค าขอใชบ้รกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้และบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ (“ค าขอใชบ้รกิาร”) หรอืค าขออืน่ในท านอง

เดยีวกัน และปฏบัิตติามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกล่าว และเมือ่ไดรั้บรหัสผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับใช ้

บรกิารดังกล่าวแลว้ สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏบัิตกิาร iOS ของ iPhone/ iPad หรอืระบบปฏบัิตกิาร 

Android หรอื WAP หรอืระบบปฏบัิตกิารอืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต 

 

ในกรณีผูส้ั่งซือ้ประสงคส์ั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ ใหผู้ส้ั่งซือ้ปฏบัิตติามขัน้ตอนการท า

รายการสั่งซือ้ โดยผูส้ั่งซือ้ตอ้งปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 

 

การสั่งซือ้หน่วยลงทุน ผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งสั่งซือ้ครัง้ละไม่ต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่า

ของการสั่งซือ้ และสามารถสั่งซือ้ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 10,000,000 บาท หรอืมูลค่าอืน่ ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทาง

เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมจ่ ากัดจ านวนครัง้ตอ่วัน 

 

เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื

จะหักเงนิตามจ านวนทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้หรอืตัดเงนิจากบัตรเครดติหรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ในวันทีส่ั่งซือ้ 

 

อนึง่ ในการช าระคา่หน่วยลงทนุ หากมใิชก่รณีทีผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอืน่ เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี้ ผูซ้ือ้

หน่วยลงทุนตอ้งช าระดว้ยเงนิจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบรษัิทจัดการไม่ได ้ผูส้ั่งซือ้ที่ไดช้ าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ จะเพกิถอนค า

สั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้

 

ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ จะสมบรูณ์ตอ่เมือ่ผูส้ั่งซือ้ไดท้ ารายการสั่งซือ้และบรษัิทจัดการ

ไดรั้บเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และบรษัิทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทนุ โดยผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลกิค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ

นัน้ได ้เวน้แตไ่ดร้ับอนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นกรณีพเิศษ 

 

อยา่งไรก็ตาม หากมขีอ้ขัดขอ้งของระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตใุหบ้รษัิทจัดการไมส่ามารถรับเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าวและไม่

สามารถจัดสรรหน่วยลงทนุได ้ใหถ้อืวา่ยังไมม่กีารท ารายการการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ตนัน้ 
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บรษัิทจัดการถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่กลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ ยอมรับและ

ผูกพันตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นค าขอใชบ้รกิาร และหรอืทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหนา้ ซึง่รวมถงึการยอมรับ

ความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนื่องมาจากความขัดขอ้งของระบบ 

 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลง วธิีการและหรือก าหนดเวลารับค าสั่งซือ้ผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต และหาก

อนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนอืน่ได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบล่วงหนา้

อยา่งนอ้ย 3 วัน ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม 

 

5. ระบบเอทเีอ็ม (ATM) :  

 

ทัง้นี้ กอ่นทีบ่รษัิทจัดการจะเริม่รับค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครือ่งเอทเีอ็ม บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่

www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม  

 

อนึง่ การสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบเอทเีอ็ม สามารถท าไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

เทา่นัน้  

 

บรษัิทจัดการอาจรับค าสั่งซือ้ผ่านเครือ่งเอทเีอ็มได ้โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรบัวหลวงเอทเีอ็ม หรอืบัตรบัวหลวง 

Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุได ้โดยผ่านเครือ่งเอทเีอ็มของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิตอ่ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ณ สาขาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเคยท าบัตรบัวหลวงเอทเีอ็ม 

หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบติ หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุนไว ้เพื่อขอใชบ้รกิาร โดยกรอก “ค าขอใช ้

บรกิารกองทนุเปิดผ่านเครือ่งฝากถอนเงนิอัตโนมัตแิละบรกิารธนาคารทางโทรศัพท”์ (ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งน าบัตรบัวหลวงเอทเีอ็ม หรอืบัตรบัว

หลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุ และสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาดว้ย) ซึง่ผูถ้อื

หน่วยลงทุนจะสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือ่งเอทเีอ็มในวันท าการซือ้ขายถัดไป หลังจากกรอกค าขอใชบ้รกิารแลว้โดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย

เพิม่เตมิ  

 

ในกรณีผูส้ั่งซือ้ประสงคส์ั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครือ่งเอทเีอ็ม ใหผู้ส้ั่งซือ้ปฏบัิตติามขัน้ตอนการท ารายการซึง่มรีะบบุนหนา้จอเครือ่งเอทเีอ็ม โดย

ผูส้ั่งซือ้ตอ้งเลอืกรหัสบรกิารซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิด และปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบบุนจอเอทเีอ็ม  

 

การสั่งซือ้หน่วยลงทุน ดว้ยเครือ่งเอทเีอ็ม ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะตอ้งสั่งซือ้ครัง้ละไม่ต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ และ

สามารถสั่งซือ้ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 10,000,000 บาท โดยไม่จ ากัดจ านวนครัง้ต่อวัน ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะหักเงนิตามจ านวนเงนิที่

สั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดร้ะบุไวใ้หใ้ชบ้รกิารกับบัตรบัวหลวงเอทเีอ็ม และหรอื บัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอื

บัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุนไดเ้ท่านัน้ หากเงนิในบัญชไีม่เพยีงพอ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะยกเลกิค าสั่งซือ้

หน่วยลงทนุนัน้โดยไมหั่กเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ั่งซือ้อาจท าการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ  

 

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครื่องเอทเีอ็มไม่ได ้หากการท ารายการสั่งซือ้เสร็จสมบูรณ์แลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทัง้สิน้  

 

การสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครือ่งเอทเีอ็ม หากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบงาน ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะด าเนนิการตรวจสอบและแกไ้ข

ขอ้ผดิพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ดร้ับแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

 

เอกสารใบบันทกึรายการทีอ่อกจากเครือ่งเอทเีอ็มของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เป็นเพยีงเอกสารบันทกึรายการเทา่นัน้ ไมใ่ชห่ลักฐานใน

การท ารายการอยา่งสมบรูณ์ หากใบบันทกึรายการของเครือ่งเอทเีอ็มนัน้หมด ผูส้ั่งซือ้จะเลอืกท าการสั่งซือ้หน่วยลงทนุหรอืไมก่็ได ้ 

 

บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยูก่ับผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการท ารายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้ 

 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก าหนดเวลารับค าสั่งซือ้ผ่านระบบเอทเีอ็มใหส้ามารถท าได ้

และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนอืน่ได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 3 วัน ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม  

 

6. ระบบโทรศพัท ์(Tele-bank) :  

 

ทัง้นี้ กอ่นทีบ่รษัิทจัดการจะเริม่รับค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์

ของบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม  

 

อนึง่ การสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบโทรศัพท ์สามารถท าไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

เทา่นัน้  

 

บรษัิทจัดการอาจรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคาร

ทางโทรศัพทข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิตอ่ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ณ 
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สาขาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเคยท าบัตรบัวหลวงเอทเีอ็ม หรอืบัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วย

ลงทนุไว ้เพือ่ขอใชบ้รกิาร โดยกรอก “ค าขอใชบ้รกิารกองทนุเปิดผ่านเครือ่งฝากถอนเงนิอัตโนมัตแิละบรกิารธนาคารทางโทรศัพท”์ (ผูถ้อืหน่วย

ลงทุนตอ้งน าบัตรบัวหลวงเอทเีอ็ม หรอืบัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุน และสมุด

บัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาดว้ย) ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทข์องผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนืในวันท าการซือ้ขายถัดไป หลังจากกรอกค าขอใชบ้รกิารแลว้โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ  

 

ในกรณีผูส้ั่งซือ้ประสงคส์ั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์ใหผู้ส้ั่งซือ้ปฏบัิตติามขัน้ตอนการท ารายการซึง่มรีะบุอยู่ในเอกสาร

วธิกีารใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศัพท ์โดยผูส้ั่งซือ้ตอ้งเลอืกรหัสบรกิารซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสั่งซือ้หน่วย

ลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์ 

 

การสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ดว้ยบรกิารธนาคารทางโทรศัพทข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะตอ้งสั่งซือ้ครัง้ละไม่ต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่าของการ

สั่งซือ้ และสามารถสั่งซือ้ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 10,000,000 บาท โดยไม่จ ากัดจ านวนครัง้ต่อวัน ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะหักเงนิตาม

จ านวนเงนิทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดร้ะบไุวใ้หใ้ชบ้รกิารกับบัตรบัวหลวงเอทเีอ็ม และหรอืบัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเด

บติ หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุไดเ้ท่านัน้ หากเงนิในบัญชไีมเ่พยีงพอ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะยกเลกิค า

สั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไมหั่กเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้นัน้ซึง่ผูส้ั่งซือ้อาจท าการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ  

 

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทไ์มไ่ด ้หากการท ารายการสั่งซือ้เสร็จสมบรูณ์แลว้ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 

การสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์หากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบงาน ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะด าเนินการ

ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ดร้ับแจง้จากผู ้

ถอืหน่วยลงทนุ  

 

เอกสารใบบันทกึรายการทีอ่อกจากเครื่องโทรสารของผูส้ั่งซือ้เป็นเพียงเอกสารบันทกึรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการท ารายการอย่าง

สมบรูณ์  

 

บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยูก่ับผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการท ารายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้ 

 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก าหนดเวลารับค าสั่งซือ้ผ่านระบบโทรศัพทใ์หส้ามารถท าได ้

และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนอืน่ได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 3 วัน ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม  

 

7. ชอ่งทางอืน่ๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุในอนาคต  

 

บรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืน อาจเพิม่เตมิชอ่งทางการท ารายการซือ้หน่วยลงทุนอืน่ใดที่จะมีขึน้ในอนาคต ซึง่จะ

ปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต.ประกาศก าหนด เพือ่อ านวยความสะดวกต่อผูล้งทุน โดยบรษัิท

จัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

 

การรบัช าระ และการเก็บรกัษาเงนิคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

 

1. กรณีส ัง่ซือ้ผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ :  

 

(ก) ผูส้ั่งซือ้สามารถช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงนิสด ค าสั่งหักบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรอืวธิอีืน่ใดที่

สามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกับส านักงานทีรั่บค าสั่งซือ้เทา่นัน้ โดยจะตอ้งลงวันทีท่ีส่ั่งซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามชือ่

บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุทีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วน ซึง่เป็นบัญชเีงนิฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืบัญชเีงนิฝากของธนาคารอืน่ใด (ถา้ม)ี หรอื

บัญชจีองซือ้อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคต ทัง้นี้ หากมผีลประโยชน์ใดเกดิขึน้เนื่องจากบัญชจีองซือ้ดังกล่าว บรษัิทจัดการ

จะด าเนนิการใหเ้ป็นประโยชน์ของกองทนุ  

 

ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟท ์หรอืต๋ัวแลกเงนิภายหลังก าหนดเวลารับฝากเช็คเพือ่เรยีกเก็บเงนิภายในวันเดยีวกัน

ของแต่ละส านักงานสาขาทีส่ั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูส้ั่งซือ้ท าการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่

ค านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขายถัดไปนัน้ ส าหรับกรณีทีเ่ช็ค ดราฟท ์หรอืต๋ัวแลกเงนิดังกล่าวไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นวันทีส่ั่งซือ้ไม่ว่า

ดว้ยเหตใุด บรษัิทจัดการอาจยกเลกิค าสั่งซือ้ดังกลา่ว  

 

(ข) ผูส้ั่งซือ้สามารถช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใดของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืของสถาบันการเงนิ

อืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ในวันทีท่ีส่ั่งซือ้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอ

สงวนสทิธทิีจ่ะรับช าระคา่ซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ณ สถานที ่หรอืชว่งระยะเวลาหรอืภายใตเ้งือ่นไขอืน่ใด 

ตามทีบ่รษัิทจัดการจะก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม    
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อนึ่ง การช าระเงนิดว้ยบัตรดังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนจาก การช าระดว้ยบัตรดังกล่าว หรือจาก

ธนาคารทีผู่ส้ั่งซือ้ใชบั้ญชบัีตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ภายในวันท าการถัดจากวันทีท่ีส่ั่งซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิ

ทีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว    

 

อยา่งไรก็ตาม กอ่นเปิดใหบ้รกิารรับช าระคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ

ผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรือช่องทางอืน่ทีเ่หมาะสม การช าระดว้ยบัตรเครดติ หรือบัตรเดบติ หรือบัตรอื่นใด (ถา้มี) จะไม่มีการ

สะสมคะแนน เวน้แตธ่นาคารจะก าหนดอนุญาตเป็นอยา่งอืน่   

 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วันเวลา ในการรับช าระดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอื

บัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ดังกล่าวขา้งตน้ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่าน ทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตาม

ความเหมาะสม 

 

(ค) ผูส้ั่งซือ้สามารถช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกสกิรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคาร

ทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์และ บมจ.ธนาคารกรุงศรอียุธยา หรอืธนาคารพาณิชยอ์ืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจะประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิ

ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที่ www.bblam.co.th หรือแจง้โดยวธิีอื่นใดตามความเหมาะสม ผูส้ั่งซือ้ที่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิต่อ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิารโดยกรอก “หนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝาก” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน ซึง่การสมัครใช ้

บรกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้จะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับต่อไปจนกว่าผูส้ั่งซือ้จะเพกิถอนค าสั่ง โดยกรอก “ค า

ขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน และแจง้ใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 

วันกอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ีทัง้นี้ คา่ธรรมเนียมการใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากเป็นไปตามทีธ่นาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากก าหนด 

 

บรษัิทจัดการจะสามารถใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ ไดเ้มือ่ธนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากดังกลา่วขา้งตน้ แจง้ใหค้วามยนิยอมหักเงนิ

จากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มายังบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการไดแ้จง้เริม่ใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากแกผู่ส้ั่งซือ้ทราบ โดยวธิอีืน่ใดตามความ

เหมาะสมแลว้เทา่นัน้ 

 

ผูส้ั่งซือ้ตอ้งระบุชือ่กองทุน และจ านวนเงนิทีต่อ้งการสั่งซือ้ซึง่จะตอ้งไม่ต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิ

ฝากของผูส้ั่งซื้อและโอนเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ไดร้ะบุไวใ้น “ค าสั่งซื้อ” หรือค าขออื่นในท านอง

เดยีวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขาย ซึง่จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มือ่สิน้วันท าการซือ้ขายหน่วย

ลงทนุวันนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณ และราคาขายหน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีร่ับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

 

บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากทีม่เีงนิครบตามทีร่ะบุไวใ้น “ค าสั่งซือ้” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ หากเงนิใน

บัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มีไม่เพียงพอทีบ่รษัิทจัดการจะหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะไม่หักเงนิในบัญชเีงนิฝากและขอสงวน

สทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว 

 

กรณีผูส้ั่งซือ้ม ี“หนังสอืขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกันมายังบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้

คนื จะมผีลให ้“ค าสั่งซือ้” ตลอดจน “ค าสั่งรอด าเนนิการเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ” ถกูยกเลกิทันท ี

 

อย่างไรก็ตาม การรับช าระเงนิกรณีสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ นัน้ บรษัิทจัดการขอ

สงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลงได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืผ่าน

ชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

 

2. กรณีส ัง่ซือ้ผา่นบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่ :  

 

(ก) ผูส้ั่งซือ้สามารถช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงนิสด เช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรอืวธิอีืน่ใด หรอืทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชี

เดยีวกับส านักงานทีรั่บค าสั่งซือ้เท่านัน้ โดยจะตอ้งลงวันทีท่ีส่ั่งซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชจีองซือ้หน่วยลงทุนของ บลจ.บัว

หลวง” ซึง่เป็นบัญชเีงนิฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืบัญชเีงนิฝากของธนาคารอืน่ใด (ถา้ม)ี หรอืบัญชจีองซือ้อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคตทีบ่รษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นผูเ้ปิดบัญชจีองซือ้หน่วยลงทุน เพือ่รับช าระคา่ซือ้หน่วย

ลงทนุ ทัง้นี้ หากมผีลประโยชน์ใดเกดิขึน้เนื่องจากบัญชจีองซือ้ดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหเ้ป็นประโยชน์ของกองทนุ  

 

กรณีทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นผูเ้ปิดบัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุเพือ่รับช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะน า

เงนิคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  

 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับปรุงเปลีย่นแปลงขอ้มูลเกีย่วกับบัญชรัีบช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าว โดยไมข่ัดกับประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงาน ก.ล.ต. และไดรั้บความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทาง

เว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

 

ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟท ์หรอืต๋ัวแลกเงนิภายหลังก าหนดเวลารับฝากเช็คเพือ่เรยีกเก็บเงนิภายในวันเดยีวกัน

ของแต่ละส านักงานสาขาทีส่ั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูส้ั่งซือ้ท าการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่

ค านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขายถัดไปนัน้ หรอืส าหรับในกรณีทีเ่ช็ค ดราฟท ์หรอืต๋ัวแลกเงนิดังกลา่วไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นวันทีส่ั่งซือ้

ไมว่า่ดว้ยเหตใุด บรษัิทจัดการจะยกเลกิค าสั่งซือ้ดังกลา่ว  
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(ข) ผูส้ั่งซือ้สามารถช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใดของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืของสถาบันการเงนิ

อืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ในวันทีท่ีส่ั่งซือ้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอ

สงวนสทิธทิีจ่ะรับช าระคา่ซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ณ สถานที ่หรอืชว่งระยะเวลาหรอืภายใตเ้งือ่นไขอืน่ใด 

ตามทีบ่รษัิทจัดการ จะก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม    

 

อนึ่ง การช าระเงนิดว้ยบัตรดังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่บรษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนจากการช าระดว้ยบัตรดังกล่าว หรือจาก

ธนาคารทีผู่ส้ั่งซือ้ใชบั้ญชบัีตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ภายในวันท าการถัดจากวันทีท่ีส่ั่งซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิ

ทีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว    

 

อยา่งไรก็ตาม กอ่นเปิดใหบ้รกิารรับช าระคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ

ผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรือช่องทางอืน่ทีเ่หมาะสม การช าระดว้ยบัตรเครดติ หรือบัตรเดบติ หรือบัตรอื่นใด (ถา้มี) จะไม่มีการ

สะสมคะแนน เวน้แตธ่นาคารจะก าหนดอนุญาตเป็นอยา่งอืน่    

 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วันเวลา ในการรับช าระดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอื

บัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ดังกล่าวขา้งตน้ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่าน ทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตาม

ความเหมาะสม 

 

(ค) ผูส้ั่งซื้อสามารถช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดว้ยการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสกิรไทย บมจ.

ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณชิย ์และ บมจ.ธนาคารกรุงศรอียธุยา หรอืธนาคารพาณชิยอ์ืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการ

จะประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม ผูส้ั่งซือ้ทีป่ระสงคจ์ะใช ้

บรกิารนี้ สามารถตดิต่อบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิารโดยกรอก “หนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝาก” หรอืค า

ขออืน่ในท านองเดยีวกัน ซึง่การสมัครใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้จะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับตอ่ไปจนกว่าผู ้

สั่งซื้อจะเพกิถอนค าสั่ง โดยกรอก “ค าขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรือค าขออื่นในท านองเดียวกัน และแจง้ใหบ้ริษัทจัดการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วันก่อนวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ีทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก 

เป็นไปตามทีธ่นาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากก าหนด 

 

บรษัิทจัดการจะสามารถใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ ไดเ้มือ่ธนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากดังกลา่วขา้งตน้ แจง้ใหค้วามยนิยอมหักเงนิ

จากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มายังบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการไดแ้จง้เริม่ใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากแกผู่ส้ั่งซือ้ทราบ โดยวธิอีืน่ใดตามความ

เหมาะสมแลว้เทา่นัน้ 

 

ผูส้ั่งซือ้ตอ้งระบุชือ่กองทุน และจ านวนเงนิทีต่อ้งการสั่งซือ้ซึง่จะตอ้งไม่ต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิ

ฝากของผูส้ั่งซื้อและโอนเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ไดร้ะบุไวใ้น “ค าสั่งซื้อ” หรือค าขออื่นในท านอง

เดยีวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขาย ซึง่จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มือ่สิน้วันท าการซือ้ขายหน่วย

ลงทนุวันนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณ และราคาขายหน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีร่ับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

 

บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากทีม่เีงนิครบตามทีร่ะบุไวใ้น “ค าสั่งซือ้” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ หากเงนิใน

บัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มีไม่เพียงพอทีบ่รษัิทจัดการจะหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะไม่หักเงนิในบัญชเีงนิฝากและขอสงวน

สทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว 

 

กรณีผูส้ั่งซือ้ม ี“หนังสอืขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกันมายังบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้

คนื จะมผีลให ้“ค าสั่งซือ้” ตลอดจน “ค าสั่งรอด าเนนิการเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ” ถกูยกเลกิทันท ี

 

อย่างไรก็ตาม การรับช าระเงนิกรณีสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่นัน้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิ

ในการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลงได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทาง

อืน่ใดตามความเหมาะสม 

 

3. กรณีส ัง่ซือ้โดยหกับญัชเีงนิฝากแบบถวัเฉลีย่ :  

 

ผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ จะถกูหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารพาณชิยอ์ืน่ใดทีผู่ซ้ ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุระบุไว ้

ในค าขอใชบ้รกิาร ดว้ยจ านวนเงนิทีเ่ทา่กันในแตล่ะครัง้ 

 

4. กรณีส ัง่ซือ้ผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) :  

 

(ก) ผูส้ั่งซื้อจะถูกหักเงินตามจ านวนที่สั่งซือ้ทันทีจากบัญชีเงินฝากของผูส้ั่งซื้อที่ไดร้ะบุไวใ้นค าขอใชบ้รกิาร หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะยกเลกิค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไม่หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ั่งซือ้อาจท าการสั่งซือ้

หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ  
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(ข) ผูส้ั่งซือ้สามารถช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติหรือบัตรเดบติ หรือบัตรอื่นใดของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) หรือของ

สถาบันการเงนิอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติหรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ในวันทีส่ั่งซือ้  

 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ดว้ยบัตรเครดติ หรอื

บัตรเดบติ หรือบัตรอื่นใด (ถา้มี) ภายในช่วงระยะเวลาหรอืภายใตเ้งือ่นไขอืน่ใด ตามที่บรษัิทจัดการจะก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ ้

ลงทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม  

 

อนึง่ การช าระเงนิดว้ยบัตรดังกล่าวในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนจากการช าระดว้ยบัตรดังกล่าว หรอืจากธนาคารทีผู่ ้

สั่งซือ้ใชบั้ญชบัีตรเครดติหรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ภายในวันท าการถัดจากวันทีส่ั่งซือ้หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ

ปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว  

 

อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดใหบ้รกิารรับช าระค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรือบัตรเดบติ หรือบัตรอื่นใด (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ ้

ลงทนุทราบผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม  

 

การช าระดว้ยบัตรดังกลา่ว จะไมม่กีารสะสมคะแนนบัตรเครดติ เวน้แตธ่นาคารจะก าหนดอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วันเวลา ในการรับช าระดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอื

บัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี โดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอื

ผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม   

 

5. กรณีส ัง่ซือ้ผา่นระบบเอทเีอ็ม (ATM) :  

 

จะรับช าระเงนิค่าสั่งซือ้ โดยจะหักเงนิตามจ านวนเงนิทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดร้ะบไุวใ้หใ้ชบ้รกิารกับบัตรบัวหลวงเอทเีอ็ม 

และหรอืบัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุนไดเ้ทา่นัน้ หากเงนิในบัญชไีมเ่พยีงพอจะ

ยกเลกิค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไมหั่กเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ั่งซือ้อาจท าการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ  

 

6. กรณีส ัง่ซือ้ผา่นระบบโทรศพัท ์(Tele-bank) : 

 

จะรับช าระเงนิค่าสั่งซือ้ โดยจะหักเงนิตามจ านวนเงนิทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดร้ะบไุวใ้หใ้ชบ้รกิารกับบัตรบัวหลวงเอทเีอ็ม 

และหรอืบัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุนไดเ้ทา่นัน้ หากเงนิในบัญชไีมเ่พยีงพอจะ

ยกเลกิค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไมหั่กเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ั่งซือ้อาจท าการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ  

 

7. กรณีช าระเงนิคา่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยวธิกีารอืน่ๆ  

 

บรษัิทจัดการอาจเพิม่ช่องทางและหรือวธิีการรับช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน เช่น E-

Wallet หรอื Prompt-Pay หรอื Bill Payment เป็นตน้ หรอืวธิอีืน่ใดในอนาคต โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ซึง่บรษัิท

จัดการจะค านงึถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ  

 

ทัง้นี้ กรณีที่บริษัทจัดการจัดใหม้ีช่องทางหรือวธิีการรับช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเพิ่มเตมิ บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทาง

เว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

 

การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

 

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะไดรั้บจัดสรรหน่วยลงทนุตามทีส่ั่งซือ้หลังจากทีไ่ดช้ าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวน 

 

อย่างไรก็ตาม บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการจัดสรรหน่วยลงทุน ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่าการจัดสรรในกรณีดังกล่าวมี

ผลกระทบตอ่การลงทนุของกองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืตอ่ชือ่เสยีง หรอืตอ่ความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการโดยไมต่อ้งแจง้

ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้  

 

การคนืเงนิคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

 

ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการคนืเงนิสว่นทีไ่ม่ไดรั้บการจัดสรรพรอ้มดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้ 

โดยการช าระเป็นการโอนเงนิเขา้บัญช ีหรอืเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุตามทีอ่ยู่ทีผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุระบุไว ้

ในค าขอเปิดบัญช ีภายใน 15 วันนับจากวันทีบ่รษัิทไมส่ามารถจัดสรรหน่วยลงทนุ  

 

เง ือ่นไขการขายหนว่ยลงทนุ 

 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืระงับการสั่งซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรอืบางสว่น ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังนี้  

(1) กรณีทีเ่อกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ ไมถ่กูตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอืไมค่รบถว้น  
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(2) กรณีทีบ่รษัิทจัดการเกดิขอ้สงสัยวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไมโ่ปร่งใส เชน่ อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้  

(3) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในบางกรณีตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร เชน่ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเห็นว่า

การสั่งซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทุน เป็นตน้ ทัง้นี้ เพือ่เป็นการรักษา

ผลประโยชน์ของกองทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และ ชือ่เสยีงหรอืความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการเป็นหลัก  

(4) ในบางกรณี บรษัิทจัดการอาจปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผูล้งทุน หากค าสั่งซือ้ดังกล่าวมผีลท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนรายนัน้ ถอืหน่วย

ลงทนุมากกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุชัว่คราวตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบกอ่น

การใชส้ทิธทิีจ่ะปิดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุโดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ ส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขาของผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนื  

 

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทีไ่ดช้ าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุแลว้จะเพกิถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้ 

 

การเพิม่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้จะท าในวันท าการถัดจากวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุจ านวนนัน้  

 

วนัและเวลาท าการขายหนว่ยลงทนุ 

 

ผูส้นใจลงทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.30 น. ของ

ทกุวันท าการซือ้ขาย หรอืเวลาอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะก าหนดเวลาโดยจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ ทัง้นี้ วัน

ท าการซือ้ขายเป็นไปตามทีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วน  

 

ส าหรับการสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์ไดแ้ก่ ระบบอนิเตอร์เน็ต ระบบเอทีเอ็ม ระบบบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์หรือระบบ

อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต สามารถสง่ค าสั่งซือ้ไดท้กุวันตลอด 24 ชัว่โมง  

 

- การสั่งซือ้หน่วยลงทุนก่อนเวลา 16.00 น. ในวันท าการซือ้ขาย ใหถ้อืว่าเป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายนัน้ ในราคาขายหน่วย

ลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขาย ซึง่จะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุทีค่ านวณไดเ้มือ่สิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุวันนัน้เป็นเกณฑใ์นการ

ค านวณ และราคาขายหน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีร่ับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

 

- การสั่งซือ้หน่วยลงทุนหลังเวลา 16.00 น. ในวันท าการซือ้ขายหรอืการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในวันหยุดท าการซือ้ขายใหถ้อืเป็นการสั่งซือ้หน่วย

ลงทนุในวันท าการซือ้ขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขายถัดไปซึง่จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มือ่

สิน้วันท าการซือ้ขายถัดไปเป็นเกณฑใ์นการค านวณและราคาขายหน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

 

อนึง่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร และหรอืก าหนดวันเวลารับค าสั่งซือ้ ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลง

ดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ 

www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม 

 

6.3. การสั่งซือ้หน่วยลงทนุ : ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้  

 

7. การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ :  

 

7.1. ชอ่งทางการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

 

● บรษัิทจัดการ  

● ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

● ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet)  

● ระบบเอทเีอ็ม (ATM)  

● ระบบโทรศัพท ์(Tele-bank)  

● ชอ่งทางอืน่ๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

 

7.2. รายละเอยีดชอ่งทางการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื หรอืชอ่งทางอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจัดใหม้ ี

หรอืประกาศแจง้เพิม่เตมิในอนาคต ตามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ขเพิม่ชอ่งทางการสั่งขาย หรอื

แกไ้ขวธิกีารสั่งขาย หรอืแกไ้ขอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการสั่งขาย ทัง้นี้ เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทาง 

www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  
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ชอ่งทางในการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ มดัีงนี้  

 

1. บรษิทัจดัการ :  

 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษัิทจัดการในทุกวันท าการซือ้ขาย โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอยีดในค าสั่ง

ขายคนืหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น โดยระบุจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนืหรอืจ านวนเงนิที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดร้ับจากการขายคืนหน่วย

ลงทนุ และบรษัิทจัดการจะสง่มอบหลักฐานการรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน  

 

2. ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื :  

 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ี่ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนในทุกวันท าการซือ้ขาย โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอก

รายละเอยีดในค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น โดยระบจุ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนืหรอืจ านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดรั้บจาก

การขายคนืหน่วยลงทุน และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะสง่มอบหลักฐานการรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ง่ขายคนืหน่วยลงทนุ

ไวเ้ป็นหลักฐาน  

 

3. ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) :  

 

อนึง่ การสั่งขายคนืหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต สามารถท าไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคาร

กรุงเทพ เทา่นัน้ 

 

1. บรกิารบวัหลวง ไอแบงกก์ ิง้ (Bualuang iBanking) 

 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสั่งขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ได ้โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งปฏบัิติ

ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นค าขอใชบ้รกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้และบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ (“ค าขอใชบ้รกิาร”) หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน และ

สามารถสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซตข์องธนาคาร หรอือืน่ๆ ไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ที ่www.bangkokbank.com หรอืเว็บไซตอ์ืน่ทีอ่าจมกีาร

เปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต 

 

ในกรณีผูส้ั่งขายประสงคส์ั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ใหผู้ส้ั่งขายปฏบัิตติามขัน้ตอนการท า

รายการขายจนครบขัน้ตอนการสั่งขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว ้

 

การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวงไอแบงกก์ิง้ สามารถด าเนนิการไดค้รัง้ละไม่เกนิ 10,000,000 บาท หรอื

มูลค่าอื่นที่บรษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรือในกรณีที่สั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็น

จ านวนหน่วย ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 1,000,000 หน่วย หรือมูลค่าอื่นทีบ่รษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิท

จัดการ โดยไมจ่ ากัดจ านวนครัง้ตอ่วัน 

 

สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทนุ จะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนไดบั้นทกึขอ้มูลการซือ้หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ

แลว้เทา่นัน้ 

 

ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุระบจุ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคนืหรอืจ านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดรั้บจากการขายคนืหน่วยลงทนุในค าสั่ง

ขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักดว้ยค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่

ปรากฎในรายการที่บันทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่

ปรากฎอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ 

 

ผูส้ั่งขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ไมไ่ด ้หากการท ารายการ

สั่งขายเสร็จสมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

อย่างไรก็ตาม หากมขีอ้ขัดขอ้งของระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตใุหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถค าสั่งขายหน่วยลงทนุได ้ใหถ้อืว่ายังไม่มี

การท ารายการการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ตนัน้ 

 

บรษัิทจัดการถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่กลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ยอมรับและ

ผูกพันตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นค าขอใชบ้รกิาร และหรอืทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหนา้ ซึง่รวมถงึการยอมรับ

ความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนื่องมาจากความขัดขอ้งของระบบ 

 

2. บรกิารบวัหลวง เอ็มแบงกก์ ิง้ (Bualuang mBanking) 

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสั่งขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกกิง้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งระบุเลขที่

ผูถ้ือหน่วยลงทุน และลงนามในค าขอใชบ้รกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้และบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ (“ค าขอใชบ้รกิาร”) หรือค าขออื่นในท านอง

เดยีวกัน และปฏบัิตติามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกล่าว และเมือ่ไดรั้บรหัสผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับใช ้
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บริการดังกล่าวแลว้ สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ iOS ของ iPhone/ iPad หรือ

ระบบปฏบัิตกิาร Android หรอื WAP ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง หรอืระบบปฏบัิตกิารอืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต 

 

ในกรณีผูส้ั่งขายประสงคส์ั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ ใหผู้ส้ั่งขายปฏบัิตติามขัน้ตอนการท า

รายการขายจนครบขัน้ตอนการสั่งขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว ้

 

การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ สามารถด าเนนิการไดค้รัง้ละไม่เกนิ 10,000,000 บาท หรอื

มูลค่าอื่นที่บรษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรือในกรณีที่สั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็น

จ านวนหน่วย ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 1,000,000 หน่วย หรือมูลค่าอื่นทีบ่รษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิท

จัดการ โดยไมจ่ ากัดจ านวนครัง้ตอ่วัน 

 

สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทนุ จะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนไดบั้นทกึขอ้มูลการซือ้หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ

แลว้เทา่นัน้ 

 

ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุระบจุ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคนืหรอืจ านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดรั้บจากการขายคนืหน่วยลงทนุในค าสั่ง

ขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักดว้ยค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่

ปรากฎในรายการที่บันทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่

ปรากฎอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ 

 

ผูส้ั่งขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ ไมไ่ด ้หากการท ารายการ

สั่งขายเสร็จสมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

อย่างไรก็ตาม หากมขีอ้ขัดขอ้งของระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตใุหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถค าสั่งขายหน่วยลงทนุได ้ใหถ้อืว่ายังไม่มี

การท ารายการการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ตนัน้ 

 

บรษัิทจัดการถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่กลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ ยอมรับและ

ผูกพันตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นค าขอใชบ้รกิาร และหรอื ทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลีย่นแปลงต่อไปในภายหนา้ ซึง่รวมถงึการยอมรับ

ความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนื่องมาจากความขัดขอ้งของระบบ 

 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก าหนดเวลารับค าสั่งขายคนืผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต ทัง้นี้ การ

เปลีย่นแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนือืน่ได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 วัน ผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทาง

อืน่ใดตามความเหมาะสม 

 

4. ระบบเอทเีอ็ม (ATM) :  

 

ทัง้นี้ ก่อนทีบ่รษัิทจัดการจะเริม่รับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุโดยผ่านเครือ่งเอทเีอ็มได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์

ของบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม  

 

อนึ่ง การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็ม สามารถท าไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่เป็น บมจ.ธนาคาร

กรุงเทพ เทา่นัน้  

 

บรษัิทจัดการอาจรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านเครือ่งเอทเีอ็มได ้โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสั่งขายหน่วยลงทนุดว้ยบัตรบัวหลวงเอทีเอ็ม 

หรอืบัตรบัวหลวง Premier ผ่านเครือ่งเอทเีอ็ม ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดท้กุวันตลอด 24 ชัว่โมง ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะใช ้

บรกิารนี้ สามารถตดิตอ่ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ณ สาขาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเคยท าบัตรบัวหลวงเอทเีอ็ม หรอืบัตรบัวหลวง Premier ไว ้

เพือ่ขอใชบ้รกิาร โดยกรอก “ค าขอใชบ้รกิารกองทุนเปิดผ่านเครือ่งฝากถอนเงนิระบบอัตโนมัตแิละบรกิารธนาคารทางโทรศัพท”์ (ผูถ้อืหน่วย

ลงทุนตอ้งน าบัตรบัวหลวงเอทเีอ็ม หรอื บัตรบัวหลวง Premier และสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาดว้ย) ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะสามารถ

สั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือ่งเอทเีอ็มของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืในวันท าการซือ้ขายถัดไป หลังจากกรอกค าขอใชบ้รกิารแลว้โดยไม่

เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ  

 

ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคส์ั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือ่งเอทเีอ็ม ใหป้ฏบัิตติามขัน้ตอนการท ารายการซึง่มรีะบุบนหนา้จอเครือ่งเอทเีอ็ม 

โดยผูส้ั่งขายตอ้งเลอืกรหัสบรกิารขายหน่วยลงทนุกองทนุเปิด และปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสั่งขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบบุนจอเอทเีอ็ม  

 

การสั่งขายหน่วยลงทนุ ดว้ยเครือ่งเอทเีอ็มสามารถด าเนนิการไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 10,000,000 บาท หรอืในกรณีทีส่ั่งขายหน่วยลงทนุ โดยระบเุป็น

จ านวนหน่วยครัง้ละไมเ่กนิ 1,000,000 หน่วย โดยไมจ่ ากัดจ านวนครัง้ตอ่วัน  

ผูส้ั่งขายหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทนุผ่านเครือ่งเอทเีอ็มไมไ่ด ้หากการท ารายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แลว้ไมว่่ากรณีใดๆ 

ทัง้สิน้  
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การสั่งขายหน่วยลงทนุผ่านเครือ่งเอทเีอ็ม หากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบงาน ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะด าเนนิการตรวจสอบและแกไ้ข

ขอ้ผดิพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ดร้ับแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

 

เอกสารใบบันทกึรายการทีอ่อกจากเครือ่งเอทเีอ็มของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นเพยีงเอกสารบันทกึรายการเท่านัน้ ไมใ่ชห่ลักฐานใน

การท ารายการอยา่งสมบรูณ์ หากใบบันทกึรายการของเครือ่งเอทเีอ็มนัน้หมด ผูส้ั่งขายจะเลอืกท าการสั่งขายหน่วยลงทนุหรอืไมก่็ได ้ 

 

บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยูก่ับผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการท ารายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้ 

 

บรษัิทจัดการจะช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบัญชกีองทนุเปิด  

 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก าหนดเวลารับค าสั่งขายคนืผ่านระบบเอทเีอ็มใหส้ามารถท า

ได ้ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านบรษัิทจัดการ หรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 วัน ผ่านทาง www.bblam.co.th หรอืแจง้

โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม  

 

5. ระบบโทรศพัท ์(Tele-bank) :  

 

ทัง้นี้ กอ่นทีบ่รษัิทจัดการจะเริม่รับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุโดยผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทไ์ด ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่าน

ทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม  

 

อนึ่ง การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท ์สามารถท าไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนทีเ่ป็น บมจ.ธนาคาร

กรุงเทพ เทา่นัน้  

 

บรษัิทจัดการอาจรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทไ์ด ้โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสั่งขายหน่วยลงทนุผ่านบรกิาร

ธนาคารทางโทรศัพทข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดท้กุวันตลอด 24 ชั่วโมง ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิต่อ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ณ สาขาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเคยท าบัตรบัวหลวงเอทเีอ็ม หรอืบัตรบัวหลวง Premier ไว ้เพือ่ขอใชบ้รกิาร โดย

กรอก “ค าขอใชบ้รกิารกองทุนเปิดผ่านเครื่องฝากถอนเงนิระบบอัตโนมัตแิละบรกิารธนาคารทางโทรศัพท”์ (ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งน าบัตรบัว

หลวงเอทเีอ็ม หรอืบัตรบัวหลวง Premier และสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาดว้ย) ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะสามารถสั่งขายหน่วยลงทุน

ผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืในวันท าการซือ้ขายถัดไป หลังจากกรอกค าขอใชบ้รกิารแลว้โดยไม่เสยี

คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ  

 

ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคส์ั่งขายหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนปฏบัิตติามขัน้ตอนการท ารายการซึง่มี

ระบุอยู่ในเอกสารวธิกีารใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศัพท ์โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งเลอืกรหัสบรกิารขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏบัิตจิน

ครบขัน้ตอนการสั่งขายหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์ 

 

การสั่งขายหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทส์ามารถด าเนนิการไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 10,000,000 บาท หรอืในกรณีทีส่ั่งขายหน่วยลงทุน 

โดยระบเุป็นจ านวนหน่วยครัง้ละไมเ่กนิ 1,000,000 หน่วย โดยไมจ่ ากัดจ านวนครัง้ตอ่วัน  

 

ผูส้ั่งขายหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทไ์มไ่ด ้หากการท ารายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แลว้

ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 

การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์หากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบงาน ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะด าเนินการ

ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ดร้ับแจง้จากผู ้

ถอืหน่วยลงทนุ  

 

เอกสารใบบันทกึรายการทีอ่อกจากเครื่องโทรสารของผูส้ั่งขายเป็นเพียงเอกสารบันทกึรายการเท่านั้น ไม่ใชห่ลักฐานในการท ารายการอย่าง

สมบรูณ์  

 

บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยูก่ับผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการท ารายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้ 

 

บรษัิทจัดการจะช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบัญชกีองทนุเปิด  

 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก าหนดเวลารับค าสั่งขายคนืผ่านระบบโทรศัพทใ์หส้ามารถ

ท าได ้ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงดังกลา่วจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านบรษัิทจัดการ หรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 วัน ผ่านทาง www.bblam.co.th หรอืแจง้

โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม 
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6. ชอ่งทางอืน่ๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุในอนาคต  

 

บรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื อาจเพิม่เตมิชอ่งทางการท ารายการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุอืน่ใดทีจ่ะมขีึน้ในอนาคต ซึง่

จะปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีเ่กีย่วขอ้งตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต.ประกาศก าหนด เพื่ออ านวยความสะดวกต่อผูล้งทุน โดย

บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

 

7.3. วธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  แบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ 

 

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

 

7.5. ระยะเวลาในการรับซือ้คนื :  ทกุวันท าการ  

 

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรับซือ้คนื :  

 

ผูส้นใจลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ี่บรษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืน ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.30 น. 

ของทุกวันท าการซือ้ขาย หรอืเวลาอืน่ใดที่บรษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนจะก าหนดเวลาโดยจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ 

ทัง้นี้ วันท าการซือ้ขายเป็นไปตามทีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วน 

 

ส าหรับการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์ไดแ้ก่ ระบบอนิเตอรเ์น็ต ระบบเอทเีอ็ม ระบบบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์หรอืระบบ

อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต สามารถสง่ค าสั่งขายคนืไดท้กุวันตลอด 24 ชัว่โมง  

 

- การสั่งขายหน่วยลงทนุ ก่อนเวลา 16.00 น. ในวันท าการซือ้ขายใหถ้อืว่าเป็นการสั่งขายหน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายนัน้ ในราคารับซือ้คนื

หน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขายซึง่จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้เมือ่สิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุวันนัน้เป็นเกณฑ์

ในการค านวณ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

 

- การสั่งขายหน่วยลงทุน หลังเวลา 16.00 น. ในวันท าการซือ้ขายหรือการสั่งขายหน่วยลงทุนในวันหยุดท าการซือ้ขายใหถ้ือเป็นการสั่งขาย

หน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายถัดไป ในราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขายถัดไปซึง่จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่

ค านวณไดเ้มื่อสิน้วันท าการซื้อขายถัดไปเป็นเกณฑ์ในการค านวณและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผูดู้แล

ผลประโยชน์แลว้  

 

อนึง่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก าหนดวันเวลารับค าสั่งขายคนื ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลง

ดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ 

www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม  

 

7.7. การขายคนืหน่วยลงทนุ : ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้  

 

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

 

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 

การช าระเงนิคา่รบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ  

 

บรษัิทจัดการจะช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบัญชกีองทนุเปิด ใหแ้ก่ผู ้

ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่เปิดไวก้ับ

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) หรอืธนาคารอืน่ซึง่อาจเปิดใหบ้รกิารตอ่ไป โดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ หรอืจ่ายเป็นเช็คธนาคาร

กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) หรอืธนาคารอืน่ทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคตโดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม

ของผูถ้ือหน่วยลงทุนและจัดสง่ทางไปรษณียล์งทะเบียน และ/หรือวธิีการอื่นใดที่บรษัิทจัดการยอมรับเพือ่อ านวยความสะดวกใหผู้ถ้ือหน่วย

ลงทุนในอนาคต เชน่ E-Wallet หรอื Prompt-Pay หรอื Bill Payment เป็นตน้ หรอืวธิอีืน่ใดในอนาคต โดยถอืว่าไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้ือ

หน่วยลงทนุแลว้ ซึง่บรษัิทจัดการจะค านงึถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ  

 

ทัง้นี้ กรณีทีบ่รษัิทจัดการจัดใหม้ชีอ่งทางการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี่ 

www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

 

เง ือ่นไขการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ  

 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนื หรอืจ านวนเงนิที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดร้ับจากการขายคนืหน่วยลงทุนใน

ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุมากกวา่จ านวนหน่วยลงทนุหรอืมลูคา่หน่วยลงทนุหักดว้ยค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่

ปรากฏอยู่ในรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่

ปรากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  
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อนึง่ กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนท าค าสั่งขายคืนเป็นจ านวนเงนิ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไดร้ับเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนไม่เท่ากับจ านวนเงนิที่ระบุใน

ค าสั่งขายคนืก็ได ้ 

 

สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนไดบั้นทกึขอ้มูลการซือ้หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทนุ

แลว้เทา่นัน้  

 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ืน่ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนต่อบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการยังไม่สามารถรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วย

ลงทนุไดโ้ดยอยูใ่นระหว่างการด าเนนิการของบรษัิทจัดการตามหัวขอ้การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุ หัวขอ้การไมข่าย ไม่

รับซือ้คนื หรอืไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน และหัวขอ้การหยุดขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ผูถ้อื

หน่วยลงทนุอาจขอยกเลกิค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุไดใ้นระหว่างวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอื

รับซือ้คนืทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ืน่ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ การยกเลกิค าสั่งขายคนืจะสมบูรณ์ก็ต่อเมือ่ไดรั้บการอนุมัตจิากบรษัิทจัดการ

กอ่น  

 

ผูส้ั่งขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทนุไมไ่ด ้หากการท ารายการสั่งขายเสร็จสมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 

การลดจ านวนหน่วยลงทนุทีรั่บซือ้คนืจะท าในวันท าการถัดจากวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุจ านวนนัน้  

 

8. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ :  

 

8.1. ชอ่งทางการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ :  

 

● บรษัิทจัดการ  

● ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

● ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet)  

● ชอ่งทางอืน่ๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

 

8.2. รายละเอยีดการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

 

การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน หมายถงึ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนตน้ทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนอีก

กองทนุหนึง่ (กองทนุปลายทาง) ตามเงือ่นไขและวธิกีารทีร่ะบใุนรายละเอยีดโครงการ  

 

ส าหรับการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทุนนี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถท ารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี

ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ และหรอืกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการอืน่ไดเ้ทา่นัน้ 

 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธหิากอนาคตอาจเปิดใหบ้รกิารสับเปลีย่นหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีกับกองทนุรวมประเภท

อืน่ใดได ้โดยกอ่นเปิดใหบ้รกิารบรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ที่

เหมาะสม 

 

วธิกีารสบัเปลีย่นการถอืหนว่ยลงทนุ 

 

1. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ  

 

(1) บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื : 

 

(ก) ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ สามารถตดิตอ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

(ข) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนที่ตอ้งการท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ใหก้รอกรายละเอียดในค าขอสับเปลี่ยนกองทุนใหค้รบถว้น โดยระบุเป็น

จ านวนหน่วยที่จะออกจากกองทุนตน้ทาง และระบุชือ่กองทุนปลายทางที่ตอ้งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และน าไปยื่นกับบรษัิทจัดการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ซึง่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะสง่มอบหลักฐานการรับค าขอสับเปลีย่นกองทนุใหแ้ก่ผู ้

ถอืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน  

อนึง่ ในระยะแรกการท ารายการค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน สามารถท าไดโ้ดยใหร้ะบุเป็นจ านวนหน่วยเท่านัน้ ทัง้นี้บรษัิทขอสงวนสทิธไิวห้าก

อนาคตจะเปิดใหบ้รกิารรับค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจ านวนเงนิใหส้ามารถท าได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบโดย

ผ่านเว็บไซตบ์รษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ ทีเ่หมาะสม  

(ค) ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีท่ ารายการค าขอสับเปลีย่นกองทนุเรยีบรอ้ยแลว้ จะเพกิถอนค าขอสับเปลีย่นกองทนุไมไ่ด ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

(ง) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มลูการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทนุตน้ทาง และการ

สั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฎอยูก่ับบรษัิทจัดการและหรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการท ารายการทีส่มบรูณ์และใชอ้า้งองิได ้ 
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(จ) ในกรณีทีจ่ านวนหน่วยลงทุนที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบค าขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้มากกว่าจ านวนหน่วย

ลงทนุหรอืมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการ

จะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

(ฉ) นายทะเบยีนจัดสง่หนังสอืรับรองการโอนหน่วยลงทนุ และการช าระเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการของกองทนุปลายทางภายใน 5 

วันท าการนับตัง้แตวั่นถัดจากวันทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นันสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทีส่มบรูณ์ดังกลา่วแลว้  

 

อย่างไรก็ตาม กรณี หากจ านวนเงนิทีค่ านวณไดข้องกองทุนตน้ทาง มไีม่เพยีงพอทีจ่ะน าไปซือ้หน่วยลงทุนขัน้ต ่าตามขอ้ก าหนดของกองทุน

ปลายทาง บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะยกเลกิรายการค าขอสับเปลีย่นดังกล่าว พรอ้มทัง้ไมค่นืคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

ซึง่ไดเ้รยีกเก็บไวแ้ลว้  

 

(2) ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) : 

 

อนึ่ง การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต สามารถท าไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่เป็น บมจ.

ธนาคารกรุงเทพ เท่านัน้ และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชน

ทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

(ก) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต สามารถท ารายการไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 1,000,000 

หน่วย หรอืมลูคา่อืน่ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมจ่ ากัดจ านวนครัง้ตอ่วัน  

อนึง่ ในระยะแรกการท ารายการค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน สามารถท าไดโ้ดยใหร้ะบุเป็นจ านวนหน่วยเท่านัน้ ทัง้นี้บรษัิทขอสงวนสทิธไิวห้าก

อนาคตจะเปิดใหบ้รกิารรับค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจ านวนเงนิใหส้ามารถท าได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบโดย

ผ่านเว็บไซตบ์รษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม  

(ข) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่อ้งการท ารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ตอ้งปฏบัิตจินครบขัน้ตอนตามทีก่ าหนด และเอกสารใบบันทกึรายการทีอ่อก

จากเครือ่งพมิพข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นเพยีงเอกสารบันทกึรายการเทา่นัน้ ไมใ่ชห่ลักฐานในการท ารายการอยา่งสมบรูณ์  

(ค) ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีท่ ารายการค าขอสับเปลีย่นกองทนุเรยีบรอ้ยแลว้ จะเพกิถอนค าขอสับเปลีย่นกองทนุไมไ่ด ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

(ง) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มลูการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทนุตน้ทาง และการ

สั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้  

(จ) ในกรณีทีจ่ านวนหน่วยลงทุนที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบค าขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้มากกว่าจ านวนหน่วย

ลงทนุหรอืมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง ของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการ

จะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

 

อย่างไรก็ตาม กรณี หากจ านวนเงนิทีค่ านวณไดข้องกองทุนตน้ทาง มไีม่เพยีงพอทีจ่ะน าไปซือ้หน่วยลงทุนขัน้ต ่าตามขอ้ก าหนดของกองทุน

ปลายทาง บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะยกเลกิรายการค าขอสับเปลีย่นดังกล่าว พรอ้มทัง้ไมค่นืคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

ซึง่ไดเ้รยีกเก็บไวแ้ลว้  

 

(3) ชอ่งทางอืน่ๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุในอนาคต  

 

บรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื อาจเพิม่เตมิชอ่งทางการท ารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุอืน่ใดทีจ่ะมขีึน้ในอนาคต ซึง่

จะปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีเ่กีย่วขอ้งตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต.ประกาศก าหนด เพื่ออ านวยความสะดวกต่อผูล้งทุน โดย

บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

 

2. การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหวา่งกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการกบักองทนุรวมเพือ่การเลีย้ง

ชพีภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการอืน่ 

 

กรณี กองทนุภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการเป็นกองทนุตน้ทาง 

 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีวามประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (กองทุนตน้ทาง) ไปยังกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีทีอ่ยู่ภายใตก้าร

จัดการของบรษัิทจัดการอืน่ (กองทนุปลายทาง) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุท าไดด้ังนี้  

1. ตดิต่อไปยังบรษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืของกองทนุปลายทางนัน้ๆ ก่อน เพือ่กรอกใบค าสั่งซือ้เพือ่การสับเปลีย่น

หน่วยลงทุนเขา้กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีและใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าส าเนาใบค าสั่งซือ้ดังกล่าวมาตดิต่อกับผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื

ของกองทนุตน้ทาง  

2.ผูถ้ือหน่วยลงทุนเขา้มาตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและหรือบริษัทจัดการของกองทุนตน้ทาง เพื่อกรอกแบบฟอร์ม “ค าขอ

สับเปลีย่นกองทนุเพือ่การขายหน่วยลงทนุออกจากกองทนุเปิดบัวหลวงเพือ่การเลีย้งชพี” โดยระบเุป็นจ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุทีต่อ้งการ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน พรอ้มทัง้น าสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและเอกสารอื่นใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ซึง่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งยืน่

ส าเนาแบบฟอร์มค าสั่งซือ้เพือ่การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีปลายทางใหผู้ส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนของ

กองทนุซึง่เป็นกองทนุตน้ทางดว้ย เพือ่ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะไดท้ ารายการรับค าขอสับเปลีย่นกองทนุฯ  

ทัง้นี้ กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุระบจุ านวนหน่วยลงทนุทีต่อ้งการสับเปลีย่นมากกวา่จ านวนหน่วยลงทนุหรอืมลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในทะเบยีน ผู ้

ถอืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง บรษัิทจัดการมสีทิธทิีจ่ะรับหรอืปฏเิสธค าขอสับเปลีย่นดังกลา่ว  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดท้ ารายการ “ค าขอสับเปลีย่นกองทนุเพือ่การขายหน่วยลงทนุออกจากกองทนุเปิดบัวหลวงเพือ่การเลีย้งชพี” เรยีบรอ้ยแลว้ 

จะเพกิถอนค าขอสับเปลีย่นกองทนุไมไ่ด ้เวน้แต ่บรษัิทจัดการเห็นสมควร  
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3. นายทะเบยีนจัดสง่หนังสอืรับรองการโอนหน่วยลงทนุ และการช าระเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการของกองทนุปลายทางภายใน 5 

วันท าการนับตัง้แต่วันถัดจากวันทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นันสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนทีส่มบูรณ์ดังกล่าวแลว้ 

ทัง้นี้ กรณีบรษัิทจัดการยกเลกิค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ดม้คี าสั่งไวแ้ลว้ นายทะเบยีนไมต่อ้งจัดท าหนังสอืรับรองดังกลา่ว  

 

กรณี กองทนุภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ เป็นกองทนุปลายทาง  

 

ผูล้งทนุทีป่ระสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการอืน่ (กองทนุตน้ทาง) มายังกองทุนนี้ 

(กองทนุปลายทาง) ใหส้ามารถท าไดโ้ดย  

1. ตดิตอ่ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืและหรอืบรษัิทจัดการของกองทุนปลายทางเพือ่กรอกแบบฟอรม์ “ค าขอสับเปลีย่นกองทนุเพือ่การซือ้

หน่วยลงทุนเขา้กองทุนเปิดบัวหลวงเพื่อการเลี้ยงชพี” โดยไม่ตอ้งระบุจ านวนเงนิที่ตอ้งการสับเปลี่ยน ณ วันที่ยื่นค าสั่งสับเปลี่ยน เนื่องจาก 

บรษัิทจัดการตอ้งรอเงนิเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุปลายทางกอ่น ทัง้นี้ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืตอ้งใหส้ าเนาค าขอสับเปลี่ยน

กองทนุเพือ่การซือ้หน่วยลงทนุเขา้กองทนุเปิดบัวหลวงเพือ่การเลีย้งชพี ใหก้ับผูล้งทนุน าไปยืน่ตอ่บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนของกองทุนตน้

ทาง  

อนึ่ง หากผูล้งทุนที่ตอ้งการท าค าขอสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อการซือ้หน่วยลงทุนเขา้กองทุนเปิดบัวหลวงเพื่อการเลี้ยงชพียังไม่เคยเปิดบัญชี

กองทนุดังกลา่ว ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเปิดบัญชกีองทนุปลายทางกอ่น  

2. ผูล้งทนุตดิตอ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืของกองทนุตน้ทาง เพือ่ท าค าสั่งขายคนืเพือ่สับเปลีย่นกองทุน โดยผูล้งทุน

ตอ้งน าส าเนาค าขอสับเปลีย่นกองทุนเพื่อการซือ้หน่วยลงทุนเขา้กองทุนเปิดบัวหลวงเพือ่การเลีย้งชพี ตามขอ้ 1 ไปยื่นต่อบรษัิทจัดการหรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืของกองทนุตน้ทาง เพือ่ใหบ้รษัิทจัดการของกองทนุตน้ทางช าระเงนิตามจ านวนทีล่กูคา้ขายคนืหน่วยลงทนุเพือ่

สับเปลีย่นกองทุน และจัดสง่ใหก้ับบรษัิทจัดการพรอ้มส าเนาหนังสอืรับรองการโอนหน่วยลงทุนมาใหด้ว้ย ภายใน 5 วันท าการนับตัง้แต่วันถัด

จากวันทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นันสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทีส่มบรูณ์ดังกลา่วแลว้  

3. เมื่อบรษัิทจัดการไดร้ับเงนิเขา้บัญชจีองซือ้ตามทีร่ะบุขา้งตน้เรียบรอ้ยแลว้ จะถือว่าค าขอสับเปลี่ยนฯ มีผลสมบูรณ์ในการสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนเพือ่มาซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดบัวหลวงเพือ่การเลีย้งชพี จ านวนเงนิในการสั่งซือ้ตอ้งไมน่อ้ยกว่ามูลค่าขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ

ครัง้แรกหรอืครัง้ต่อไป (แลว้แต่กรณี) และหากจ านวนเงนิทีท่ าค าขอสับเปลีย่นกองทุนมาซือ้กองทุนปลายทางไม่เขา้เงือ่นไขขัน้ต ่าในการซือ้

ครัง้แรก หรอืครัง้ตอ่ไป (แลว้แตก่รณี) บรษัิทจัดการของกองทนุปลายทางจะยกเลกิค าขอสับเปลีย่นดังกล่าว และนายทะเบยีนจะแจง้ผูถ้อืหน่วย

ลงทุนรับทราบ ทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมในการสับเปลีย่น (ถา้ม)ี หากผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดเ้รยีกเก็บไวแ้ลว้ จะไม่คนืใหก้ับผูถ้อืหน่วย

ลงทนุ  

4. นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะออกหนังสอืรับรองการซือ้ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  

 

การก าหนดเวลา และราคาขาย หรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ กรณี การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

 

(1) การก าหนดเวลาในการรบัค าส ัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

 

(ก) กรณี ท าค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านบรษัิทจัดการ และหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื สามารถท ารายการไดท้กุวันท าการซือ้ขาย 

ตัง้แต่เวลาเริม่เปิดท าการ ถงึเวลา 15.30 น. หรอืเวลาอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะก าหนดเวลาโดยจะแจง้

ใหผู้ล้งทนุทราบ 

 

(ข) กรณี ท าค าสั่งสับเปลีย่นผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์ไดแ้ก ่ระบบอนิเตอรเ์น็ต หรอืผ่านระบบอเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ใด (ถา้ม)ี สามารถท ารายการได ้

ทกุวันตลอด 24 ชม.  

- การท ารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน กอ่นเวลา 16.00 น. ในวันท าการซือ้ขายใหถ้อืเป็นการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายนัน้ ใน

ราคาขายหรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขาย  

- การท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หลังเวลา 16.00 น. ในวันท าการซือ้ขายหรอืในวันหยุดท าการซือ้ขาย ใหถ้อืเป็นการสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทนุในวันท าการซือ้ขายถัดไป ในราคาขายหรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขายถัดไป  

 

ทัง้นี้ ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

 

(2) การก าหนดราคาขาย และราคารบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ กรณี สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

 

(ก) กรณี กองทนุตน้ทาง : ใชร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ณ สิน้วันท าการซือ้ขาย  

 

(ข) กรณี กองทุนปลายทาง : ใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้วันท าการซือ้ขายทีบ่รษัิทจัดการจะก าหนดขึน้เป็นการทั่วไป ทัง้นี้ วันท าการซือ้

ขายดังกลา่วจะตอ้งไมเ่กนิวันท าการทีก่องทนุไดร้ับเงนิจากกองทุนตน้ทาง โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดยปิดประกาศที่

ส านักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

 

ทัง้นี้ ราคาขายหรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุดังกลา่ว เป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

 

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาและราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณี สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธทิี่

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่ระบุไว ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทั่วไปทราบถงึการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหนา้

อยา่งนอ้ย 3 วัน ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิท www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 
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เง ือ่นไขการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปิดรับค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ว่าค าสั่งดังกล่าวจะสง่ผ่านชอ่งทางใดชอ่งทางหนึง่ หรอื หลายชอ่งทาง

รวมกัน เป็นการชั่วคราวหรอืถาวร รวมถงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนใดๆ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นว่า

การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุดังกล่าวมผีลกระทบตอ่การบรหิารกองทุนอย่างมปีระสทิธภิาพ หรอืตอ่การลงทนุของกองทุนหรอืต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

หรอืตอ่ชือ่เสยีงหรอืตอ่ความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ  

 

ในบางกรณี บรษัิทจัดการอาจปฏเิสธค าขอสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ หากค าขอดังกลา่วจะมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุนัน้ ถอืหน่วยลงทนุมากกว่ารอ้ย

ละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง หลักเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข และหรอืก าหนดเวลารับค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน 

ใหส้ามารถท าได ้รวมถงึการแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคตทีบ่รษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีม่กีารแต่งตัง้เพิม่เตมิ จะเปิดรับ

ค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต ใหส้ามารถท าได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุและผูล้งทนุทราบล่วงหนา้

อยา่งนอ้ย 3 วัน ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิท www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม 

 

9. การช าระคา่รบัซือ้คนื สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอืน่แทนเงนิ :  

 

บรษัิทจัดการจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิไดต้่อเมือ่บรษัิทจัดการไดก้ าหนด

กรณีทีเ่ป็นเงือ่นไขการช าระและขัน้ตอนการด าเนนิการไวอ้ย่างชัดเจนในขอ้ผูกพัน โดยขัน้ตอนทีก่ าหนดดังกล่าวตอ้งสามารถปฏบัิตไิดจ้รงิ และ

เป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุนัน้ทกุราย ทัง้นี้ กรณีทีเ่ป็นเงือ่นไขมไีดเ้ฉพาะกรณีใดกรณีหนึง่หรอืหลายกรณี ดังตอ่ไปนี้  

(1) กองทนุก าหนดวธิกีารช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหส้ามารถช าระเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิไวเ้ป็นการทั่วไป  

(2) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงคเ์พือ่ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนน าหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่นัน้ไปช าระเป็นค่าซือ้หน่วย

ลงทนุของกองทนุอืน่ทีบ่รษัิทจัดการเดยีวกันเป็นผูร้ับผดิชอบด าเนนิการ  

(3) บรษัิทจัดการไมส่ามารถช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นเงนิ  

(4) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรับช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ และบรษัิทจัดการไดรั้บมตพิเิศษใหช้ าระค่า

ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิได ้ 

 

10. การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

 

10.1 บรษัิทจัดการอาจเลือ่นก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดม้คี าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนของกองทนุเปิด

ไดใ้นกรณีดังตอ่ไปนี้  

(1) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มีความเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุดังต่อไปนี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบของผูดู้แล

ผลประโยชน์แลว้  

(ก) มเีหตจุ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล หรอื  

(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดรั้บช าระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของบรษัิทจัดการกองทนุรวม  

(2) ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคี าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นหรอืในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมพบว่าราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุดังกล่าวไม่

ถกูตอ้งนัน้ตา่งจากราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอัตราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน

ทีถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยังไมไ่ดร้ับรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา  

 

10.2 ในการเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามขอ้ 10.1 บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี้  

(1) เลือ่นก าหนดช าระค่าขายคนืไดไ้มเ่กนิ 10 วันท าการนับแต่วันทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมคี าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุนัน้ เวน้แตไ่ดรั้บการผ่อนผันจาก

ส านักงาน  

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลือ่นก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู ้

ถอืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบเรือ่งดังกลา่วดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลัน เชน่ การประกาศทางเว็บไซต ์เป็นตน้  

(3) แจง้การเลือ่นก าหนดช าระค่าขายคนื พรอ้มทัง้จัดสง่รายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลือ่น และหลักฐานการไดรั้บความเห็นชอบของผูดู้แล

ผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1 (1) หรอืการรับรองขอ้มูลของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1 (2) ตอ่ส านักงานโดยพลัน ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทุน

รวมจะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนนิการแทนก็ได ้ 

(4) ในระหวา่งการเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคนื หากมผูีถ้อืหน่วยลงทนุสั่งขายคนืหน่วยลงทนุในชว่งเวลาดังกล่าว ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมรับ

ซือ้คนืหน่วยลงทนุนัน้ โดยตอ้งช าระคา่ขายคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามล าดับวันทีส่ง่ค าสั่งขายคนืกอ่นหลัง  

 

11. การไมข่าย ไมร่บัซือ้คนื ไมส่บัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามค าส ัง่ :  

 

1. บรษัิทจัดการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คนื หรอืไมรั่บสับเปลีย่นหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ดร้ับไว ้

แลว้ หรอือาจหยดุรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตดัุงตอ่ไปนี้  

(1) ตลาดหลักทรัพย ์หรอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพย ์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บรษัิทจัดการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบของผูดู้แล

ผลประโยชน์แลว้  

(ก) มเีหตจุ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล  
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(ข) ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตจุ าเป็นอืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี้ การไมข่าย ไมรั่บซือ้คนื หรอืไมรั่บสับเปลีย่นหน่วยลงทนุตามค าสั่งทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืการหยดุรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรอืค าสั่งสับเปลีย่น

หน่วยลงทนุ ตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ใหก้ระท าไดไ้มเ่กนิหนึง่วันท าการ เวน้แตจ่ะไดร้ับการผ่อนผันจากส านักงาน  

(3) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกดิขึน้ ซึง่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวม

อยา่งมนัียส าคัญ 

(ก) ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยท์ีก่องทนุรวมลงทนุไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะในกรณีทีก่องทนุรวมลงทนุในหลักทรัพย์

ทีซ่ ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยแ์หง่นัน้เกนิกวา่รอ้ยละสบิของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

(ข) มเีหตกุารณ์ทีท่ าใหไ้มส่ามารถแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศไดอ้ย่างเสร ีและท าใหไ้มส่ามารถโอนเงนิออกจากประเทศหรอืรับโอนเงนิจาก

ตา่งประเทศไดต้ามปกต ิหรอื 

(ค) มเีหตทุีท่ าใหก้องทนุรวมไมไ่ดรั้บช าระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทนุไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตดัุงกลา่วอยูเ่หนือการควบคุม

ของบรษัิทจัดการกองทนุรวมและผูด้แูลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้ 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื่องจาก

ปรากฏขอ้เท็จจรงิดังตอ่ไปนี้  

(ก) บรษัิทจัดการกองทนุรวมมเีหตอุันควรสงสัยวา่ผูล้งทนุรายนัน้ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกับการกระท าดังตอ่ไปนี้  

1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมาย

ไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย หรอื  

3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบัิตติามค าสั่งเกีย่วกับการยดึหรอือายัดทรัพยส์นิโดยบคุคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย  

(ข) บรษัิทจัดการกองทนุรวมไมส่ามารถด าเนนิการรูจ้ักลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับลกูคา้ไดใ้นสาระส าคัญ  

(5) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้รษัิทจัดการรายอืน่เขา้บรหิารจัดการกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บรษัิท

จัดการรายเดมิไมส่ามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยการด ารง

เงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสว่นบุคคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละการคา้หลักทรัพย์

และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผูจ้ัดการเงนิทนุสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้มเ่กนิ 3 วันท าการ 

(6) อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการเพือ่เลกิกองทนุรวมตามขอ้ 22.1 (4) ในสว่นขอ้ผูกพัน 

 

2. เมือ่ปรากฏเหตุตามขอ้ 1 และบรษัิทจัดการกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขาย ไม่รับซือ้คนื หรอืไม่รับสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้ ค าสั่ง

ขายคนืหรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาแลว้ บรษัิทจะปฏบัิตดัิงตอ่ไปนี้  

(1) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามขอ้ 1 (1) (2) (3) หรือ (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทั่วไปให ้

ทราบถงึการหยดุรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลันดว้ย เชน่ การประกาศทางเว็บไซต ์เป็นตน้  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซือ้คนื หรอืไม่รับสับเปลีย่นหน่วยลงทุนหรอืการหยุดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน

พรอ้มทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนนิการของกองทนุรวมเปิดนัน้ใหส้ านักงานทราบโดยพลัน  

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืนหรือค าสั่ง

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามขอ้ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกนิหนึ่งวันท าการ ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมด าเนนิการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับ

ค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

(ก) รายงานการเปิดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันท าการ

สดุทา้ยกอ่นวันรายงานนัน้ใหส้ านักงานทราบภายในวันท าการกอ่นวันเปิดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

(ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขาย รับซือ้คนื หรอืสับเปลีย่น

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทั่วไปใหท้ราบถงึการเปิดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรอืค าสั่งสับเปลีย่น

หน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลัน เชน่ การประกาศทางเว็บไซต ์เป็นตน้  

 

3. บรษัิทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรอืหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน ในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่

ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยังไมไ่ดร้ับรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่

ไม่ถูกตอ้งนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอัตราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่

ถูกตอ้ง ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึหยุดการขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู ้

ถอืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบถงึการหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลัน เชน่ การประกาศทางเว็บไซต ์เป็น

ตน้ 

 

12. การหยดุขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ :  

 

เพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเพือ่รักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของประเทศ หรอืเพือ่

รักษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษัิทจัดการหยุดรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรอืค าสั่ง

สับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาทีเ่ห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 20 วันท าการตดิต่อกัน เวน้แต่จะ

ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออกไปได ้ 
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13. เง ือ่นไขและขอ้จ ากดัในการจดัสรรและการโอนหนว่ยลงทนุ :  

 

13.1 การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

 

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะไดรั้บจัดสรรหน่วยลงทนุตามทีส่ั่งซือ้หลังจากทีไ่ดช้ าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวน  

 

13.2 การโอนหนว่ยลงทนุ 

 

หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี จะน าไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรอืน าไปเป็นหลักประกันมไิด ้ 

 

14. การจา่ยเงนิปนัผล :  

 

14.1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล :  

 

14.2. หลักเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล : ไมม่ ี 

 

14.3. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากัดในการจ่ายเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี 

 

15. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

 

15.1. คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) :  

 

รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

 

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  

ประมาณการคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่ าใชจ้่ายเกี่ยวกับโฆษณา (แต่ไม่รวม

ค่าใชจ้่ายตามขอ้ 15.2.6 ขอ้ 2 (2)) เมือ่รวมกับค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ทีส่ามารถประมาณการได ้เชน่ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการสอบบัญช ีค่า

จัดท าเอกสารต่างๆ ของกองทุน เชน่ หนังสอืชีช้วน หนังสอืบอกกล่าวต่อผูถ้อืหน่วย ประกาศ รวมถงึค่าจัดสง่เอกสารดังกล่าว เมือ่รวมกันแลว้ 

ประมาณคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.00 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) 

 

อย่างไรก็ตาม ค่าใชจ้่ายดังกล่าวเป็นการประมาณการ อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน 

จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุ เป็นตน้ แตท่ัง้นี้จะไมเ่กนิกว่าอัตราขัน้สงูของยอดรวมค่าธรรมเนียม เงนิตอบแทน และคา่ใชจ้่ายต่างๆ ทีไ่ดร้ะบไุวอ้ย่าง

ชดัแจง้ในโครงการ  

 

15.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม :  

 

15.2.1. คา่ธรรมเนียมการจัดการรายปี :  

 

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.8725 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 1.75 ต่อปีของมูลค่าทรัพยส์นิทัง้หมดหักมูลค่าหนี้สนิทัง้หมด (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) เวน้แต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ  

 

15.2.2. คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

 

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.0428 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.04 ต่อปีของมูลค่าทรัพยส์นิทัง้หมดหักมูลค่าหนี้สนิทัง้หมด (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) เวน้แต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ  
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15.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี :  

 

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.0535 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.05 ต่อปีของมูลค่าทรัพยส์นิทัง้หมดหักมูลค่าหนี้สนิทัง้หมด (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) เวน้แต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ  

 

15.2.4. คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทนุ : ไมม่ ี 

 

15.2.5. คา่ธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย : ไมม่ ี 

 

15.2.6. คา่ธรรมเนียมอืน่ๆ :  

 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมอืน่ๆ ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.2412 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1. คา่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วกับการซือ้หลักทรัพย ์ซึง่จะรวมอยูใ่นตน้ทนุของคา่ซือ้หลักทรัพยเ์มือ่มกีารซือ้หลักทรัพยแ์ละค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วกับการ

ขายหลักทรัพยจ์ะถกูหักจากคา่ขายหลักทรัพยเ์มือ่มกีารขายหลักทรัพย ์ไดแ้ก ่คา่ธรรมเนียมหรอืคา่นายหนา้การซือ้ขายหลักทรัพย ์ 

 

2. ค่าใชจ้่ายเพือ่วัตถุประสงคใ์นการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุตามจ านวนทีจ่่ายจรงิ โดยในทางบัญชจีะตัดจ่ายเป็น

คา่ใชจ้่ายของกองทนุเฉลีย่เทา่กันทกุวันเป็นเวลา 1 รอบระยะเวลาบัญช ีไดแ้ก ่ 

(1) ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งในการจัดท าโครงการกองทุนและการยืน่จัดตัง้กองทุน ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็น

กองทนุรวม และคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากการปฏบัิตติามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงาน ก.ล.ต.  

(2) ค่าใชจ้่ายในการจัดท าโฆษณาประชาสัมพันธ ์ค่าสือ่โฆษณาประชาสัมพันธ ์การจัดอบรมเผยแพร่ความรู ้ค่าใชจ้่ายดา้นการตลาด ตลอดจน

สัมมนาแนะน ากองทุน และอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี ทัง้นี้ จะไม่เกนิอัตรารอ้ยละ 1.00 ของมูลค่าเงนิทุนทีจ่ดทะเบยีน หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 

ของมลูคา่เงนิทนุทีจ่ดทะเบยีน เมือ่รวมภาษีมลูคา่เพิม่  

(3) คา่ออกแบบหรอืคา่จัดท าหรอืจัดพมิพห์รอืค่าแปลหนังสอืชีช้วน ใบค าขอเปิดบัญชกีองทนุ ใบค าสั่งซือ้หรอืใบจองซือ้หน่วยลงทนุ สมดุบัญชี

แสดงสทิธหิรอืเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุอืน่ใด และเอกสารทีใ่ชป้ระกอบการเสนอขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

 

3. ค่าใชจ้่ายเพือ่การด าเนนิงานของกองทนุทีเ่รยีกเก็บตามจ านวนทีจ่่ายจรงิ บรษัิทจะพจิารณาตัดจ่ายทัง้จ านวนหรอืทยอยตัดจ่ายในทางบัญชี

ของกองทนุตามระยะเวลาการใชป้ระโยชน์ของคา่ใชจ้่ายนัน้  

(1) คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนเพิม่เงนิทนุกองทนุ  

(2) ค่าใชจ้่ายในการจัดท าโฆษณาประชาสัมพันธ ์ค่าสือ่โฆษณาประชาสัมพันธ ์การจัดอบรมเผยแพร่ความรู ้ค่าใชจ้่ายดา้นการตลาด ตลอดจน

สัมมนาแนะน ากองทุน และอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง (ถา้มี) ทัง้นี้ จะไม่เกนิรอ้ยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน หรือไม่เกนิรอ้ยละ 

0.535 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ เมือ่รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 

(3) คา่ใชจ้่ายตา่งๆ ในการสอบบัญช ีคา่ทีป่รกึษากฎหมาย คา่ใชจ้่ายตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากการปฏบัิตติามค าสั่ง หรอืตามกฎหมาย หรอืประกาศของ

สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ ตามทีจ่่ายจรงิ  

(4) ค่าจัดท ารายงานหนังสอืบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถงึการลงประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวัน และค่าใชจ้่ายในการจัดท าและ

จัดพมิพ ์ใบค าขอเปิดบัญชกีองทุน สมุดบัญชแีสดงสทิธหิรอืเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนอืน่ใด ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน ใบค าสั่งขายคืน

หน่วยลงทนุ แบบฟอรม์อืน่ใด เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ ตามทีบ่รษัิทจัดการจัดท าขึน้  

(5) คา่จัดท า คา่จัดพมิพ ์คา่แปล และจัดสง่เอกสารทีเ่กีย่วกับการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุ หรอืเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วกับกองทนุ  

(6) คา่จัดท า คา่จัดพมิพ ์คา่แปล และจัดสง่หนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ รายงานรอบระยะเวลาหกเดอืน รายงานประจ าปี ขา่วสารกองทนุ 

และหรอืเอกสารอืน่ๆ ถงึผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(7) ค่าใชจ้่าย (ถา้ม)ี ในการด าเนินคดขีองผูดู้แลผลประโยชน์ที่ฟ้องรอ้งใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติามหนา้ที ่หรอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความ

เสยีหายจากบรษัิทจัดการ เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืเมือ่ไดรั้บค าสั่งจากส านักงาน ก.ล.ต. ค่าใชจ้่ายดา้นกฎหมายเพือ่รักษาสทิธิ

ของกองทนุ คา่ใชจ้่ายในการตดิตามหนี้ของกองทนุ  

(8) ค่าใชจ้่ายในการรับช าระหนี้เป็นทรัพยส์นิอืน่ แทนการช าระหนี้ดว้ยเงนิสดตามตราสารแห่งหนี้ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ 

คา่ใชจ้่ายในดา้นนติกิรรม คา่ประเมนิราคา คา่จดจ านอง คา่ปลดจ านอง คา่จัดพมิพเ์อกสาร คา่ใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับทาง

ราชการคา่ใชจ้่ายเกีย่วกับการไดม้าซึง่หลักประกันของสทิธเิรยีกรอ้งอันเกดิจากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่  

(9) คา่ใชจ้่ายในการรับช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ คา่ใชจ้่ายในการช าระเงนิคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(10) คา่ธรรมเนียมธนาคารต่างๆ เชน่ คา่ธรรมเนียมในการโอนเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ เพือ่น าเงนิเขา้บัญชสี าหรับการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ เป็น

ตน้ คา่ใชจ้่ายในการออกเช็ค คา่ไปรษณียากร และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

(11) คา่อากรแสตมป์ คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ในการซือ้ขายหลักทรัพย ์ 

(12) คา่ใชจ้่ายตา่งๆ ในการช าระบัญชแีละเลกิกองทนุ รวมถงึการด าเนนิการวางทรัพย ์(ถา้ม)ี  

(13) คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิจากการตดิตามทวงถาม หรอืการด าเนนิคดเีพือ่การรับช าระหนี้ใดๆ  

(14) ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย ค่าภาษีอากร หรอืภาษีอืน่ใดทีเ่กดิขึน้หรอืเกีย่วเนื่องกับการซือ้ขายหลักทรัพยห์รอืตราสารหรอืมไีวใ้นทรัพยส์นิ

ของกองทุนทัง้ในประเทศไทย และต่างประเทศ เชน่ ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหลักทรัพยข์องกองทุน การจัดหา การรับมอบ การสง่มอบ การ
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ป้องกันผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ การโอนเงนิ ค่าใชจ้่ายของศูนยรั์บฝากหลักทรัพย์ใน

ประเทศไทย (ถา้ม)ี ค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใชจ้่ายเกีย่วขอ้งกับการป้องกันความเสีย่งในอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ หรอืความเสีย่ง

อืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทุนในหรอืตา่งประเทศ (ถา้ม)ี รวมถงึคา่ธรรมเนียมและหรอืคา่ท ารายการและหรอืคา่ใชจ้่ายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งของผูรั้บ

ฝากทรัพยส์นิในตา่งประเทศของกองทนุ 

(15) คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายต่างๆ ในการสอบบัญช ีซึง่รวมถงึการตรวจสอบทรัพยส์นิทัง้ในและตา่งประเทศ คา่ทีป่รกึษากฎหมาย คา่ใชจ้่าย

ตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากการปฏบัิตติามค าสั่ง หรอืตามกฎหมาย หรอืประกาศของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุและการช าระบัญช ี

(16) คา่ใชจ้่ายในการตดิตอ่สือ่สารกับผูเ้กีย่วขอ้งกับทรัพยส์นิของกองทนุในตา่งประเทศ (ถา้ม)ี 

(17) ค่าธรรมเนียมส าหรับการใชบ้รกิารทดรองจ่ายเงนิ เพื่อช าระราคาหลักทรัพยล์่วงหนา้จาก Global Custodian ส าหรับกรณีการลงทุนใน

ตา่งประเทศ และคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิจากการผดินัดช าระราคา (Failed Trade) 

(18) คา่ธรรมเนียมและหรอืคา่ใชจ้่ายของผูรั้บฝากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในต่างประเทศของกองทนุรวมถงึค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใชจ้่ายอืน่

ใดทีเ่กีย่วขอ้งของผูรั้บฝากทรัพยส์นิในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี ตามทีจ่่ายจรงิ ทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในขอ้นี้เมือ่รวมค่าธรรมเนียม

ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุจะไมเ่กนิอัตรารอ้ยละ 0.04 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ หรอืไมเ่กนิรอ้ยละ 0.0428 ตอ่ปีของมลูค่า

ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ เมือ่รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 

 

ภาษีมลูคา่เพิม่อันเนื่องมาจากคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายของกองทนุทัง้หมด จะเป็นภาระของกองทนุ 

 

การค านวณคา่ธรรมเนียมและหรอืคา่ใชจ้่ายจะใชเ้งนิบาทเป็นฐานในการค านวณ  

 

15.3. คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ :  

 

15.3.1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : ม ี 

 

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษัิทจัดการจะยกเวน้ไม่เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในระยะแรก โดยบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธหิากจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียม

ดังกลา่ว ใหเ้รยีกเก็บได ้ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 ของมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อื

หน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ผ่านทางเว็บไซตบ์รษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

 

15.3.2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : ม ี 

 

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชใ้นการค านวณราคารับซือ้คนื (โดยมคี่าธรรมเนียมขัน้ต ่า 50 บาท) โดยบรษัิทจัดการจะ

หักคา่ธรรมเนียมดังกลา่วออกจากมลูคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการจะตอ้งจ่ายใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

 

ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนของกองทุนตดิต่อกันมากกว่า 1 ปี บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ใน

จ านวนเงนิ 50 บาทตอ่รายการ  

 

15.3.3. คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  

 

15.3.3.1 คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (Switching In) : มแีบบหลายเงือ่นไข  

 

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  

ค าอธบิายเงือ่นไข ตามรายละเอยีดเพิม่เตมิ  

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 

1. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ  

 

บรษัิทจัดการจะยกเวน้ไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

 

2. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุกบักองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการอืน่  

 

กรณี กองทนุเป็นกองทนุปลายทาง : ในอัตราคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  
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อนึง่ ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะเป็นผูเ้รยีกเก็บจากผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยตรง เพือ่ไม่ใหผ้ดิเงือ่นไขการลงทุน

ของประกาศกรมสรรพากร 

 

15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (Switching Out) : มแีบบหลายเงือ่นไข  

 

รายละเอยีด/จ านวน/อัตรา :  

ค าอธบิายเงือ่นไข ตามรายละเอยีดเพิม่เตมิ  

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 

1. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ  

 

บรษัิทจัดการจะยกเวน้ไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

 

2. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุกบักองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการอืน่  

 

กรณี กองทนุเป็นกองทนุตน้ทาง : ในอัตราไมเ่กนิ 200 บาทตอ่รายการ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเรยีกเก็บอัตราคา่ธรรมเนียมดังกลา่ว

ในอัตราใด ไดโ้ดยอยูใ่นดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ซึง่เป็นผูเ้รยีกเก็บ 

 

อนึง่ ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะเป็นผูเ้รยีกเก็บจากผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยตรง เพือ่ไม่ใหผ้ดิเงือ่นไขการลงทุน

ของประกาศกรมสรรพากร  

 

15.3.4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี 

 

15.3.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี 

 

15.3.6. คา่ปรับกรณีขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี 

 

15.3.7. คา่ธรรมเนียมอืน่ๆ : ม ี 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

อัตราคา่ธรรมเนียมดังกลา่วขา้งตน้รวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้  

 

15.4. วธิกีารค านวณและตัดจ่ายคา่ธรรมเนียม :  

 

1. บรษัิทจัดการจะค านวณคา่ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนทกุวันทีม่กีารค านวณมลูคา่

ทรัพยส์นิสุทธ ิโดยใชมู้ลค่าทรัพยส์นิทัง้หมดหักมูลค่าหนี้สนิทัง้หมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และ

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนในวันนัน้ๆ ของกองทนุเป็นฐานในการค านวณคา่ธรรมเนียม และเรยีกเก็บจากกองทนุเป็นรายเดอืน  

2. คา่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วกับการซือ้หลักทรัพย ์ซึง่จะรวมอยูใ่นตน้ทนุของคา่ซือ้หลักทรัพยเ์มือ่มกีารซือ้หลักทรัพย ์และคา่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วกับการ

ขายหลักทรัพย ์จะถกูหักจากคา่ขายหลักทรัพยเ์มือ่มกีารขายหลักทรัพย ์ 

3. ค่าใชจ้่ายเพือ่วัตถุประสงคใ์นการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุตามจ านวนทีจ่่ายจรงิ โดยในทางบัญชจีะตัดจ่ายเป็น

คา่ใชจ้่ายของกองทนุตามมาตรฐานบัญชหีรอืเฉลีย่เทา่กันทกุวันเป็นเวลา 1 รอบระยะเวลาบัญช ี 

4. ค่าใชจ้่ายเพือ่การด าเนนิงานของกองทนุทีเ่รยีกเก็บตามจ านวนทีจ่่ายจรงิ บรษัิทจะพจิารณาตัดจ่ายทัง้จ านวนหรอืทยอยตัดจ่ายในทางบัญชี

ของกองทนุตามระยะเวลาการใชป้ระโยชน์ของคา่ใชจ้่ายนัน้  

 

ทัง้นี้ การคดิค่าใชจ้่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามแนวปฏบัิตทิางการบัญชวี่าดว้ยการบัญชสี าหรับกจิการที่ด าเนนิธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุนตามที่

สมาคมก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.  

 

15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่าย :  

 

บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายตามขอ้ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ โดย

บรษัิทจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี้  

(1) กรณีทีบ่รษัิทจัดการจะเพิม่อัตราคา่ธรรมเนียม หรอือัตราคา่ใชจ้่ายแต่ไมเ่กนิกว่าอัตราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไว ้

ในโครงการ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วันท าการกอ่นการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ 

โดยปิดประกาศไวท้ีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื หรอืประกาศทาง

เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

(2) กรณีทีบ่รษัิทจัดการจะเพิม่อัตราค่าธรรมเนียม หรอือัตราค่าใชจ้่ายเกนิกว่าอัตราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวใ้น

โครงการ ทัง้นี้ ในรอบระยะเวลายอ้นหลัง 1 ปีนับแตวั่นทีบ่รษัิทจัดการจะขึน้ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดังกล่าว บรษัิทจัดการจะด าเนนิการตาม

หลักเกณฑ ์ดังนี้ 
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(ก) กรณีทีก่ารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอัตรารอ้ยละ 5 ของอัตราขัน้สงูดังกล่าว บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย

ลงทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกว่า 60 วันกอ่นการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดังกลา่ว โดยปิดประกาศไวท้ีส่ านักงานของบรษัิท

จัดการ และส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื หรอืประกาศทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

(ข) กรณีทีก่ารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกวา่อัตรารอ้ยละ 5 ของอัตราขัน้สงูดังกลา่ว บรษัิทจัดการตอ้งไดร้ับมตพิเิศษ 

(3) กรณีทีบ่รษัิทจัดการจะลดอัตราค่าธรรมเนียมหรอือัตราค่าใชจ้่าย บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่

วันทีม่กีารลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดังกล่าว โดยปิดประกาศไวท้ีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื หรอืประกาศทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

 

ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงตามขอ้ (2) และ (3) ทีแ่ตกต่างไปจากโครงการ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน

เปลีย่นแปลง  

 

15.6. หมายเหต ุ:  

 

ส าหรับค่าใชจ้่ายที่เกีย่วขอ้งกับการจัดการกองทุนที่มไิดร้ะบุไว ้(ถา้มี) บรษัิทจัดการจะเป็นผูร้ับผดิชอบ หรือบรษัิทจัดการจะทดรองจ่ายให ้

กองทุนก่อน และบรษัิทจัดการจะเรียกเก็บเงนิทดรองจ่ายจากกองทุนเดือนละครัง้ ทัง้นี้ การคดิค่าใชจ้่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชวี่าดว้ยการบัญชสี าหรับกจิการที่ด าเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุนตามที่สมาคมก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน 

ก.ล.ต.  

 

16. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีมู่ลคา่หนว่ยลงทนุไมถู่กตอ้ง :  

 

16.1. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ : ในประเทศ  

 

16.2. เงือ่นไขพเิศษ :  

 

1. บรษัิทจัดการจะค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมตามหลักเกณฑ ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

 

2. บรษัิทจัดการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทุน

เปิด ตามระยะเวลาดังตอ่ไปนี้ เวน้แตค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอืน่  

 

(2.1) ค านวณมลูค่าทรัพยส์นิสทุธแิละมูลค่าหน่วยลงทนุทกุสิน้วันท าการ ภายใน 2 วันท าการถัดไป และค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคา

รับซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันท าการถัดไป ทัง้นี้ ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้

คนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการกองทนุรวมใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาดังกลา่ว  

 

ทัง้นี้ ในกรณีทีท่รัพยส์นิของกองทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิตา่งประเทศ การค านวณมูลค่ายุตธิรรมของทรัพยส์นิดังกล่าว บรษัิทจัดการจะ

ใชห้ลักการค านวณมูลคา่ยุตธิรรมของหลักทรัพย ์หรอืตราสารทีเ่สนอขายในตา่งประเทศ โดยเทยีบเคยีงกับประกาศสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ

ซึง่ไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษัิทจัดการจะใช ้และตรวจสอบขอ้มลูเกีย่วกับราคาและอัตราผลตอบแทนของตรา

สารดังกล่าวโดยใชข้อ้มูลที่เปิดเผยผ่านระบบ Bloomberg หรือ Reuters หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ขอ้มูลสูส่าธารณชนและสามารถใช ้

อา้งองิไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์  

 

บรษัิทจัดการจะใชอ้ัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราสกุลต่างประเทศ เพื่อค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธเิป็นเงนิบาท โดยใชอ้ัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา

ต่างประเทศที่เป็นราคาปิด (Close) ซึง่ประกาศบนหนา้จอ Bloomberg หรือ Reuters ที่ประมาณเวลา 16.30 น. หรือใชอ้ัตราแลกเปลี่ยนที่

ประกาศโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย ของวันทีค่ านวณเป็นเกณฑใ์นการค านวณ 

 

ในกรณีที่บรษัิทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนนั้นไม่มีความเหมาะสม บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชอ้ัตราแลกเปลี่ยนของหน่วยงานอื่นใดที่

ประกาศแทนได ้โดยความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ 

 

(2.2) ประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ ภายใน 3 วันท าการถัดไป  

(2.3) ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ ภายใน 3 วันท าการถัดไป 

(2.4) ในกรณีประกาศตาม (2.2) และ (2.3) บริษัทจัดการจะด าเนินการดว้ยวธิีการใดๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มูลดังกล่าวในช่องทางที่

เหมาะสม เชน่ การประกาศทางหนังสอืพมิพ ์หรอืการประกาศทางเว็บไซต ์เป็นตน้ และภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูใน

การตัดสนิใจลงทนุได ้และจะจัดใหม้ขีอ้มลูดังกลา่วไว ้ณ ทีท่ าการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ และสถานทีท่กุแหง่ทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้

คนืใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ จะระบวุธิกีารประกาศดังกลา่วใหช้ดัเจนในหนังสอืชีช้วน  

(2.5) ในกรณีทีมู่ลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน

รวมเปิดไมถ่กูตอ้ง บรษัิทจัดการจะด าเนนิการตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยป์ระกาศ

ก าหนด  

 

มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เมือ่สิน้วันท าการทีค่ านวณนัน้  
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มูลค่า ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะใชตั้วเลขทศนยิมตามที่

ก าหนดไวใ้นขอ้ 3 และไดร้ับการรับรองจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

 

บรษัิทจัดการอาจไมค่ านวณและไมป่ระกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมในกรณีทีต่ลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์่างประเทศทีก่องทุนรวมไดไ้ปลงทุนในหลักทรัพยท์ีซ่ ือ้ขายในตลาดดังกล่าวเกนิกว่ารอ้ยละ 10 

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกติ หรือเหตุอื่นใดตามที่ไดรั้บการผ่อนผันจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

เมื่อเกดิเหตุการณ์ขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะประกาศการหยุดค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้คนืหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวม ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษัิทจัดการ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และบรษัิทจัดการจะรายงานการหยุดค านวณ

มลูคา่ดังกลา่ว พรอ้มทัง้แสดงเหตผุลและรายงานแผนการณ์ด าเนนิงานของกองทนุรวมใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน 

 

3. การใชตั้วเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือจ านวนหน่วยลงทุนของ

กองทนุเปิด บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี้  

(3.1) ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิป็นตัวเลข โดยมทีศนยิม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลักสากล  

(3.2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมทีศนยิม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล ส าหรับมูลค่าหน่วยลงทุน

เพือ่ใชใ้นการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนยิมต าแหน่งที ่4 ขึน้ สว่นมูลค่าหน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นการค านวณราคารับซือ้คนืหน่วย

ลงทนุจะตัดทศนยิมต าแหน่งที ่5 ทิง้  

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2) เป็นตัวเลขโดยมทีศนยิม 4 ต าแหน่งโดยตัดทศนยิมต าแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศ

ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2)  

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมทีศนยิม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลักสากล แต่จะใชผ้ลลัพธเ์ป็นตัวเลข

โดยมทีศนยิมเพยีง 4 ต าแหน่งโดยตัดทศนยิมต าแหน่งที ่5 ทิง้  

 

ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษัิทจัดการจะน าผลประโยชน์นัน้รวมเขา้เป็นทรัพยส์นิของกองทนุเปิด  

 

4. ในกรณีดังตอ่ไปนี้ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมไดร้ับยกเวน้ไมต่อ้งปฏบัิตติาม ขอ้ 2.  

(4.1) เมื่อบรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้

เฉพาะในชว่งระยะเวลาดังกลา่ว  

(4.2) เมือ่มเีหตทุีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งเลกิกองทนุรวม โดยใหไ้ดร้ับยกเวน้ตัง้แตวั่นทีป่รากฏเหตดุังกลา่ว 

ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและ/หรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุภายใน 3 วันท าการ  

 

16.3. แหลง่ขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ :  

 

• ประกาศปิดทีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

• หนังสอืพมิพก์รุงเทพธรุกจิ หนังสอืพมิพผู์จ้ัดการ หรอืหนังสอืพมิพร์ายวัน หรอือืน่ใด (ถา้ม)ี  

• ระบบโทรศัพท ์(บัวหลวงโฟน) ที ่โทร. 1333  

• ตดิตอ่ บลจ.บัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8 หรอืดขูอ้มลูใน www.bblam.co.th  

• ตรวจดขูอ้มลูใน NAV Center ที ่www.thaimutualfund.com  

 

16.4. หลักเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง :  

 

1. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งนอ้ยกว่าหนึง่สตางค ์หรอืต่างจากราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งตั ้งแต่

หนึง่สตางคข์ึน้ไป แตไ่มถ่งึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง บรษัิทจัดการจะจัดท าและสง่รายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถงึความ

ผดิพลาดภายใน 7 วันท าการนับแต่วันทีพ่บว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และจัดใหม้สี าเนารายงานดังกล่าวไว ้ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการ

เพือ่ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดังกลา่วจะมรีายการอยา่งนอ้ย ดังตอ่ไปนี้  

(1) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง  

(2) ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  

(3) สาเหตทุีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  

(4) มาตรการป้องกันเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ทัง้นี้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่

อาจควบคมุได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง  

 

ในกรณีทีเ่หตขุองความผดิพลาดซึง่ท าใหร้าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งตามวรรคหนึง่มผีลตอ่เนื่องตอ่การค านวณราคาหน่วยลงทนุครัง้ตอ่ไป เชน่ 

การก าหนดอัตราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นตน้ บรษัิทจัดการจะแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งนับแต่วันทีบ่รษัิทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่

ถกูตอ้งดว้ย  

 

2. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึง่สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอัตราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของ

ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง บรษัิทจัดการจะค านวณราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลังนับแต่วันทีพ่บราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถงึวันทีร่าคาหน่วย

ลงทนุถกูตอ้ง และด าเนนิการดังตอ่ไปนี้เฉพาะวันทีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไป และ

คดิเป็นอัตราสว่นตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  
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(1) จัดท ารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จสิน้ภายในวันท าการถัดจากวันทีพ่บว่าราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่

ถูกตอ้ง และสง่รายงานดังกล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในวันท าการถัดจากวันทีค่ านวณราคาหน่วยลงทนุเสร็จสิน้ เพือ่ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์

รับรองขอ้มูลในรายงานดังกล่าวภายในวันท าการถัดจากวันทีบ่รษัิทจัดการสง่รายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ รายงานดังกล่าวจะมรีายการ

อยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี้  

(ก) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง  

(ข) ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  

(ค) สาเหตทุีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  

(ง) การด าเนนิการของบรษัิทจัดการเมือ่พบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะจัดใหม้สี าเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการ เพือ่ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบ

ได ้ 

(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถุ่กตอ้งภายในวันทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคา

ยอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ประกาศชือ่กองทุนรวมทีม่ีการแกไ้ขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที่มีการแกไ้ขราคาตาม (2) ในหนังสอืพมิพร์ายวันอย่างนอ้ยหนึง่ฉบับ 

ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รับรองขอ้มลูในรายงานดังกลา่ว  

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จและแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุทีไ่ดซ้ือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทนุในชว่งระยะเวลา

ทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รับรอง

ขอ้มลูในรายงานดังกลา่ว  

(5) จัดท ารายงานมาตรการป้องกันเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง และสง่รายงานดังกล่าว พรอ้มทัง้ส าเนารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลัง

และรายงานการชดเชยราคาทีจ่ัดท าตาม (1) ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันท าการนับแตวั่นทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูล

ในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่

ไมอ่าจควบคมุได ้บรษัิทจัดการจะไมส่ง่รายงานมาตรการป้องกันใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจ่ะสง่ส าเนาเอกสารทีผู่ด้แูลผลประโยชน์

รับรองวา่การทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุไดแ้ทน  

 

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษัิทจัดการจะปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีาร ดังตอ่ไปนี้  

(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งต ่ากวา่ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง (understate) บรษัิทจัดการจะปฏบัิตดิังนี้  

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากับสว่นต่างของราคา

หน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งหากปรากฏว่าผูซ้ือ้หน่วยลงทนุไม่มหีน่วยลงทนุเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทนุเหลอือยู่นอ้ย

กว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บรษัิทจัดการจะจ่ายเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรอืลดจ านวน

หน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่

กองทนุเปิด เวน้แตก่ารทีร่าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้

สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รับรองวา่มสีาเหตดุังกลา่ว  

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากับสว่นต่าง

ของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับสว่นต่างของราคา เพือ่ชดเชย

ราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ บรษัิทจัดการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็น

จ านวนเทา่กับสว่นตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุ  

(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง (overstate) บรษัิทจัดการจะปฏบัิตดิังนี้  

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มมีลูคา่เทา่กับสว่นต่างของราคา

หน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเท่ากับสว่นตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผู ้

ซือ้หน่วยลงทนุ  

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากับสว่นต่าง

ของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้งหากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไมม่หีน่วยลงทุนเหลอือยู ่หรอืมหีน่วยลงทุน

เหลอือยูน่อ้ยกวา่จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ะตอ้งลด บรษัิทจัดการจะจ่ายเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเทา่กับสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู ่หรอื

ลดจ านวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงินของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี เพือ่ชดเชย

ราคาใหแ้กก่องทนุเปิด เวน้แตก่ารทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคา

ตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รับรองวา่มสีาเหตดัุงกลา่ว  

 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้กผู่ซ้ือ้หน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุรายใดมมีูลคา่ไม่ถงึหนึง่รอ้ยบาท บรษัิทจัดการ

อาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีม่กีารจ่ายเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน แต่ถา้บุคคลดังกล่าวไม่มสีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

บรษัิทจัดการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วันท าการนับแต่วันทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและ

รายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ือ้หน่วยลงทุนตาม 2 (ก) 

บรษัิทจัดการอาจจ่ายเงนิของบรษัิทจัดการเองแทนกองทนุเปิดก็ได ้ 

 

4. บรษัิทจัดการจะรับผดิชอบค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เชน่ ค่าใชจ้่ายในการประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2 

(3) ในหนังสอืพมิพ ์คา่ออกเช็ค คา่ใชจ้่ายในการจัดสง่เงนิชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ือ้หน่วยลงทนุและผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ เป็นตน้ เวน้แตใ่นกรณีที่

ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้ 
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17. ชือ่ผูเ้กีย่วขอ้ง :  

 

17.1. ชือ่บรษัิทจัดการ :  

 

ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จ ากัด  

 

17.2. ชือ่ผูด้แูลผลประโยชน์ :  

 

ชือ่ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน)  

 

17.3. ชือ่ผูป้ระกัน (กรณีกองทนุมปีระกัน) : ไมม่ ี

 

17.4. ชือ่ของผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุ (Outsource) : - 

 

17.5. ทีป่รกึษา :  

 

17.5.1. ชือ่ทีป่รกึษาการลงทนุ : - 

 

17.5.2. ชือ่ทีป่รกึษากองทนุ : - 

 

17.6. ผูส้อบบัญช ี:  

 

ชือ่ : นายประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 

ชือ่ : นายเทอดทอง เทพมังกร  

ชือ่ : นางสาวชมภนูุช แซแ่ต ้ 

ชือ่ : นายอดุม ธนูรัตน์พงศ ์ 

ชือ่ : นางสาวชตุมิา วงษ์ศราพันธช์ยั  

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบัญช)ี :  

หรอืบุคคลอืน่ที่ไดรั้บความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญช ีโดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ทราบ  

 

17.7. การแตง่ตัง้คณะตัวแทนผูถ้อืหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : - 

 

18. รอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปีของกองทนุรวม :  

 

18.1. วันทีส่ ิน้สดุรอบบัญช ี: วันที ่30  เดอืน เมษายน  

 

18.2. วันทีส่ ิน้สดุรอบบัญชคีรัง้แรก : วันที ่30 เมษายน 2558  

 

18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : - 

 

19. การขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ :  

 

ภายใตบ้ทบัญญัตขิองกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนหรอืส านักงาน ก.ล.ต. หรอืกฎหมายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง จะก าหนดไว ้

เป็นอยา่งอืน่ ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุหรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ จะด าเนนิการดังนี้ 

1. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดังตอ่ไปนี้ บรษัิทจัดการอาจขอใหส้ านักงาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบแทนการขอมตผูิถ้อืหน่วยลงทุนก็ได ้

ทัง้นี้ ส านักงาน ก.ล.ต. อาจก าหนดเงือ่นไขใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตเิพือ่ประโยชน์ในการแกไ้ขโครงการกอ่นใหค้วามเห็นชอบก็ได ้ 

(1) การเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเกีย่วกับการขายและการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(2) การเพิม่ชนดิหน่วยลงทนุทีไ่มท่ าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมอียูเ่ดมิดอ้ยลง  

(3) การเปลีย่นแปลงประเภทของทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุหรอือัตราสว่นการลงทนุทีส่อดคลอ้งกับนโยบายการลงทนุ  

(4) การค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน แลว้แตก่รณี ตาม

ขอ้ 16 ซึง่ไดรั้บการผ่อนผันจากส านักงาน ก.ล.ต.  

(5) กรณีอืน่ใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)  

 

การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามวรรคหนึ่งตอ้งไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน ไม่ท าใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของ

กองทนุเปลีย่นแปลงไปอยา่งมนัียส าคัญหรอืเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง  
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2. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อส านักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากขอ้ 4. ใหบ้รษัิทจัดการยืน่ค าขอเป็นหนังสอืพรอ้มทัง้

เอกสารหลักฐานประกอบค าขอทีถู่กตอ้งครบถว้นตามคู่มอืส าหรับประชาชน และช าระค่าธรรมเนียมต่อส านักงาน ก.ล.ต. เมือ่ส านักงาน ก.ล.ต. 

ไดรั้บค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลักฐานประกอบค าขอทีถู่กตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ ทัง้นี้ อัตราค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตาม

ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจด

ทะเบยีน และการยืน่ค าขอตา่งๆ  

 

เมือ่ส านักงานไดรั้บค าขอและเอกสารหลักฐานทีถ่กูตอ้งครบถว้นตามวรรคหนึง่แลว้ ส านักงานจะด าเนนิการพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วัน  

 

การช าระคา่ธรรมเนียมตามวรรคหนึง่ มใิหบ้รษัิทจัดการเรยีกเก็บจากกองทนุรวม  

 

3. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยใชว้ธิีการขอมตผูิถ้ือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรือมตพิเิศษมีจ านวนไม่เกนิรอ้ยละ 55 

หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 ใหบ้รษัิทจัดการสง่เอกสารหลักฐานเกีย่วกับการขอมตแิละการนับมตไิปยังผูดู้แลผลประโยชน์ เพือ่ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์

รับรองผลการนับมตนัิน้  

 

ทัง้นี้ การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจัดการในเรือ่งทีก่ระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนัียส าคัญตอ้งไดรั้บมตพิเิศษ โดยก าหนด

เรือ่งทีม่นัียส าคัญใหร้วมถงึ 

(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมทีท่ าใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่างมี

นัยส าคัญ  

(2) การช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่   

(3) การควบรวมกองทนุรวมระหว่างกองทนุรวมทีม่นีโยบายการลงทนุ ความเสีย่งและระดับความเสีย่งของการลงทนุ (risk spectrum) แตกต่าง

กัน 

(4) การรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ 

(5) การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกวา่อัตรารอ้ยละ 5 ของคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบไุวล้า่สดุในโครงการ 

(6) การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการประกัน ผูป้ระกัน สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบของผูป้ระกัน หรอืการแกไ้ขเพิม่เตมิสัญญาประกันในเรือ่งใดๆ 

อันมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเสยีผลประโยชน์   

 

บรษัิทจัดการอาจแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุรวมได ้โดยถอืวา่ไดร้ับมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ หรอืขอ้ก าหนดอืน่ในท านองเดยีวกัน 

ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะในกรณีดังตอ่ไปนี้  

(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้มลูซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงไดรั้บประโยชน์เพิม่ขึน้ 

(2) การแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่อ้งด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  ตลอดจนประกาศ กฎ และ

ค าสั่งทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว 

(3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชือ่และรายละเอยีดอืน่ของบคุคลใหถ้กูตอ้ง 

(4) การแกไ้ขเพิม่เตมิทีไ่ม่มผีลกระทบอย่างมนัียส าคัญต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ท าใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุนเปลี่ยนแปลงไป

อยา่งมนัียส าคัญ หรอืเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง 

 

4. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดังตอ่ไปนี้ ใหถ้อืวา่ส านักงาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในเรือ่งดังกลา่ว  

(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงไดรั้บประโยชน์เพิม่ขึน้ในกรณีดังนี้  

(ก) การลดมลูคา่ขัน้ต ่าในการซือ้หน่วยลงทนุ  

(ข) การเพิม่ชอ่งทางในการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(ค) การเพิม่จ านวนผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

(ง) การเพิม่ความถีข่องการสง่ค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุในแตล่ะชว่งเวลาซึง่ไมก่ระทบตอ่สถานะการลงทนุของกองทนุรวมอยา่งมนัียส าคัญ  

(จ) การลดเวลาสง่ค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุลว่งหนา้กอ่นมกีารเปิดใหข้ายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(2) การแกไ้ขเพิม่เตมิที่ตอ้งด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และ

ค าสั่งทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว  

(3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชือ่และรายละเอยีดอืน่ของบคุคลใหถ้กูตอ้ง  

(4) การแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่เปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน์ เมือ่ไดรั้บอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต.  

(5) การแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่ลดคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายของกองทนุ ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 15.5 (3)  

 

หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมตดิังกล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อื

หน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 

129/2 และมาตรา 129/3 แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  

 

20. ขอ้ก าหนดอืน่ๆ :  

 

20.1 ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มภีูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอืน่ บรษัิทจัดการจะอา้งองิทีอ่ยู่ของบรษัิทจัดการเป็น

ภมูลิ าเนาเพือ่การวางทรัพยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรัพย ์

 

20.2 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีจะน าไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรอืน าไปเป็นหลักประกันมไิด ้ 
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20.3 สทิธปิระโยชน์ดา้นภาษีของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

 

(1) สทิธแิละหนา้ทีเ่กีย่วกับภาษีของผูล้งทุนในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีจะเป็นไปตามกฎกระทรวง ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร และทีแ่กไ้ข

เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ดังตอ่ไปนี้ ซ ึง่ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดไดจ้ากคูม่อืการลงทนุเกีย่วกับการลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี  

(2) กฎกระทรวง ฉบับที ่228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ลงวันที ่9 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2544  

(3) ประกาศอธบิดกีรมสรรพากรเกีย่วกับภาษีเงนิได ้(ฉบับที ่90) เรือ่ง ก าหนดหลักเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขเพือ่การยกเวน้ภาษีเงนิได ้ส าหรับ

เงนิไดเ้ท่าที่ไดจ้่ายเป็นค่าซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี ลงวันที่ 12 

มนีาคม พ.ศ. 2544  

(4) ประกาศอธบิดกีรมสรรพากรเกีย่วกับภาษีเงนิได ้(ฉบับที ่91) เรือ่ง ก าหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขส าหรับกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนใน

กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีไดรั้บเงนิ หรอืผลประโยชน์ใดๆ จากกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี เพราะเหตสุงูอาย ุทพุพลภาพ หรอืตาย ลงวันที ่15 

มนีาคม พ.ศ. 2544  

(5) ประกาศอธบิดกีรมสรรพากรเกีย่วกับภาษีเงนิได ้(ฉบับที ่93) เรือ่ง ก าหนดหลักเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขเพือ่การยกเวน้ภาษีเงนิไดส้ าหรับ

เงนิไดเ้ท่าที่ไดจ้่ายเป็นค่าซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี ลงวันที่ 19 

มถินุายน พ.ศ. 2544  

(6) กฎหมาย ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร และหรอืกฎหมายภาษีอากรอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งทีจ่ะมขีึน้ในอนาคต  

 

20.4 หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุจงึมหีนา้ทีด่ังตอ่ไปนี้  

(1) ศกึษาคูม่อืการลงทนุ และหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุใหช้ดัเจนกอ่นตัดสนิใจลงทนุ 

(2) ตรวจสอบการลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีของตนเองใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนดในกฎหมายภาษีอากร  

(3) แสดงขอ้มลูการลงทนุตอ่กรมสรรพากร และด าเนนิการเสยีภาษีในกรณีทีม่กีารขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืมกีารลงทนุไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขใน

การไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายภาษีอากร  

 

20.5 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (Soft Dollar/ Soft Commission)  

 

บรษัิทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพือ่กองทนุจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อันเนื่องมาจากการใชบ้รกิารของบคุคลดังกล่าวในการจัดการ

กองทนุได ้โดยมหีลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี้  

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนทีรั่บไวนั้น้ตอ้งเป็นทรัพยส์นิที่มมีูลค่าในทางเศรษฐกจิและตอ้งเกีย่วกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตาม

กฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ละ  

(2) ตอ้งไม่มพีฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้ห็นว่าบรษัิทจัดการใชบ้รกิารของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกนิความจ าเป็นเพือ่ใหก้องทุนไดรั้บประโยชน์จากบุคคล

ดังกลา่ว (churning)  

 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ใหแ้กก่องทุนทีอ่ยูภ่ายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะกระท าดว้ยความเป็นธรรม

และค านงึถงึลักษณะและประเภทหลักทรัพยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทนุนัน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะไม่รับผลประโยชน์ตอบแทนอันเนื่องมาจากการ

ประกอบธุรกจิเพื่อประโยชน์ของบรษัิทจัดการเอง เวน้แต่เป็นการไดร้ับผลประโยชน์ตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยม โดยผูล้งทุนสามารถดู

แนวทางปฏบัิตเิกีย่วกับนโยบายการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่ไดท้ี ่www.bblam.co.th 

 

20.6 ขอ้ก าหนดเกีย่วกับ FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลักษณะเดยีวกัน 

 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ต่อไปจะเรยีกว่า FATCA) โดยมี

ผลบังคับใชวั้นที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวก าหนดใหส้ถาบันการเงนิที่ไม่ใชส่ัญชาตอิเมรกิันนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา 

(Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มูลเกีย่วกับบัญชขีองบุคคลทีอ่ยู่ในบังคับตอ้งเสยีภาษีใหก้ับประเทศสหรัฐอเมรกิา (ซึง่

รวมถงึบคุคลธรรมดา/ นติบิคุคล สัญชาตอิเมรกิัน ผูซ้ ึง่มถี ิน่ทีอ่ยูถ่าวรในสหรัฐอเมรกิา และผูซ้ ึง่มถี ิน่ทีอ่ยูท่างภาษีในสหรัฐอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมี

ไวก้ับ FFI นัน้ นอกจากนี้ ยังปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบันมรีัฐบาลในหลายประเทศก าลังด าเนนิการออกกฎหมายทีม่ขีอ้ก าหนดและหลักเกณฑ์ใน

ลักษณะทีค่ลา้ยคลงึกับ FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดังกลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 

 

กองทุนรวมและบรษัิทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนยิามของ FATCA ซึง่ถูกก าหนดใหต้อ้งเขา้ผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศ

สหรัฐอเมรกิา โดยมหีนา้ทีต่อ้งรายงานขอ้มลูและธรุกรรมทางการเงนิของบคุคลสัญชาตอิเมรกิันและบุคคลทีม่ลัีกษณะตามหลักเกณฑท์ี ่FATCA 

ก าหนด หนา้ทีใ่นการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้เพือ่หาความสัมพันธข์องลกูคา้กับประเทศสหรัฐอเมรกิา และรวมถงึหนา้ทีใ่นการก าหนดใหล้กูคา้บาง

ประเภทตอ้งจัดท าเอกสารยนืยันตนตามหลักเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

 

ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพันตนเพื่อปฏิบัตติามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-

Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะไดรั้บผลกระทบทีส่ าคัญในสองกรณี คอื 

(1) ตอ้งถูกหักเงนิในอัตรา 30 % ของเงนิทีก่องทุนรวมจะไดรั้บจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขายทรัพยส์นิทางการเงนิในประเทศ

สหรัฐอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่วันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงนิลงทุนทางออ้มในทรัพยส์นิทางการเงนิ

ของประเทศสหรัฐอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกับสถาบันการเงนิอืน่ๆ นอกประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึง่จะเริม่ตน้

ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA ก าหนดใหส้ถาบันการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตนตามขอ้ก าหนดของ 
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FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูรั้บฝากทรัพย์สนิ ผูส้นับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหนา้ที่

ด าเนนิการหักเงนิ ณ ทีจ่่ายดังกลา่วกอ่นช าระใหก้ับกองทนุรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายและรับ

ซือ้คนืหน่วยลงทนุ ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอืระงับการท าธรุกรรมทางการเงนิหรอืยตุคิวามสัมพันธท์างธุรกจิ

กับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึง่อาจท าใหก้องทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรือด าเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มี

ประสทิธภิาพ รวมถงึอาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถท ารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดอ้กีตอ่ไป  

 

เพือ่มใิหบ้รษัิทจัดการและกองทุนรวมไดร้ับผลกระทบในการด าเนนิงานรวมทัง้เพือ่เป็นการรักษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม บรษัิท

จัดการและกองทนุรวม (โดยบรษัิทจัดการ) จงึเขา้ผูกพันตนเพือ่ปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง และ

เพือ่ใหบ้รษัิทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏบัิตติามภาระผูกพันภายใตข้อ้ก าหนดและหลักเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้

บรษัิทจัดการและกองทุนรวม (ซึง่รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการปฎบัิตงิานของกองทุน เชน่ ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุน

การขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการดังนี้ 

(1) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) 

ใหค้ ายนิยอมบรษัิทจัดการและกองทนุและตัวแทนในการน าสง่ขอ้มลู (เชน่ ชือ่ ทีอ่ยู ่เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษีของสหรัฐอเมรกิา จ านวนและมลูค่า

หน่วยลงทุนคงเหลอื จ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุหรอืเงนิปันผลทีไ่ดร้ับ เป็นตน้) ทีม่อียู่ในบัญชทีัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุนัน้กับบรษัิท

จัดการ ใหก้ับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและตา่งประเทศ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรือค ายนิยอม เพิ่มเตมิ เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวขอ้งกับประเทศ

สหรัฐอเมรกิา เชน่ หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสัญชาตอิเมรกิันหรอืการใหข้อ้มูลตามหัวขอ้ทีก่ าหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากร

ของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืการแจง้ปรับปรุงขอ้มูลเมือ่ขอ้มูลทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นตน้ รวมถงึน าสง่หลักฐานเพือ่ยนืยันการเขา้

ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกีย่วขอ้ง (ในกรณีที่เป็นลูกคา้สถาบันการเงนิ) ทัง้นี้ เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของ

กฎหมายดังกลา่ว 

(3) ด าเนนิการอืน่ใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

เพือ่เป็นการป้องกันและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิตอ่กองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพือ่ใหก้องทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมไดร้ับ

ประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารด าเนนิการทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการด าเนนิการ 

หรอืไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนด บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึง่หรอืหลาย

อย่างดังต่อไปนี้ ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการด าเนนิการตามทีบ่รษัิทจัดการแจง้นี้แล ว้ 

และ/หรอืไดด้ าเนนิการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบัญช ี 

(1) ไมรั่บค าสั่งซือ้/ สับเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว 

(2) ระงับหรอืหยดุใหบ้รกิาร และด าเนนิการคนืเงนิลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว 

(3) ด าเนนิการหักเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทนุ เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่ าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุรายนัน้ได ้เพือ่ให ้

สอดคลอ้งกับเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ตอ้งไมข่ัดกับกฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าใหก้องทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้ับประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมีการ

ด าเนนิการทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 

 

การด าเนนิการดังกล่าวถอืเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพือ่หลกีเลีย่งมใิหบ้รษัิท

จัดการและกองทนุมกีารด าเนนิการทีไ่มส่อดคลอ้งขอ้บังคับของ FATCA และกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอันจะท าใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหัก 

ณ ทีจ่่าย หรอืถกูปิดบัญชธีนาคารตามทีก่ล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึง่ในทางปฏบัิตบิรษัิทจัดการจะเลอืกด าเนนิการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ขา้ขา่ยเป็น

พลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา(หรอืเป็นบคุคลตามทีก่ฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด)เทา่นัน้  

 

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้ก าหนดเพือ่รองรับการด าเนนิการตามทีบ่รษัิทจัดการไดส้งวนสทิธไิวข้า้งตน้ บรษัิทจัดการ

(รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) จะด าเนนิการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าสง่ขอ้มูลของผูถ้อืหน่วยลงทนุไปยังหน่วยงาน หรอื

ด าเนนิการอืน่ใดทีร่าชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นตอ้งรอ้งขอตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

 

20.7 แนวทางการใชด้ลุยพนิจิของบรษัิทจัดการในการโอนยา้ยการลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีไปยังกองทุนรวม

เพือ่การเลีย้งชพีอืน่ 

 

ในกรณีทีก่องทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีปรากฎเหตุเลกิกองทนุตามขอ้ 22.1 ในสว่นขอ้ผูกพัน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการใชดุ้ลยพนิจิเพือ่

ด าเนินการโอนยา้ยการลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีอืน่ โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อื

หน่วยลงทนุทีม่ชีือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยชอ่งทางใดๆ ทีม่หีลักฐานวา่สามารถตดิต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้รวมทัง้แจง้เป็นหนังสอืให ้

ผูดู้แลผลประโยชน์ทราบ และแจง้ส านักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบทีจ่ัดไวบ้นเว็บไซตข์องส านักงาน ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันทีเ่กดิเหตุการณ์

โดยขอ้มลูทีแ่จง้ดังกลา่วตอ้งมสีาระส าคัญอยา่งนอ้ยดังนี้ 

(ก) บรษัิทจัดการจะด าเนนิการโอนยา้ยการลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีอืน่ โดยจะโอนยา้ยไปยังกองทุนรวม

เพือ่การเลีย้งชพีทีม่นีโยบายการลงทุนเดียวกัน หรอืความเสีย่งทีใ่กลเ้คียงกับกองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชพีเดมิ หรอืไปยังกองทุนรวมเพื่อการ

เลี้ยงชพีที่มีความเสีย่งต ่าสดุ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อื

หน่วยลงทนุ 

(ข) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะโอนยา้ยการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีอืน่อกีทอดหนึง่ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแจง้ตอ่

บริษัทจัดการเพื่อโอนยา้ยการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีอื่นที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนก าหนด และผูถ้ือหน่วยลงทุนจะไดรั้บยกเวน้

คา่ธรรมเนียมการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ เมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขโดยครบถว้นดังนี 
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1. เป็นการโอนยา้ยตามค าสั่งของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นครัง้แรกโดยโอนยา้ยไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอืน่ทีอ่ยู่ภายใตก้ารจัดการของ

บรษัิทจัดการเดยีวกัน 

2. เป็นการโอนยา้ยการลงทนุภายในระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ทัง้นี้ ในการก าหนดระยะเวลาดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะค านงึถงึระยะเวลาที่

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถด าเนนิการเพือ่แจง้โอนยา้ยการลงทนุไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

เมือ่บรษัิทจัดการด าเนนิการจ าหน่ายหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีเ่หลอือยู ่และรวบรวมเงนิจากการจ าหน่ายหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิดังกล่าว ตาม

ขอ้ 22.2 ในสว่นขอ้ผูกพันแลว้ บรษัิทจัดการจะโอนยา้ยการลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีแ่จง้ความประสงคไ์วไ้ปยังกองทนุรวมเพือ่การเลี้ยงชพี

อืน่โดยไมช่กัชา้  

 

21. การด าเนนิการกรณีบรษิทัจดัการไมส่ามารถด ารงเงนิกองทนุไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด :  

 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามที่ประกาศก าหนด บรษัิทจัดการจะด าเนนิการเพือ่เปลี่ยนใหบ้รษัิทจัดการรายอื่นเข า้

จัดการกองทนุรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. หรอืขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่คดิตามจ านวน

หน่วยลงทุนรวมกันมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันทีรู่ห้รอืควรรูว้่า

ไม่สามารถด ารงเงนิกองทนุได ้ทัง้นี้ หากมเีหตุจ าเป็นและสมควร บรษัิทจัดการอาจขอใหส้ านักงาน ก.ล.ต. พจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้

โดยการคัดเลือกบรษัิทจัดการรายใหม่จะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และในกรณีที่มีค่าใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลี่ยน

บรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการรายเดมิจะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายดังกล่าว หากบรษัิทจัดการไม่สามารถด าเนนิการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป  

 

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทนุรวม :  

 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมมีหนา้ทีป่ฏบัิตติามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทุนรวม และ

กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่

ขอ้ก าหนดในโครงการขัดหรือแยง้กับหลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งดังกล่าว หากบรษัิทจัดการกองทุนรวมไดด้ าเนินการให ้

เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสั่งนัน้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดป้ฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผูดู้แลผลประโยชน์มี

อ านาจลงนามในขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษัิทจัดการกองทุนรวม ทัง้นี้ การลงนามในขอ้ผูกพันของผูดู้แลผลประโยชน์ที่ไดร้ับ

การแตง่ตัง้โดยชอบ ใหถ้อืวา่ผูกพันผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง 

 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการจัดการกองทนุรวมนี้ ไมว่า่ในทอด

ใดๆ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วยอมรับทีจ่ะผูกพันตามขอ้ก าหนดในโครงการจัดการกองทนุรวมและขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนและ

บรษัิทจัดการกองทนุรวม 

 

โครงการจัดการกองทนุรวมทีผ่่านการอนุมัตจิากส านักงาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทุนรวม ถอืเป็นสว่นหนึง่ของขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือ

หน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม  
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สว่นที ่3 ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหนว่ยลงทนุกบับรษิทัจดัการ 

  

1. บรษิทัจดัการ :  

 

ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จ ากัด  

 

ทีอ่ยู ่: เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศัพท ์0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996  

 

ทีอ่ยูบ่รษัิทจัดการ (ภาษาอังกฤษ) : 175 Sathorn City Tower, 7th, 21st and 26th Floors, South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok 10120 

 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

ในการจัดการกองทนุ บรษัิทจัดการมสีทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบในการด าเนนิการดังตอ่ไปนี้  

 

(1) การบรหิารกองทนุ  

(1.1) ยืน่ค าขอจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิซึง่เป็นเงนิไดจ้ากการขายหน่วยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุรวมตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน

ท าการนับแตวั่นปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุตอ่ประชาชนครัง้แรก  

(1.2) จัดการกองทุนใหเ้ป็นไปตามที่ระบุไวใ้นโครงการที่ไดร้ับอนุมัต ิตลอดจนขอ้ผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผูถ้ือหน่วยลงทุนอย่าง

เคร่งครัด  

(1.3) น าเงนิของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพยต์่างๆ และซือ้ขาย จ าหน่าย สั่งโอน เปลีย่นแปลงเพิม่เตมิหลักทรัพยท์ีล่งทนุไวนั้น้ตามทีบ่รษัิท

จัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศส านักงาน ก.ล.ต. และตาม

วัตถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทนุของโครงการทีไ่ดร้ับอนุมัต ิทัง้นี้ โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นหลัก  

(1.4) ด าเนนิการเพิม่จ านวนเงนิทนุจดทะเบยีนของกองทนุตามวธิกีารทีก่ าหนด  

(1.5) ด าเนนิการเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้หรอืยกเลกิจ านวนหน่วยลงทนุทีรั่บซือ้คนืในวันท าการถัดจากวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน

จ านวนนัน้แลว้แตก่รณี  

(1.6) สงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ  

(1.7) เขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกจิการทีก่องทนุถอืหุน้หรอืหลักทรัพยอ์ยูเ่ทา่ทีจ่ าเป็นเพือ่รักษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(1.8) เปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทุน หรือวธิีจัดการกองทุนตามหัวขอ้ "การขอมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน และวธิีการ

แกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ"  

(1.9) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมพัีนธสัญญา หรอืขอ้ตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรอืหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรอืมคีวามจ าเป็นจะตอ้งปฏบัิติ

ตามกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ ไมว่า่ทีเ่กดิขึน้แลว้ในขณะนี้หรอืจะเกดิขึน้ในอนาคต เชน่ ด าเนนิการตาม Foreign Account Tax Compliance 

Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นตน้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดรั้บทราบและตกลงยนิยอมใหส้ทิธแิก่บรษัิทจัดการที่จะปฏบัิตกิารและ

ด าเนนิการต่างๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพันธสัญญา หรอืขอ้ตกลง หรอืกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึง่รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ของผูถ้อื

หน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงนิไดข้องผูถ้ือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสทิธดิ าเนินการอืน่ใดเท่าที่จ าเป็นส าหรับการปฏบัิตติามพันธ

สัญญา หรอืขอ้ตกลง หรอืกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ 

 

(2) การรบัและจา่ยเงนิของกองทนุ  

(2.1) จัดใหม้ีการรับและจ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนและกองทุน ใหเ้ป็นไปตาม

วัตถปุระสงคข์องการจัดการของกองทนุตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ "คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วย

ลงทนุ"  

(2.2) ไดร้ับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียมอืน่ๆ ตามอัตราทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รียกเก็บจาก

กองทนุรวมและผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ"  

 

(3) การแตง่ต ัง้บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่การจดัการกองทนุ  

(3.1) จัดใหม้ผูีดู้แลผลประโยชน์ของกองทนุ ซึง่มคีุณสมบัตติามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. เรือ่ง คุณสมบัตขิองผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทนุ

รวม รวมถงึการเปลีย่นตัวผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทนุ และแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์อืน่แทนตามเงือ่นไขในการเปลีย่นตัวผูดู้แลผลประโยชน์

ทีก่ าหนดไว ้ทัง้นี้ โดยไดรั้บอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. กอ่น  

(3.2) แตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ภายใตห้ลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(3.3) จัดใหม้ผูีส้อบบัญชทีรัพยส์นิของกองทนุทีไ่ดรั้บความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญช ี 

(3.4) แตง่ตัง้ผูช้ าระบัญชกีองทนุ เมือ่ยตุหิรอืเลกิกองทนุ ทัง้นี้ โดยความเห็นชอบของส านักงาน ก.ล.ต. กอ่น  

(3.5) แตง่ตัง้นายทะเบยีนของกองทนุตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร  

 

(4) การด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ  

(4.1) หากผูถ้อืหน่วยลงทนุถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม บรษัิทจัดการจะไม่

นับคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิดังกลา่ว เวน้แตเ่ป็นกรณีกองทนุรวมทีม่กีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนดิดังกล่าวมผูีถ้อืหน่วยลงทนุเพียง

รายเดยีว จะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วเต็มตามจ านวนทีถ่อือยู ่ 
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(4.2) เปิดเผยขอ้มูลการถือหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง (ถา้มี) โดยจะระบุจ านวนบุคคลที่ถือหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากัด

ดังกลา่ว พรอ้มทัง้ชอ่งทางการตรวจสอบขอ้มลูสัดสว่นการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลนัน้ดว้ย  

(4.3) ในกรณีทีม่ผูีป้ระกอบธรุกจิหลักทรัพยใ์หบ้รกิารเป็นนายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุแบบไมเ่ปิดเผยชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ (Omnibus Account) 

บรษัิทจัดการจะจัดใหม้ขีอ้ตกลงใหผู้ป้ระกอบธรุกจิดังกล่าวด าเนนิการตรวจสอบและแจง้ใหบ้รษัิทจัดการทราบ หากมกีรณีทีบุ่คคลใดถอืหน่วย

ลงทุนเกนิขอ้จ ากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง เพือ่ใหบ้รษัิทจัดการใชข้อ้มูลดังกล่าวในการเปิดเผยตามหลักเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต รวมทัง้ผู ้

ประกอบธุรกจิดังกล่าวนัน้จะตอ้งไม่นับคะแนนเสยีงในสว่นทีเ่กนิขอ้จ ากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีงทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วย

ลงทนุกับบรษัิทจัดการ  

 

(5) การด าเนนิการอืน่ๆ  

(5.1) จัดใหม้เีอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  

(5.2) จัดใหม้กีารฝากทรัพยส์นิของกองทนุไวก้ับผูด้แูลผลประโยชน์  

(5.3) จัดใหม้แีละเก็บรักษาไวซ้ ึง่ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(5.4) จัดท ารายงานทุกรอบปีบัญชเีพื่อแสดงขอ้มูลเกีย่วกับกองทุน และส่งรายงานดังกล่าวใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีม่ีชือ่อยู่ในทะเบียนผูถ้อื

หน่วยลงทนุและส านักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศก าหนด  

(5.5) จัดท ารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืน เพือ่แสดงขอ้มูลเกีย่วกับกองทุนของรอบระยะเวลาหกเดอืนนัน้ และสง่รายงานดังกล่าวใหผู้ถ้ือ

หน่วยลงทุนทีม่ชีือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงานตามประกาศก าหนด เวน้แต่ บรษัิทเลอืกท ารายงานตามรอบปีบัญช ีบรษัิทไม่

ตอ้งจัดท ารายงานในรอบระยะหกเดอืนหลังส าหรับปีบัญชนัีน้  

(5.6) จัดท าหนังสอืชีช้วนใหม ่เพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกับกองทุนทีเ่ป็นปัจจุบัน ตามทีป่ระกาศก าหนด ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบันและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิใน

อนาคต  

(5.7) แจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้มลูทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้ ยกเวน้การเพิม่จ านวนเงนิทนุจดทะเบยีนและการแกไ้ขเพิม่เตมิจ านวนและมูลคา่หน่วย

ลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุใหแ้กส่ านักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันท าการนับแตวั่นทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมินัน้  

(5.8) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทุนเปิดต่อส านักงาน ก.ล.ต. โดยเสยีค่าธรรมเนียมตามอัตราทีส่ านักงาน 

ก.ล.ต. ก าหนด ในกรณีทีห่ลักฐานดังกลา่วสญูหายหรอืถกูท าลาย  

(5.9) จัดท ารายงานการซือ้ขายหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่การลงทนุของกองทุนเป็นรายวันและจัดสง่ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในทกุสิน้

วันท าการนัน้  

(5.10) จัดท ารายงานฐานะการลงทนุเพือ่กองทนุเป็นรายวัน และจัดสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายในทกุสิน้วันท าการนัน้  

(5.11) จัดท ารายงานอัตราสว่นการลงทนุในหลักทรัพยท์ีม่มีูลค่าเกนิอัตราสว่นทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด ในกรณีทีม่ไิดเ้กดิจากการลงทุนหรอื

ไดห้ลักทรัพยม์าเพิม่เตมิตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด และจัดสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายใน 3 วันท าการถัดจากวันที่

หลักทรัพยนั์น้มมีลูคา่เกนิอัตราสว่นทีก่ าหนด  

(5.12) จัดท าและจัดสง่รายงานอืน่ๆ ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด  

(5.13) ปฏบัิตกิารอืน่ๆ เพือ่ใหบ้รรลุซ ึง่วัตถุประสงคข์องกองทุน และรักษาไวซ้ ึง่ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตข้อบเขต หนา้ที ่และ

ความรับผดิชอบของบรษัิทจัดการ โดยปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบันและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมมหีนา้ทีป่ฏบัิตติามขอ้ผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจน

ประกาศ กฎ หรอืค าสั่งทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในขอ้ผูกพันหรอืโครงการจัดการกองทนุรวมขัด

หรอืแยง้กับหลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสั่งดังกล่าว หากบรษัิทจัดการกองทนุไดด้ าเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ 

หรอืค าสั่งนัน้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุไดป้ฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามขอ้ผูกพันหรอืโครงการจัดการกองทนุรวมแลว้  

 

เงือ่นไขการเปลีย่นบรษัิทจัดการ :  

 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบรษัิทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสั่งของส านักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 บรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งด าเนนิการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมรายใหมเ่ขา้ท าหนา้ทีต่่อไปได ้ซึง่

รวมถงึการสง่มอบเอกสารหลักฐานตา่งๆ ใหแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมรายใหม ่ 

 

2. ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

 

ชือ่ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่1 ราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท ์0-2470-3200-2  

 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 

สทิธขิองผูด้แูลผลประโยชน ์ 

(1) ไดรั้บค่าตอบแทนจากการท าหนา้ที่เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ตามอัตราที่ก าหนดไวใ้นหัวขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจาก

กองทนุรวมและผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ"  

(2) บอกเลกิสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นสัญญา ทัง้นี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  
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หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์ 

(1) ดูแลใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 และตามที่ระบุในโครงการ

จัดการกองทนุโดยเคร่งครัด  

(2) รับฝาก ดแูล และเก็บรักษาทรัพยส์นิของกองทนุ โดยแยกทรัพยส์นิของกองทนุออกจากทรัพยส์นิของผูด้แูลผลประโยชน์ และทรัพยส์นิของ

ลกูคา้อืน่ๆ ของผูด้แูลผลประโยชน์พรอ้มทัง้ดแูลใหก้ารเบกิจ่ายทรัพยส์นิของกองทนุ เป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุ  

(3) ดูแล ทวงถาม ตดิตามทรัพยส์นิหรอืรักษาสทิธใินทรัพยส์นิของกองทุนเพือ่ผลประโยชน์ในการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ การรับเงนิปันผล การรับ

ดอกเบีย้ การรับสทิธใินการจองซือ้หุน้เพิม่ทุน และหรอืหน่วยลงทุน และสทิธปิระโยชน์อืน่ใดทีก่องทุนพงึจะไดรั้บ หากผูดู้แลผลประโยชน์ได ้

ทราบถงึการนัน้ ผูดู้แลผลประโยชน์จะแจง้และรายงานใหบ้รษัิทจัดการทราบทันททีี่ไดร้ับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ด าเนนิการรับหรอืจ่ายเงนิตามสทิธนัิน้ๆ ตามค าสั่งของบรษัิทจัดการ ทัง้นี้ สทิธใินการประชมุต่างๆ 

เป็นของบรษัิทจัดการ  

(4) ด าเนนิการรับมอบ สง่มอบ จ าหน่าย จ่าย โอน และแปลงสภาพหลักทรัพยต์่างๆ ซึง่เป็นทรัพยส์นิของกองทุน ตลอดจนรับช าระหรอืช าระ

ราคาคา่หลักทรัพยดั์งกลา่วตามค าสั่งของบรษัิทจัดการเมือ่เห็นวา่มหีลักฐานถกูตอ้งแลว้  

(5) จัดท าบัญชทีรัพยส์นิและรับรองความถกูตอ้งของบัญชทีรัพยส์นิของกองทนุทีรั่บฝากไวแ้ละท าบัญชแีสดงการรับจ่ายทรัพยส์นิของกองทนุ  

(6) รับรองการค านวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ตาม

หลักเกณฑท์ีก่ าหนดในโครงการจัดการกองทนุและหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(7) จ่ายเงนิจากบัญชเีงนิฝากของกองทุน เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ของกองทุนตามที่ระบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนตามค าสั่งของบรษัิท

จัดการ  

(8) รับเงนิค่าขายหน่วยลงทุนจากบรษัิทจัดการเพือ่เขา้บัญชกีองทุนและช าระเงนิผ่านบรษัิทจัดการใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งของ

บรษัิทจัดการ  

(9) จัดท ารายงานดังตอ่ไปนี้เป็นลายลักษณ์อักษรสง่ใหบ้รษัิทจัดการ  

(9.1) รายละเอยีดการรับจ่ายเงนิจากบัญชเีงนิสดและเงนิฝากธนาคารพรอ้มยอดคงเหลอื ณ สิน้วัน และค านวณดอกเบีย้คา้งรับ (ถา้ม)ี  

(9.2) รายงานเป็นรายวันเกีย่วกับเงนิลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลักทรัพย ์และตามสถานภาพของหลักทรัพย ์พรอ้มทัง้ค านวณ

ดอกเบีย้คา้งรับ (ถา้ม)ี  

(9.3) รายงานรายละเอยีดเจา้หนี้คา่ซือ้หลักทรัพย ์และลกูหนี้คา่ขายหลักทรัพย ์ 

(9.4) รายงานอืน่ๆ ตามทีบ่รษัิทจัดการรอ้งขอ  

(10) จัดท ารายงานเสนอตอ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกระท าการหรอืงดเวน้กระท าการจนก่อใหเ้กดิความเสยีหาย

แก่กองทุน หรอืไม่ปฏบัิตติามหนา้ทีต่ามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทัง้นี้ ภายใน 5 วันนับแต่

วันทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รูถ้งึเหตกุารณ์ดังกลา่ว  

(11) แจง้ใหบ้ริษัทจัดการทราบ หากบริษัทจัดการมิไดป้ฏิบัตติามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือขอ้บังคับอื่นใดที่ออกตาม

พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ในสว่นทีเ่กีย่วกับการจัดการกองทนุรวม  

(12) ด าเนนิการสอดสอ่งดแูล และตรวจสอบบัญชเีงนิฝากและเอกสารหลักฐานทีเ่กีย่วกับการซือ้ขายหลักทรัพยข์องกองทนุ  

(13) ด าเนนิการฟ้องรอ้งบังคับคดใีหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติามหนา้ทีข่องตน หรอืฟ้องรอ้งเรยีกคา่สนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษัิทจัดการ 

ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนหรือเมื่อไดรั้บค าสั่งจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งบังคับคดี เพื่อ

ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุใหหั้กหรอืเรยีกรอ้งจากทรัพยส์นิของกองทนุได ้ 

(14) แสดงความเห็นของผูดู้แลผลประโยชน์เกีย่วกับการด าเนนิงานของกองทุนในรอบระยะเวลาหกเดอืนและรอบระยะเวลาหนึง่ปีทีผ่่านมาใน

รายงานหกเดอืนและรายงานประจ าปีและรายงานอืน่ทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

(15) ใหค้วามเห็นชอบในการด าเนนิงานของบรษัิทจัดการตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให ้

เป็นหนา้ทีข่องผูด้แูลผลประโยชน์  

(16) ดแูลรับฝากทรัพยส์นิของกองทนุจนกวา่การช าระบัญชจีะเสร็จสิน้ หรอืจนกวา่การเป็นผูด้แูลผลประโยชน์ตามสัญญาจะสิน้สดุลง  

(17) ดแูล และตรวจสอบใหผู้ช้ าระบัญชปีฏบัิตติามมาตรา 130 แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ในกรณีทีผู่ช้ าระ

บัญชงีดเวน้กระท าการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 จนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทนุ 

ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

(18) จัดใหม้ผูีรั้บฝากทรัพยส์นิในต่างประเทศหรอืศูนยรั์บฝากหลักทรัพยใ์นต่างประเทศ (ถา้ม)ี ส าหรับประเทศทีก่องทุนไปลงทุน โดยผูดู้แล

ผลประโยชน์มหีนา้ทีคั่ดเลอืกและตรวจสอบคุณสมบัตขิองผูรั้บฝากทรัพยส์นิในต่างประเทศว่าถูกตอ้งตามกฎหมายก าหนด มฐีานะมั่นคงและมี

ศักยภาพในการด าเนนิการเป็นผูรั้บฝากทรัพยส์นิในต่างประเทศของกองทนุ โดยผูด้แูลจะตอ้งรับผดิชอบการปฏบัิตหินา้ทีข่องผูรั้บฝากทรัพยส์นิ

นัน้ 

(19) ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชน์มิไดเ้ป็นสมาชกิศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือมีไวซ้ ึง่

หลักทรัพยนั์น้ ใหผู้ด้แูผลประโยชน์แตง่ตัง้ผูรั้บฝากทรัพยส์นิอืน่ซึง่มคีณุสมบัตติามหลักเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(20) ปฏบัิตงิานอืน่ใด ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องผูด้แูลผลประโยชน์  

(21) ดูแลใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติามหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุน และขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทนุ

กับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบันและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคตโดยเคร่งครัด  

 

ผูดู้แลผลประโยชน์มีอ านาจหนา้ที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตาม

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถึงหนา้ที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการ

เปลีย่นแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดมิมีหนา้ที่ด าเนนิการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏบัิติ

หนา้ที่ต่อไปได ้ซึง่การด าเนินการดังกล่าวรวมถงึการลงลายมือชือ่ในหนังสอืเพื่อรับรองความถูกตอ้งและครบถว้นของสิง่ที่สง่มอบใหผู้ดู้แล

ผลประโยชน์รายใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ 
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ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรือละเลยไม่ปฏบัิตหินา้ที ่ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน ผูถ้ือ

หน่วยลงทนุอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้ง

บังคับคดกีับผูด้แูลผลประโยชน์เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้

 

ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งไม่กระท าการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท านั้นจะเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผูอ้ืน่ เวน้แต่เป็นการเรยีกค่าตอบแทนในการท าหนา้ทีเ่ป็นผูดู้แลผลประโยชน์ หรอืเป็น

การด าเนินการในลักษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแลว้ โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ไดท้ราบ

ขอ้มลูดังกลา่วมไิดแ้สดงการคัดคา้น 

 

ในกรณีทีก่ารด าเนนิการใดตอ้งไดร้ับมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมไมด่ าเนนิการขอมต ิใหผู้ดู้แลผลประโยชน์มอี านาจ

ด าเนนิการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้ 

 

เงือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน์ :  

บรษัิทจัดการจะเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน์ภายใตเ้งือ่นไขดังตอ่ไปนี้  

(1) เมือ่บรษัิทจัดการหรอืผูดู้แลผลประโยชน์มคีวามประสงคจ์ะบอกเลกิสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบ

ลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วัน  

(2) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไม่ปฏบัิตหินา้ที่และความรับผดิชอบที่ไดต้กลงไว ้ผูดู้แลผลประโยชน์หรือ

บรษัิทจัดการอาจบอกเลกิสัญญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ โดยบอกกลา่วใหอ้กีฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน  

(3) ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในโครงการหรอืมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยห์รอืประกาศ

ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอืน่ใด และบรษัิทจัดการและผูดู้แลผลประโยชน์ทัง้สอง

ฝ่ายไมส่ามารถตกลงทีจ่ะแกไ้ขเปลีย่นแปลงสัญญาใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายดังกล่าว ทัง้นี้ เนื่องจากการเปลีย่นแปลงดังกล่าวมผีลเป็นการเพิม่

ภาระหนา้ที่แก่ผูดู้แลผลประโยชน์มากกว่าภาระหนา้ที่ที่ระบุไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะรับ

หนา้ทีด่ังกล่าว ผูดู้แลผลประโยชน์มสีทิธบิอกเลกิสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวใหบ้รษัิทจัดการทราบล่วงหนา้เป็นลาย

ลักษณ์อักษรเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วัน  

(4) ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีมตโิดยเสียงขา้งมากซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่ขายไดแ้ลว้

ทัง้หมดของกองทนุ เรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน์  

(5) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์น าขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการกองทนุหรอืขอ้มลูอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุไปเปิดเผย หรอืใชใ้นทางที่

ก่อหรอือาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูดู้แลผลประโยชน์เอง บรษัิทจัดการสามารถบอกเลกิสัญญาแต่งตัง้

ผูดู้แลผลประโยชน์ไดท้ันท ีเวน้แต่เป็นการเปิดเผยในการกระท าตามอ านาจหนา้ทีข่องผูดู้แลผลประโยชน์ หรอืโดยอ านาจของกฎหมาย หรอื

คูส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่ยนิยอมอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรใหเ้ปิดเผยได ้ 

(6) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัตขิอ้หนึ่งขอ้ใดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรือ่ง คุณสมบัตผูิดู้แลผลประโยชน์

ของกองทุนรวม บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหผู้ดู้แลผลประโยชน์จัดการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 15 วันนับตัง้แต่วันถัดจากวันทีบ่รษัิทจัดการ

ตรวจพบเอง หรอืปรากฏจากการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็นอย่างอืน่ 

โดยบรษัิทจัดการจะแจง้การแกไ้ขดังกล่าวใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 3 วันท าการนับตัง้แตวั่นถัดจากวันทีแ่กไ้ขเสร็จสิน้ ใน

กรณีที่ ผูดู้แลผลประโยชน์ไม่จัดการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาที่ก าหนด บรษัิทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดู้แลผลประโยชน์ต่อ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตัง้แต่วันถัดจากวันที่ครบก าหนดเวลาใหแ้กไ้ขและเมื่อไดรั้บอนุญาตจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้บริษัทจัดการจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่แทนผูดู้แลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน เวน้แต่ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็นอยา่งอืน่  

 

ในทุกกรณีการเปลีย่นตัวผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน และเมือ่การเป็นผูดู้แลผลประโยชน์

สิน้สุดลง ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งท าหนา้ทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพยส์นิ และเอกสาร

หลักฐานทัง้หมดของกองทุนใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม ่หรอืตามค าสั่งของบรษัิทจัดการ หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอด

ถงึการด าเนนิการอืน่ใดทีจ่ าเป็น เพือ่ใหก้ารโอนทรัพยส์นิ และเอกสารทัง้หลายใหแ้กผู่ด้แูลผลประโยชน์รายใหมเ่สร็จสิน้ และผูด้แูลผลประโยชน์

รายใหม่สามารถท าหนา้ทีไ่ดท้ันท ีทัง้นี้ ภายในระยะเวลาอันสมควร เวน้แต่บรษัิทจัดการ หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีค าสั่งเป็น

อยา่งอืน่  

 

ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการอันเป็นการขัดแยง้กับประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่เขา้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได ้หาก

เป็นกรณีทีม่นัียส าคัญและไมส่ามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมมอี านาจบอกเลกิสัญญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได ้ 

 

สถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิกองทนุรวม :  

ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน)  

เลขที ่1 ราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพมหานคร 10140  

โทรศัพท ์0-2470-3200-2 และ/หรอื  

 

บรษัิท ศนูยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด  

เลขที ่93 อาคารตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ชัน้ 14 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400  

และ/หรอื  

 



 

 
79 กองทุนเปิดบวัหลวงปัจจยั 4 เพ่ือการเลี้ ยงชีพ | BBASICRMF 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย  

เลขท ี273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200  

 

3. ผูส้อบบญัช ี:  

 

ชือ่ : นายประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 

ชือ่ : นายเทอดทอง เทพมังกร  

ชือ่ : นางสาวชมภนูุช แซแ่ต ้ 

ชือ่ : นายอดุม ธนูรัตน์พงศ ์ 

ชือ่ : นางสาวชตุมิา วงษ์ศราพันธช์ยั  

 

ทีอ่ยู ่: บรษัิท พวี ีออดทิ จ ากัด  

เลขที ่100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานชิ บ ีถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  

โทรศัพท ์0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020  

 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 

สทิธขิองผูส้อบบญัช ี 

ไดรั้บคา่ตอบแทนจากการท าหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบัญช ี 

 

หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัช ี 

ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิประจ ารอบระยะเวลาบัญชขีองกองทนุตามมาตรฐานการสอบบัญชทีีรั่บรองทั่วไป 

 

หรอืบคุคลอืน่ทีไ่ดร้ับความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญช ีโดยบรษัิทจัดการจะแจง้  

ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

 

4. นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ :  

 

ชือ่ : ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่333 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท ์0-2230-1784  

 

หรอืบคุคลอืน่ทีไ่ดร้ับอนุญาตใหบ้รกิารเป็นนายทะเบยีนหลักทรัพยจ์ากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ทราบ  

 

5. ผูจ้ดัจ าหนา่ย : - 

 

6. ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื :  

 

ชือ่ : ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่333 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท ์1333 และสาขาตา่งๆ ทั่วประเทศ  

 

ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่191 อาคารสลีมคอมเพล็กซ ์ชัน้ 29 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 โทรศัพท ์0-2231-3777  

และ 0-2618-1000  

 

ชือ่ : บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่23/115-121 รอยัลซติีอ้เวนวิ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท ์0-2777-8999  

 

ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชัน้ 15 - 17 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศัพท ์0-2638-5500 

 

ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จ ากัด  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 11 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท ์0-2680-1234  

 

ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่849 อาคารวรวัฒน์ ชัน้ 11, 14 และ 15 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท ์0-2635-1700  
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ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู่ : เลขที ่252/6 อาคารส านักงานเมอืงไทย-ภัทร 1 ชัน้ 6, 8-11 ถนนรัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศัพท ์0-2305-9449  

 

ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่989 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์ชัน้ 9, 14-15 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวัน เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

โทรศัพท ์0-2657-7000  

 

ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพย ์กรุงศร ีจ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่898 อาคารเพลนิจติทาวเวอร ์ชัน้ 3 ถนนเพลนิจติ แขวงลมุพนิี เขตปทมุวัน กรงุเทพมหานคร 10330 โทรศัพท ์0-2659-7000  

 

ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จ ากัด  

ทีอ่ยู่ : เลขที ่52 อาคารธนยิะ พลาซา่ ชัน้ที ่17 โซนด ีถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 โทรศัพท ์0-2026-5100 

กด 1  

 

ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จ ากัด  

ที่อยู่ : เลขที่ 19 อาคาร 3 ไทยพาณิชย ์ปาร์ค พลาซ่า ชัน้ที่ 2, 20-21 ถนนรัชดาภเิษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท ์0-2949-1999  

 

ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่173 อาคารเอเชยีเซ็นเตอร ์ชัน้ 10 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท ์0-2658-8889  

 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 

สทิธขิองผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

(1) ไดร้ับคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ส าหรับการท าหนา้ทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ตามสัญญาแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

(2) บอกเลกิการเป็นผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นสัญญาแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

 

หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

(1) จัดใหม้สีถานทีส่ าหรับจัดวางเอกสารเผยแพร่ขอ้มลูตา่งๆ ของกองทนุ ณ ส านักงานใหญ่ และสาขา (ถา้ม)ี  

(2) แจกจ่าย เผยแพร่หนังสอืชีช้วนของกองทุน ค าขอเปิดบัญชกีองทนุ ค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน ค าสั่งสับเปลีย่นหน่วย

ลงทนุ และคูม่อืการลงทนุ ตลอดจนเอกสารตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุใหแ้กผู่ส้นใจลงทนุ ตามประกาศก าหนด 

(3) รับค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ และรับช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุและช าระค่าขายคนืหน่วย

ลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการ  

(4) คนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้ทีไ่มไ่ดรั้บการจัดสรรตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการ  

(5) ยนืยันการซือ้ ขายคนื หรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

(6) สง่มอบหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุตามทีก่ าหนดใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  

(7) รับขอ้รอ้งเรยีนจากลกูคา้ โดยปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

(8) กรณีที่ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนใหบ้รกิารเป็นนายหนา้ซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยรายชื่อผูถ้ือหน่วยลงทุน (Omnibus 

Account) ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืมหีนา้ทีป่ฏบัิต ิดังนี้ 

(ก) มรีะบบในการปฏบัิตงิานทีท่ าใหม้ั่นใจไดว้่าลูกคา้จะไดรั้บการปฏบัิตอิย่างสจุรติ และเป็นธรรมเกีย่วกับการจัดท าการบัญชรีายชือ่ผูถ้อืหน่วย

ลงทนุซึง่ไมเ่ปิดเผยรายชือ่ 

(ข) ในกรณีทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืประสงคจ์ะปฏบัิตติอ่ลกูคา้ในเรือ่งใด ซึง่มผีลท าใหล้กูคา้ไดรั้บเงือ่นไขหรอืสทิธปิระโยชน์ทีไ่ม่เท่า

เทียมกับการซือ้ขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยรายชือ่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบและจัดใหม้ี

หลักฐานทีแ่สดงว่าผูล้งทุนไดรั้บทราบและยอมรับเงือ่นไขและสทิธปิระโยชน์ทีไ่ม่เท่าเทยีมกันนัน้แลว้ ทัง้นี้ การปฏบัิตดิังกล่าวตอ้งไม่ขัดหรือ

แยง้และไม่นอ้ยกว่าหลักเกณฑก์ารจัดตัง้และจัดการกองทุนรวมตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ประกาศ กฎ หรอืค าสั่งที่

ออกตามกฎหมายดังกลา่ว 

(ค) ด าเนนิการตรวจสอบและแจง้ใหบ้รษัิทจัดการทราบ หากมกีรณีทีบ่คุคลใดถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง เพือ่ใหบ้รษัิท

จัดการใชข้อ้มลูดังกลา่วในการเปิดเผยตามหลักเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต  

(ง) จะตอ้งไมนั่บคะแนนเสยีงในสว่นทีเ่กนิขอ้จ ากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีงทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการ  

(9) ปฏบัิตงิานอื่นใดซึง่เกีย่วขอ้งหรือเป็นหนา้ที่ของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด  

 

หมายเหต ุ:  

บรษัิทจัดการอาจแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเพิม่เตมิหรอืยกเลกิการแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืในภายหลัง โดยบรษัิท

จัดการจะแจง้การแต่งตัง้หรอืยกเลกิการแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครัง้ ในกรณีของ

การแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเพิม่เตมิ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรอืนติบิุคคล ทีส่ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบเพือ่ท าหนา้ทีเ่ป็นผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืของกองทนุ โดยผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื

ทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้จะตอ้งปฏบัิตงิานได ้ภายใตร้ะบบงานเดยีวกันกับผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีป่ฏบัิตหินา้ทีอ่ยูก่อ่นแลว้  
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7. ผูด้แูลสภาพคลอ่ง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : - 

 

8. ผูล้งทนุรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูด้แูลสภาพคลอ่ง) : - 

 

9. ทีป่รกึษา :  

 

9.1. ทีป่รกึษาการลงทนุ : - 

 

9.2.ทีป่รกึษากองทนุ : - 

 

10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั) : ไมม่ ี

 

11. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ (Outsource) : - 

 

12. คณะตวัแทนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : - 

 

13. สทิธหินา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

 

13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทนุ :  

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กบ่รษัิทจัดการ ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามรายละเอยีดโครงการหัวขอ้ "การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ"  

 

13.2. สทิธใินการรับเงนิปันผล : ไมม่ ี 

 

13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี 

 

13.4. ขอ้จ ากัดการโอนหน่วยลงทนุ :  

 

หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีจะน าไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรอืน าไปเป็นหลักประกันมไิด ้ 

 

13.5. สทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการลงทนุหรอืแกไ้ขวธิจีัดการ :  

 

ภายใตข้อ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทุนและขอ้จ ากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมตเิพือ่ท าการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรือ

แกไ้ขวธิจีัดการ โดยบรษัิทจัดการจะท าการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามรายละเอยีดโครงการหัวขอ้ "การขอมตขิองผูถ้อืหน่วย

ลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ"  

 

ในกรณีที่บุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีใ่หบ้รกิารเป็นนายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุแบบไมเ่ปิดเผยชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ (Omnibus Account) จะไมนั่บ

คะแนนเสยีงส่วนที่เกนิดังกล่าว เวน้แต่จะเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงาน ก.ล.ต. 

รวมถงึกรณีทีไ่ดร้ับอนุมัต ิเห็นชอบ ยกเวน้ หรอืผ่อนผันจากหน่วยงานดังกลา่ว  

 

13.6. สทิธใินการไดรั้บเงนิคนืเมือ่เลกิโครงการ :  

 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธไิดรั้บเงนิคนืเมือ่โครงการสิน้สดุลง โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้ผูีช้ าระบัญชทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ

เป็นผูช้ าระบัญช ีโดยจะไดด้ าเนนิการใหม้กีารจ าหน่ายทรัพยส์นิของโครงการ ช าระภาระหนี้สนิและแจกจ่ายเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม

วธิกีารทีร่ะบไุวภ้ายใตหั้วขอ้ “การช าระบัญชเีมือ่เลกิกองทนุ”  

 

13.7. สทิธปิระโยชน์อืน่ๆ :  

 

การลงทุนในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธไิดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษีเมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดด้ าเนนิการตามเงือ่นไขที่

กฎหมายภาษีอากรก าหนดไวค้รบถว้นแลว้  

 

13.8. อืน่ๆ :  

 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคีวามรับผดิจ ากัดเพยีงไมเ่กนิค่าหน่วยลงทนุทียั่งสง่ใชแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมไมค่รบ 

 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใดๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุน

ดังกลา่วยอมรับทีจ่ะผูกพันตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพันซึง่ลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการกองทนุรวมโดยชอบ 
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ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธเิรยีกใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทนุไดไ้มเ่กนิไปกว่าสว่นของทนุของกองทนุรวมที่

ตนถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทนุ สทิธใินการไดรั้บประโยชน์ตอบแทนหรอืการคนืเงนิทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิตอ้ง

เป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทนุชนดินัน้ๆ ดว้ย  

 

14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ :  

 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ :  

 

- สมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 

- หนา้แสดงรายการเคลือ่นไหวบัญชกีองทนุรวม 

- ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ 

- อืน่ๆ 

 

14.2. เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  

 

ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ตัง้แต ่2 คนขึน้ไปแตไ่มเ่กนิ 4 คนสั่งซือ้หน่วยลงทนุร่วมกัน บรษัิทจัดการจะจดแจง้ชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุเหลา่นัน้เป็นผูถ้อืหน่วย

ลงทนุร่วมกันในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ และในสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ หรอืเอกสารแสดงสทิธอิืน่ใด โดยจะถอืเอาบคุคลทีม่ชีือ่ใน

ค าขอเปิดบัญชกีองทนุคนใดคนหนึง่หรอืมากกวา่ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุแจง้ความประสงคไ์วเ้ป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุ และผูรั้บเงนิ

ทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุ 

 

บรษัิทจัดการจะออกสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ หรอืเอกสารแสดงสทิธอิืน่ใด ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 7 วันท าการนับแตวั่นสิน้สดุ

ระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก หรอืภายในวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ กรณีทีส่ั่งซือ้ภายหลังปิดการเสนอขายครัง้แรก 

 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชือ่ในสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสทิธอิื่นใด จะตอ้งมารับสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วย

ลงทนุหรอืเอกสารแสดงสทิธอิืน่ใด (ถา้ม)ี ดว้ยตนเอง ณ ส านักงานใหญ่หรอืส านักงานสาขาของบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้

คนืทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเปิดบัญชกีองทนุ 

 

สมุดบญัชแีสดงสทิธ ิ

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งน าสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถ

น าสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบันไดตั้ง้แต่วันท าการถัดจากวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ถ้ือ

หน่วยลงทุนไม่น าสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบัน ใหถ้อืเอารายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน

เป็นรายการทีถ่กูตอ้ง 

 

หนา้แสดงรายการเคลือ่นไหวบญัชกีองทนุรวม 

ส าหรับกรณีสั่งซือ้ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) ก าหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุใชเ้อกสารหนา้ทีแ่สดงรายการเคลือ่นไหวบัญชกีองทุนรวมหรอื

เอกสารอืน่ใด เป็นหลักฐานแสดงสทิธไิด ้หากผูถ้อืหน่วยลงทุนรายใดประสงคจ์ะใหอ้อกสมดุบัญชแีสดงสทิธเิพือ่ใชเ้ป็นหลักฐานแสดงสทิธ ิผู ้

ถอืหน่วยลงทนุยังสามารถรอ้งขอไดท้ีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีอ่อกหลักฐานแสดงสทิธนัิน้ๆ ได ้

 

ระบบไรใ้บหนว่ยลงทนุ  

ส าหรับกรณีสั่งซือ้ผ่านระบบ Fund Connext ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โครงการจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดย

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทนุท าการบันทกึชือ่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุเรยีบรอ้ยแลว้ เป็นผูถ้อื

หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดในค าขอเปิดบัญชกีองทุนและหรือค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน เมื่อผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนได ้

ช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุครบถว้นแลว้ 

 

อืน่ๆ 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาออกเอกสารแสดงสทิธใินรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ใหก้ับผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ เพือ่เป็นหลักฐาน

ยนืยันการท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุ รวมถงึเปลีย่นแปลง และหรอืเพิม่เตมิรูปแบบเอกสารแสดงสทิธ ิและหรอืเงือ่นไข และระยะเวลาสง่มอบ

เอกสารแสดงสทิธใิหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุไดโ้ดยจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่

ใดตามความเหมาะสม 

 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะจัดท าหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถใชอ้า้งองิต่อบรษัิท

จัดการกองทนุรวมและบคุคลอืน่ได ้

 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งจัดท าใบหน่วยลงทนุมอบใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  

 

15. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

 

ไมม่ ี 
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16. วธิกีารช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

 

หากมกีารผดินัดช าระหนี้หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมจะไมส่ามารถช าระหนี้ได ้บรษัิท

จัดการจะรับช าระหนี้ดว้ยทรัพย์สนิอื่นทัง้ที่เป็นหลักประกันและมใิช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ย

หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการจัดการกองทนุรวมในกรณีทีผู่อ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี้ ดังนี้  

16.1 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไดบั้นทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์ 

16.1.1 เมือ่มกีารบันทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย ์ผูถ้อืหน่วยลงทุนทกุรายทีม่ชีือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วันที่

บรษัิทจัดการไดบั้นทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูยเ์ป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้  

16.1.2 เมือ่ไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการรับช าระหนี้ บรษัิทจัดการจะไม่น าทรัพยส์นิดังกล่าวและเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ 

มารวมค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรัพยส์นิที่ไดจ้ากการรับช าระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระท าไดโ้ดย

ค านงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ เวน้แตก่รณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่สีทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ตก

ลงรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิดังกล่าวแทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทนุก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจาก

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหวา่งทีบ่รษัิทจัดการยังไมส่ามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ บรษัิทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพยส์นินัน้ได ้และ

ในกรณีทีม่คีา่ใชจ้่ายในการบรหิารทรัพยส์นิ บรษัิทจัดการจะจ่ายจากเงนิส ารอง รายไดห้รอืผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการบรหิารทรัพยส์นินัน้  

16.1.3 เมือ่มเีงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ในแต่ละครัง้ บรษัิทจัดการจะเฉลีย่เงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ด ้

จากการรับช าระหนี้คืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธใินเงินไดสุ้ทธินั้นภายใน 45 วันนับตัง้แต่วันถัดจากวันที่มีเงินไดสุ้ทธ ิและจะแจง้

รายละเอยีดเกีย่วกับการเฉลีย่เงนิคนืไปยังส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการนับตัง้แต่วันถัดจากวันทีบ่รษัิทจัดการไดเ้ฉลี่ย

เงนิคนื เวน้แตส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลีย่เงนิคนืเป็นอยา่งอืน่  

ในการเฉลีย่เงนิคนืแตล่ะครัง้ตามวรรคหนึง่ หากบรษัิทจัดการมเีหตผุลแสดงใหเ้ห็นว่า เงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ไม่คุม้กับ

ภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการอาจน าเงนิไดส้ทุธดัิงกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีก่ารเฉลีย่เงนิคืน

ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุจะคุม้กับภาระคา่ใชจ้่ายก็ได ้ทัง้นี้ หากไดม้กีารจ าหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่จนครบถว้นแลว้ 

และปรากฏว่าเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้นัน้ไม่คุม้กับภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลี่ยเงนิคนื บรษัิทจัดการอาจน าเงนิไดส้ทุธิ

จากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ดังกลา่วมารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมก็ได ้ 

16.1.4 เมือ่มกีารบันทกึมูลคา่ตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนยแ์ลว้ ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมไดรั้บช าระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรอื

สทิธเิรยีกรอ้งดังกลา่วเป็นเงนิ บรษัิทจัดการจะปฏบัิตติามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม  

 

16.2 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไมไ่ดบั้นทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์ 

16.2.1 กอ่นการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทีม่ใิชห่ลักประกันในแต่ละครัง้ บรษัิทจัดการจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยมติ

พเิศษ  

ในการขอความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุตามวรรคหนึง่ บรษัิทจัดการจะระบรุายละเอยีดเกีย่วกับทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมจะไดจ้ากการรับช าระ

หนี้ มลูคา่ของทรัพยส์นิ ประมาณการคา่ใชจ้่าย พรอ้มเหตผุลและความจ าเป็นในการรับช าระหนี้  

16.2.2 เมือ่ไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการรับช าระหนี้ บรษัิทจัดการจะน าทรัพยส์นิดังกล่าวมารวมค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมโดยจะ

ก าหนดราคาทรัพยส์นินั้นเพื่อใชใ้นการค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ามาคมบรษัิทจัดการลงทุน

ก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนนิการกับทรัพยส์นิดังกลา่วดังนี้  

(1) กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทนุรวมสามารถลงทนุในหรอืมไีวไ้ด ้บรษัิทจัดการอาจมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิดังกลา่วตอ่ไปเพือ่เป็นทรัพยส์นิของ

กองทนุรวมก็ได ้ 

(2) กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด ้บรษัิทจัดการจะจ าหน่ายทรัพยส์นิดังกล่าวในโอกาสแรกทีส่ามารถ

กระท าไดโ้ดยค านงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ และในระหว่างทีบ่รษัิทจัดการยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิดังกล่าว บรษัิท

จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพยส์นิดังกลา่ว  

 

ในกรณีทีม่คีา่ใชจ้่ายในการบรหิารทรัพยส์นิ บรษัิทจัดการจะจ่ายจากทรัพยส์นิของกองทนุรวม  

 

16.3 ในกรณีทีม่พีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหนี้ได ้บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะด าเนนิการ

ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วันทีม่พีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่

สามารถช าระหนี้ไดเ้ป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิอืน่ทีไ่ดจ้ากการช าระหนี้ก็ได ้ทัง้นี้ ในการด าเนนิการดังกลา่ว บรษัิทไมต่อ้งน าตราสาร

แหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มารวมค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  

 

การช าระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏชือ่ตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วย

ลงทนุ ณ เวลาทีก่ าหนด เทา่นัน้  

 

17. การจดัท าทะเบยีนหนว่ยลงทนุ การโอนหนว่ยลงทนุ และขอ้จ ากดัในการโอนหนว่ยลงทนุ :  

 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมมหีนา้ทีจ่ัดใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑท์ีอ่อกตามมาตรา 125(5) แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 
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ใหส้ันนษิฐานไวก้อ่นว่าทะเบยีนหน่วยลงทนุถูกตอ้ง และการช าระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจ ากัดสทิธใิดๆ แก่ผูถ้อืหน่วย

ลงทุนทีป่รากฏรายชือ่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพันหรอืตามกฎหมายแลว้ ใหถ้อืว่าบรษัิทจัดการ

กองทนุรวมไดด้ าเนนิการตามอ านาจหนา้ทีแ่ลว้ 

 

บรษัิทจัดการกองทนุรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทนุ ในกรณีดังนี้ 

(ก) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมทีเ่สนอขายตอ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย และการโอนหน่วยลงทนุจะท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เป็น

ผูล้งทนุสถาบัน ผูล้งทนุรายใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทนุสงู ตามทีก่ าหนดในโครงการจัดการกองทนุรวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมทีเ่สนอขายตอ่ผูล้งทนุสถาบันหรอืผูล้งทนุรายใหญ่พเิศษ และการโอนหน่วยลงทนุจะท าใหผู้ถ้อื

หน่วยลงทนุไมเ่ป็นผูล้งทนุสถาบันหรอืผูล้งทนุรายใหญ่พเิศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการจัดการกองทนุรวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทนุ ดังนี้ 

1. หน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุกอ่นวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุน้ระยะยาวทีจ่ัดตัง้

ขึน้กอ่นวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี  

3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การออมตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยการลงทนุของกองทนุ  

 

18. ขอ้จ ากดัการถอืหนว่ยลงทนุ และขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง (ถา้ม)ี :  

 

ภายใตห้ลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผูถ้ือหน่วยลงทุนและการจัดประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ  

 

หากผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม บรษัิทจัดการจะไม่นับ

คะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิดังกล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนดิหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนดิดังกล่าวมผูีถ้อืหน่วยลงทุนเพียง

รายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วไดเ้ต็มตามจ านวนทีถ่อือยู ่ 

 

19. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

   

การด าเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้ับมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน หากบรษัิทจัดการกองทุนรวมได ้

ด าเนินการไปตามมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ไดร้ับมาโดยชอบแลว้ ใหถ้ือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนทั ้งปวงเห็นชอบใหด้ าเนนิการดังกล่าวและมีผล

ผูกพันตามมต ิ

 

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีใ่หด้ าเนนิการใดอันเป็นการขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืวา่มตนัิน้เสยีไป 

 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขขอ้ผูกพันในเรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนัียส าคัญ ตอ้งไดรั้บมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วย

ลงทุน (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้ม่นอ้ยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชมุ

และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่สง่หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) 

เวน้แต่กรณีทีก่องทนุรวมมกีารแบ่งชนดิหน่วยลงทนุ การขอมตผูิถ้อืหน่วยลงทนุนอกจากจะตอ้งปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์กีย่วกับการขอ

มตผูิถ้อืหน่วยลงทนุทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน หรอืทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรอืตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แลว้ ใหเ้ป็นไป

ตามหลักเกณฑเ์พิม่เตมิดังตอ่ไปนี้ดว้ย 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนดิ โดยแต่ละชนดิไดร้ับผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ตอ้งไดร้ับ

มตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดร้ับผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวน

หน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดร้ับผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิใดชนดิหนึง่ ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุ

แตล่ะชนดิทีไ่ดร้ับผลกระทบ แลว้แตก่รณี  

 

20. วธิกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนั :  

 

การแกไ้ขเพิม่เตมิสว่นใดสว่นหนึง่ของขอ้ผูกพันทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน และมสีาระส าคัญทีเ่ป็นไปตามและไม่ขัดหรอืแยง้

กับพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑท์ีอ่อกโดยอาศัยอ านาจของกฎหมายดังกล่าว ใหถ้อืว่าขอ้

ผูกพันสว่นทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผูกพันคูส่ัญญา 

 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันในเรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอย่างมนัียส าคัญตอ้งไดรั้บมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ เรือ่งที่

กระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ ใหร้วมถงึ 

(ก) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ข) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ตามขอ้ 6 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที ่

ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่  

(ง) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการประกันตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และ

ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการแกไ้ขเพิม่เตมิสัญญาประกันในเรือ่งใดๆ อันมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเสยีผลประโยชน์ 
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(จ) เรือ่งทีผู่ด้แูลผลประโยชน์เห็นวา่กระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ 

 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ใหม้ผีลผูกพันเมือ่ไดร้ับความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้งไดร้ับมตขิองผู ถ้ือ

หน่วยลงทนุ 

(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันใหม้สีาระส าคัญสอดคลอ้งกับโครงการจัดการกองทนุรวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยไดรั้บมตโิดยเสยีงขา้งมากหรอื

มตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน แลว้แตก่รณี หรอื 

(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันนัน้เหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสทิธขิองผูถ้ือ

หน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ 

 

แกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันไมว่่ากรณีใดตอ้งกระท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชือ่โดยบุคคลผูม้อี านาจลงนามผูกพันบรษัิทจัดการกองทุนรวมและผูด้แูล

ผลประโยชน์ พรอ้มทัง้ประทับตราบรษัิท (ถา้มี) บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหม้ีขอ้ผูกพันเปิดเผยไว ้ณ ที่ท าการและเว็บไซตข์องบรษัิท

จัดการกองทนุรวมเพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดูได ้รวมทัง้จัดสง่สรุปการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันพรอ้มทัง้เหตุผลและความจ าเป็นใหผู้ ้

ถอืหน่วยลงทนุพรอ้มกับการสง่รายงานประจ าปีของกองทนุรวม  

 

21. การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ :  

 

21.1. การระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : ม ี 

 

21.2. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 

บรษัิทจัดการตกลงใหม้กีารระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการปฏบัิตไิมเ่ป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน

รวมนี้ และ/หรอืหลักเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้ง อันมผีลใหเ้กดิ

ความเสยีหายแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมแลว้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมสามารถน าขอ้พพิาทเขา้สู ่การพจิารณาตามกระบวนการ

อนุญาโตตลุาการของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ 

 

22. การเลกิกองทนุรวม :  

 

22.1. เงือ่นไขในการเลกิกองทนุ :  

 

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการเลกิกองทนุรวมเมือ่ปรากฏกรณีอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังตอ่ไปนี้ 

(1) เมือ่จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 35 รายในวันท าการใดๆ 

(2) มกีารขายคนืหน่วยลงทนุสทุธ ิณ วันใดวันหนึง่เกนิกวา่สองในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

(3) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทนุในชว่งระยะเวลาหา้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดตดิตอ่กันคดิเป็นจ านวนเกนิกว่าสองในสามของจ านวน

หน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

 

ความใน (2) และ (3) มใิหน้ ามาใชบั้งคับกับกองทนุทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่การเลกิกองทนุรวมจะ

ไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยู ่เนื่องจากกองทนุยังคงมทีรัพยส์นิคงเหลอืทีม่คีณุภาพและมสีภาพคลอ่งอย่างเพยีงพอ และผูถ้อื

หน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูจ่ะไมไ่ดร้ับผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 

 

ความใน (2) และ (3) มใิหน้ ามาใชบั้งคับกับกองทนุรวมดังนี้ 

(ก) กองทนุรวมตลาดเงนิ 

(ข) กองทนุรวมหน่วยลงทนุ   

(ค) กองทนุรวมฟีดเดอร ์  

(ง) กองทนุรวมดัชนี  

(จ) กองทนุรวมอทีเีอฟ 

 

(4) บรษัิทจัดการจะด าเนนิการเลกิกองทุนรวมตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 22.2 อันเนื่องมาจากจ านวนผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลงตาม (1) 

หรอืมกีารขายคนืหน่วยลงทนุตาม (2) หรอื (3) หรอืปรากฏขอ้เท็จจรงิทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลว่าจะ

มกีารขายคนืเกนิกวา่จ านวนทีก่ าหนดและการเลกิกองทนุรวมจะเป็นประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม  

(5) เมือ่ส านักงาน ก.ล.ต. สั่งใหบ้รษัิทจัดการเลกิกองทุนเปิดในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกระท าการหรอืงดเวน้กระท าการจนกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย

แกก่องทนุเปิด หรอืไมป่ฏบัิตติามหนา้ทีข่องตน 

(6) เมือ่การอนุมัตใิหจ้ัดตัง้กองทนุรวมเป็นอันสิน้สดุลงตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุว่าดว้ยการจัดตัง้กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป

และเพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย และการเขา้ท าสัญญารับจัดการกองทนุสว่นบคุคล 

 

(7) ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพกิถอนการอนุมัตใิหจ้ัดตัง้และจัดการกองทนุ หากปรากฎเหตดุังตอ่ไปนี้ 

(7.1) มีการแกไ้ขเพิ่มเตมิโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแยง้กับ

กฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสั่งทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว 
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(7.2) มีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษัิทจัดการกองทุนรวมมไิดป้ฏบัิตหิรอืดูแลใหม้ีการปฏบัิตติามหลักเกณฑเ์กีย่วกับการเสนอขายหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไปตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑใ์นการจัดส่งหรือแจกจ่าย

หนังสอืชีช้วนและการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

(7.3) ในกรณีทเีป็นกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบัน หากปรากฎขอ้เท็จจรงิว่ามผูีถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นบุคคลอืน่ใดทีม่ใิชผู่ ้

ลงทนุประเภทสถาบันตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวม 

 

(8) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเลกิโครงการในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถน าเงนิไปลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่

ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ และหรอืกรณีกองทนุมขีนาดกองทนุลดลงเหลอืนอ้ยจนไม่เหมาะสมกับค่าใชจ้่าย

ในการบรหิารกองทนุตอ่ไป และบรษัิทจัดการประสงคจ์ะเลกิกองทนุเปิดนัน้  

 

22.2. การด าเนนิการของบรษัิทจัดการ เมือ่เลกิกองทนุรวม :  

 

เวน้แต่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะก าหนดเป็นอย่างอื่น บรษัิทจัดการจะด าเนินการ

ดังตอ่ไปนี้ เพือ่เลกิกองทนุดังกลา่ว  

(1) ยตุกิารรับค าสั่งซือ้และค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุตัง้แตวั่นท าการทีป่รากฏกรณีตามขอ้ 22.1 (1) ถงึ (4)   

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยชอ่งทางใดๆ ทีม่หีลักฐานว่าสามารถตดิต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้รวมทัง้แจง้

เป็นหนังสอืใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบ และแจง้ส านักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบทีจ่ัดไวบ้นเว็บไซตข์องส านักงาน ทัง้นี้ ภายใน 3 วันท าการนับแต่

วันท าการทีป่รากฏกรณีตามขอ้ 22.1 (1) ถงึ (4)   

 

ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารด าเนนิการโอนยา้ยการลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีไปยังกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีอืน่ จะ

เป็นไปตามแนวทางการโอนยา้ยทีก่ าหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการ ขอ้ 20 ขอ้ก าหนดอืน่ๆ  

(3) จ าหน่ายทรัพยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทนุดังกลา่วภายใน 5 วันท าการนับแตวั่นท าการทีป่รากฏกรณีตามขอ้ 22.1 (1) ถงึ (4)   

(4) รวบรวมเงนิทีไ่ดจ้ากการด าเนนิการตาม (3) ภายใน 10 วันท าการนับแตวั่นท าการทีป่รากฏกรณีตามขอ้ 22.1 (1) ถงึ (4) 

(5)  ด าเนนิการโอนยา้ยการลงทนุไปยังกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีอืน่ตามแนวทางทีก่ าหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการโดยไมช่กัชา้ 

 

เมือ่ไดด้ าเนนิการตาม (1) ถงึ (5) แลว้ ใหถ้อืวา่เป็นการเลกิกองทนุ 

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการทราบก าหนดการเลกิกองทนุลว่งหนา้ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี้  

(1) แจง้เป็นหนังสอืใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบ และแจง้ส านักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบทีจ่ัดไวบ้นเว็บไซตข์องส านักงาน ก่อนวันเลกิกองทนุเป็น

เวลาไมน่อ้ยกวา่ 5 วันท าการ 

(2) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุและผูล้งทนุทั่วไปทราบเรือ่งดังกล่าวกอ่นวันเลกิกองทุนเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 วันท าการ เชน่ ประกาศบนเว็บไซต์

ของบรษัิทจัดการ หรอืตดิประกาศ ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนหน่วย

ลงทนุ และ 

(3) จ าหน่ายทรัพยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทนุรวมเพือ่รวบรวมเป็นเงนิสด เงนิฝากประเภทกระแสรายวัน เงนิฝากประเภทออมทรัพย ์และต๋ัวสัญญา

ใชเ้งนิทีม่กี าหนดระยะเวลาใชเ้งนิคนืเมือ่ทวงถาม ใหเ้สร็จสิน้กอ่นวันเลกิกองทนุรวม 

 

23. การช าระบญัชเีมือ่เลกิกองทนุ :  

 

เมือ่เลกิโครงการแลว้ บรษัิทจัดการจะจัดใหม้ผูีช้ าระบัญชทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เห็นชอบเพือ่ด าเนนิการคดิค านวณ รวบรวมทรัพยส์นิ 

จัดท าบัญชจี าหน่ายทรัพยส์นิของกองทุน ช าระภาระหนี้สนิและค่าใชจ้่ายต่างๆ ของกองทุนรวมทัง้ท าการอย่างอืน่ตามทีจ่ าเป็นเพือ่ช าระบัญชี

ของกองทนุใหเ้สร็จสิน้ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ส าหรับคา่ใชจ้่ายและเงนิค่าตอบแทน

ในการช าระบัญชขีองกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพยส์นิของกองทุนและผูช้ าระบัญชจีะด าเนินการเฉลี่ยคนืเงนิใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามมูลค่า

ทรัพยส์นิสทุธเิทา่ทีค่งเหลอือยู ่ 

 

เมือ่ไดช้ าระบัญชเีสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ผูช้ าระบัญชจีะท าการจดทะเบยีนเลกิกองทุนกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูช้ าระบัญชจีะโอน

ทรัพยส์นิคงคา้งใดๆ ทีเ่หลอือยูภ่ายหลังการจดทะเบยีนเลกิกองทนุแลว้ ใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

โครงการจัดการกองทนุรวมทีผ่่านการอนุมัตจิากส านักงาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทุนรวม ถอืเป็นสว่นหนึง่ของขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือ

หน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม  

 

 

 

 

 

 

 

วันทีร่วบรวมขอ้มลู 15 มถินุายน 2565 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด 

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ช้ัน 7 ช้ัน 21 และ ช้ัน 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996 www.bblam.co.th 




