กองทุนเปดบัวหลวงยั่งยืนเพื่อการเลี้ยงชีพ
Bualuang Sustainable Investing Portfolio RMF

B-SIPRMF

หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงยังยื
่ นเพื่อการเลี้ยงชีพ
Bualuang Sustainable Investing Portfolio RMF
(B-SIPRMF)
จัดตัง้ และจัดการโดย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
เสนอขายต่อผูล้ งทุนทัวไป
่
มูลค่าโครงการ
จานวนหน่วย
มูลค่าทีต่ ราไว้หน่วยละ

5,000 ล้านบาท
500 ล้านหน่วย
10 บาท

สถานที่ติดต่อซื้อขายหน่ วยลงทุน
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

ผูด้ แู ลผลประโยชน์
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

สารบัญ
คาจากัดความ / คานิ ยาม
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการฯ และข้อผูกพัน
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลรายละเอียดโครงการจัดการ
1. ชือ่ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ ราไว้
จานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขาย
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม
นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื ทีจ่ ะลงทุน
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit)
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
7. การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
8. การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
9. การชาระค่ารับซือ้ คืน สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
11. การไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน ไม่รบั สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตามคาสัง่
12. การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
13. เงือ่ นไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน
14. การจ่ายเงินปั นผล
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ งซื
ั ่ อ้ หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
16. วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทม่ี ลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
17. ชือ่ ผูเ้ กีย่ วข้อง
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม
19. การขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และวิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ
20. ข้อกาหนดอื่นๆ
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21. การดาเนินการกรณีบริษทั จัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามทีป่ ระกาศกาหนด
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม
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ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการ
บริษทั จัดการ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
ผูส้ อบบัญชี
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ผูจ้ ดั จาหน่าย
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ผูด้ แู ลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF)
ผูล้ งทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่ ม่ได้เป็ นผูด้ แู ลสภาพคล่อง)
ทีป่ รึกษา
ผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน)
ผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource)
คณะตัวแทนผูถ้ อื หน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund)
สิทธิหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
กาหนดเวลา วิธกี าร และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน
วิธกี ารชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
การจัดทาทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่วยลงทุน
ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
วิธกี ารแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพัน
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
การเลิกกองทุนรวม
การชาระบัญชีเมือ่ เลิกกองทุน
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คาจากัดความ / คานิ ยาม
คาศัพท์
กลุ่มกิ จการ
กองทุน หรือกองทุนรวม
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุน CIS ต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ
กองทุน infra

กองทุน private equity

คาอธิ บายศัพท์
บริษทั ใหญ่ และบริษทั ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีทส่ี ภาวิชาชีพกาหนดเกี่ยวกับการ
จัดทางบการเงินรวม
กองทุนเปิ ดบัวหลวงยังยื
่ นเพือ่ การเลีย้ งชีพ
กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่จดั ตัง้ และจัดการโดยบริษัทจัดการและมี
วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมระยะยาวเพือ่ การเลีย้ งชีพของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
กองทุนทีจ่ ดั ตัง้ และจัดการในต่างประเทศ หรือกองทุนอื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเช่นเดียวกันนี้
กองทุนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเป็ นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทัง้ นี้ ไม่ ว่ า กองทุ น ดัง กล่ า วจะจัด ตัง้ ในรูป บริษั ท
ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายต่างประเทศ
กองทุน exchange traded fund ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ
รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศต่างๆ ซึ่ง
ได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จดั ตัง้ ขึ้น ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือ่ ธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จดั ตัง้ ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้าง
พืน้ ฐานตาม 1. ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษทั
ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด
กิจ การเงิน ร่วมลงทุ น (private equity) ที่อาจจัด ตัง้ ขึ้น ในรูป ของบริษัท ทรัสต์ หรือ
รูปแบบอื่นใด และมีลกั ษณะของกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. กิจการเงินร่วมลงทุนทีก่ าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดการจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่วมลงทุน
ทีไ่ ม่ถอื เป็ นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
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ABC
คาศัพท์

กองทุน property

การชดเชยราคา

การลดความเสี่ยง

กิ จการ

คาอธิ บายศัพท์
2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
(ก) มีวตั ถุป ระสงค์เพื่อการลงทุน ร่วมกัน ของผูล้ งทุนตัง้ แต่ 2 รายขึน้ ไป ทัง้ นี้
ต้อ งมิไ ด้เ ป็ น ไปเพื่อ แสวงหาประโยชน์ จ ากการจัด การทรัพ ย์ส นิ ส่ว นตัว
ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ
(ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุค คลใดเป็ นผู้จดั การเงินทุนและทรัพย์สินที่
เกิดจากเงินทุน
(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทาสัญญาการลงทุนในหุน้ หรือ
การสนับสนุ นทางการเงินทีก่ ่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุน้ ของกิจการนัน้
ในภายหลัง โดยมีส่ วนในการกากับดูแลแผนธุร กิจการดาเนินงานหรือการ
ปรับปรุงการดาเนินงานหรือการดาเนินการอื่นใดในลักษณะทีส่ ะท้อนถึงการ
มีบทบาทต่อการดาเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว
กองทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ อยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอ่ี ยูภ่ ายใต้บงั คับประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริม ทรัพ ย์ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยทรัส ต์
เพือ่ ธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT
การเพิม่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ ้ือ หรือผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนทีม่ รี าคาหน่ วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่ ูกต้องแทนการเพิม่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุน
การลดความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน derivatives
ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
1. ไม่มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ หาผลประโยชน์โดยการเก็งกาไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสีย่ งในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็ นการลดความเสีย่ งทัวไปและความเสี
่
ย่ งเฉพาะของทรัพย์สนิ ทีต่ อ้ งการลดความ
เสีย่ ง
4. สามารถลดความเสีย่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษ ทั ที่ม หี ลัก ทรัพ ย์จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ บริษ ัท ที่มหี ลัก ทรัพ ย์ซ้ือ ขาย
ในศูนย์ซอ้ื ขายหลักทรัพย์ หรือบริษทั มหาชนจากัด
ii
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แก้ไขราคาย้อนหลัง
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
คาเสนอซื้อ

โครงการ
เงิ นกองทุน

เงิ นฝากหรือตราสาร
เทียบเท่าเงิ นฝาก

เงิ นฝากอิ สลาม

ดัชนี กลุ่มสิ นค้าโภคภัณฑ์
ดัชนี เงิ นเฟ้ อ
ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน

คาอธิ บายศัพท์
แก้ไขราคาหน่ วยลงทุนทีไ่ ม่ถูกต้องให้เป็ นราคาหน่ วยลงทุนทีถ่ ูกต้ อง โดยแก้ไขราคา
ย้อนหลังตัง้ แต่วนั ทีร่ าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปั จจุบนั
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คาเสนอซื้อ หลัก ทรัพ ย์ข องกิจการเป็ น การทัว่ ไปที่ผู้ท าค าเสนอซื้อต้อ งปฏิบ ัติต าม
ประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี าร ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงา
กิจการ
โครงการจัดการกองทุนเปิ ดบัวหลวงยังยื
่ นเพือ่ การเลีย้ งชีพ
เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ ดังนี้
1. ในกรณีทเี่ ป็ นธนาคารพาณิชย์ หมายถึง เงินกองทุนสาหรับธนาคารพาณิชย์ท่ี
จดทะเบีย นในประเทศ แต่ไ ม่ร วมถึง สาขาของธนาคารพาณิช ย์ต่ า งประเทศ
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยองค์ประกอบของเงินกองทุนสาหรับ
ธนาคารพาณิชย์ทจ่ี ดทะเบียนในประเทศ โดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ Basel III
2. ในกรณี ท่เี ป็ นสถาบันการเงินต่างประเทศ หมายถึง เงินกองทุนสาหรับสถาบัน
การเงินต่างประเทศทีม่ กี ารอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ Basel III
ทรัพย์สนิ ดังนี้
1. เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ท่อี อกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษทีอ่ อกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน
ข้อตกลงที่เป็ น ไปตามหลักชาริอะห์ และมีลกั ษณะที่เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดย
คูส่ ญ
ั ญาทีเ่ ทียบเคียงได้กบั ผูฝ้ ากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายทีเ่ ทียบเคียง
ได้กบั ผูร้ บั ฝากได้เต็มจานวน ณ เวลาใดๆ
ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด
ดัชนีทจ่ี ดั ทาขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สะท้อนอัตราเงินเฟ้ อ
ตราสารทางการเงินทีม่ เี งือ่ นไขให้แปลงสภาพเป็ นหุน้ ได้
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ABC
คาศัพท์
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารภาครัฐไทย

ตราสาร Basel III

ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ

ตลาดหลักทรัพย์
นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
บริ ษทั จดทะเบียน
บริ ษทั จัดการ
แบบ filing

คาอธิ บายศัพท์
ตราสารที่ ม ี รู ป แบบท านองเดี ย วกั บ ตราสารภาครัฐ ไทยที่ ร ัฐ บาลต่ า งประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่ วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การ
ระหว่างประเทศ เป็ นผู้ออกหรือผู้ค้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ของประเทศนัน้
ตราสารดังนี้
1. ตั ๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
3. พันธบัตร ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ศุ กูก หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือ
กองทุนฟื้ นฟูเป็ นผูม้ ภี าระผูกพัน
ตราสารเพื่อการนับเป็ นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
ต่างประเทศ ที่มกี ารอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกากับดูแลสถาบันการเงินของ Basel
Committee on Banking Supervision (Basel III)
ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใดๆ ที่จดั ให้มขี ้นึ เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
โดยมีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
1. มีการรวบรวมคาเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์จากผูเ้ สนอซื้อหลายรายและผูเ้ สนอ
ขายหลายราย
2. มีการกาหนดหลักเกณฑ์ห รือจัดให้มรี ะบบ ซึ่งกาหนดเกี่ย วกับวิธกี ารในการซื้อ
ขายหลัก ทรัพ ย์ไว้เป็ น การล่ วงหน้ า โดยผู้ให้บ ริก ารไม่อ าจใช้ดุ ลยพินิ จในการ
จัดการซื้อขายเป็ นประการอื่น และผู้เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตาม
หลักเกณฑ์หรือระบบนัน้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน
บริษัทที่มหี ลักทรัพย์ได้รบั การจดทะเบียนหรือได้รบั อนุ ญ าตให้ทาการซื้อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั จัดการกองทุนรวม
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
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ABC
คาศัพท์
ใบแสดงสิ ทธิ ในผลประโยชน์

ผูด้ แู ลผลประโยชน์
ผูม้ ีภาระผูกพัน
ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน
ในต่างประเทศ
ผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน
มติ พิเศษ

มติ เสียงข้างมาก

มูลค่าหน่ วยลงทุน
ราคาขายหน่ วยลงทุน
ราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
วงเงิ นลงทุน
วงเงิ นรับอนุญาต
วันทาการ

คาอธิ บายศัพท์
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทเ่ี กิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิง ซึ่งกาหนดให้เป็ นหลักทรัพย์
ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนด
ประเภทหลักทรัพย์เพิม่ เติม (ฉบับที่ 6)
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน
ผู้ท่ีม ีภ าระผูก พัน ในการชาระหนี้ ต ามตราสารทางการเงิน ในฐานะผู้อ อก ผู้ส ั ่งจ่า ย
ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ ้าประกัน แล้วแต่กรณี
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือผูร้ บั ฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ
บุคคลหรือนิตบิ ุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนมอบหมายให้ทาหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน แล้วแต่กรณีของกองทุน
มติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที่มคี ะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนหน่ วยลงทุน
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของ
จานวนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
มติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีม่ คี ะแนนเสียงข้างมากของจานวนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดของ
ผู้ถือหน่ วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวน
หน่ วยลงทุน ทัง้ หมดของผู้ถือหน่ วยลงทุ นซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิท ธิออกเสียง
ลงคะแนน
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหารด้วยจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด เมื่อสิน้ วัน
ทาการทีค่ านวณ
ราคาขายหน่ วยลงทุนที่คานวณจากมูลค่าหน่ วยลงทุ น ณ สิ้นวันทาการซื้อขายนัน้
บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ที่คานวณจากมูลค่าหน่ วยลงทุน ณ สิ้นวันทาการซื้อขาย
นัน้ หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
วงเงินที่สานักงาน ก.ล.ต. และหรือธนาคารแห่งประเทศไทย และหรือหน่ วยงานที่ม ี
อานาจตามกฎหมายใดๆ อนุ ญาต หรือเห็นชอบให้กองทุนโดยบริษทั จัดการ สามารถ
นาไปลงทุนในต่างประเทศได้
วันทาการตามปกติของบริษทั จัดการ
v
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ABC
คาศัพท์
วันทาการซื้อขาย

คาอธิ บายศัพท์
วันทาการขายหน่ วยลงทุน หรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามที่กาหนดในหนังสือชี้ชวน
เสนอขายหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี
วันทาการซื้อขายของกองทุน วันทาการตามปกติของบริษทั จัดการ และวันทาการของประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
ซื้อขายหรือชาระราคาหลักทรัพย์ซ่ึงเปิ ดตรงกัน หรือวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุน
ตามทีบ่ ริษทั จัดการประกาศกาหนด
ตราสารทางการเงินทีม่ ลี กั ษณะผลตอบแทนและความเสีย่ งเทียบเคียงได้กบั ตราสารหนี้
ศุกกู
ทัวไป
่ และเป็ นไปตามหลักชาริอะห์
ศูนย์ซอ้ื ขายดังนี้
ศูนย์ซื้อขาย derivatives
1. ศูนย์ซ้ือขาย derivatives ที่ได้รบั ใบอนุ ญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า
2. ศูนย์ซ้อื ขาย derivatives ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ และให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศ
และได้รบั การยอมรับจากสานักงาน
สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั อนุ ญ าตให้จดั ตัง้ และจดทะเบียนกับ
สมาคม
สานักงาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่
เกีย่ วกับการจัดการลงทุน
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สานักงาน
หรือสานักงาน ก.ล.ต.
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดบัวหลวงยังยื
่ นเพื่อการเลีย้ งชีพ
หน่ วยลงทุน
หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
หน่ วย CIS
1. หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ ยู่ภายใต้บงั คับประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั ่วไป กองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนที่มใิ ช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
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หน่ วย infra

หน่ วย private equity

หน่ วย property

คาอธิ บายศัพท์
หน่วยของกองทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงสร้างพืน้ ฐานซึง่ อยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังนี้
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จดั ตัง้ ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือ่ ธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่จดั ตัง้ ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมี
วัต ถุ ป ระสงค์ ห ลัก ในการลงทุ น ในลัก ษณะท านองเดีย วกับ กองทุ น โครงสร้า ง
พืน้ ฐานตาม 1. ทัง้ นี้ ไม่วา่ จะจัดตัง้ ในรูปบริษทั ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด
หน่ วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) อันได้แก่ หุน้ ใบทรัสต์ ตราสารหรือ
หลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สนิ ของกิจการเงินร่วมลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ ทัง้ นี้
ไม่วา่ กิจการดังกล่าวจะจัดตัง้ ขึน้ ในรูปของบริษทั ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด
1. กิจการเงินร่วมลงทุนทีก่ าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดการจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนที่
ไม่ถอื เป็ นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
(ก) มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผูล้ งทุนตัง้ แต่ 2 รายขึน้ ไป ทัง้ นี้ ต้อง
มิได้เป็ นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สนิ ส่วนตัวของบุคคล
ใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ
(ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็ นผู้จดั การเงินทุนและทรัพย์สนิ ที่
เกิดจากเงินทุน
(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทาสัญญาการลงทุนในหุน้ หรือ
การสนับสนุ นทางการเงินทีก่ ่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุน้ ของกิจการนัน้
ในภายหลัง โดยมีส่วนในการกากับดูแลแผนธุรกิจ การดาเนินงานหรือการ
ปรับปรุงการดาเนินงาน หรือการดาเนินการอื่นใดในลักษณะทีส่ ะท้อนถึงการ
มีบทบาทต่อการดาเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว
หน่ วยของกองทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซ่งึ อยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอ่ี ยูภ่ ายใต้บงั คับประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
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2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อ
ธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT
หุน้ กูท้ ม่ี กี าหนดเวลาชาระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ทีอ่ อกหุน้ กู้
ตัว ชี้ว ดั ของกองทุ น ซึ่งเป็ นดัช นี ห รือ องค์ป ระกอบของดัช นี ท่ีม ีก ารเผยแพร่อ ย่ า ง
กว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้
บุคคลดังนี้
1. บริษทั จัดการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
2. ผูท้ าหน้าทีบ่ ริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ
อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน
อัตราส่วนการลงทุนทีค่ สู่ ญ
ั ญา
สถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงาน เว้นแต่ท่กี าหนดไว้เป็ นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5 ของประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุ น ที่ ทน. 87/2558 เรื่อ ง การลงทุ น ของกองทุ น ลงวัน ที่ 17
ธันวาคม พ.ศ. 2558
derivatives ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการเคลื่อนย้ายความเสีย่ งด้านเครดิตของทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั
การประกั น ความเสี่ ย งจากคู่ ส ั ญ ญาฝ่ ายหนึ่ ง ไปยัง คู่ ส ัญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง ตาม
มาตรฐานสากล โดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งซึง่ มีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องชาระเงินให้แก่ค่สู ญ
ั ญา
อีกฝ่ ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ ท่มี ผี ลต่อการชาระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สนิ ที่
ได้รบั การประกันความเสีย่ ง จะได้รบั ผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสาหรับการมีภาระ
ผูกพันดังกล่าว
เหตุก ารณ์ทีเ่ กี่ย วข้อ งกับ ความสามารถในการชาระหนี้ต ามทีร่ ะบุในข้อ ตกลงของ
ตราสารหรือสัญญา
อันดับความน่ าเชื่อถือทีจ่ ดั ทาโดย CRA ซึ่งเป็ นการประเมินความสามารถในการชาระ
หนี้ตามตราสารหรือสัญญา
ความเสีย่ งด้าน FX
อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา underlying
ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี
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สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
derivatives ทีซ่ อ้ื ขายในศูนย์ซอ้ื ขาย derivatives
อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มกี ารลงทุนทีจ่ ะใช้ในการคานวณมูลค่าของ
หลักทรัพย์หรือตราสารนัน้
กองทรัส ต์ ห รือ กองอสัง หาริม ทรัพ ย์ ท่ี จ ัด ตั ง้ ขึ้น ตามกฎหมายต่ า งประเทศซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการทีป่ ระกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ทัง้ นี้ ไม่ว่ากองทรัสต์ห รือกองดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์
หรือรูปอื่นใด
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)
ประเทศกลุ่ ม อนุ ภู ม ิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่ ง ได้ แ ก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิ ย มเวีย ดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะ
มณฑลยูนนาน)
อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนาอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละ
บริษทั ทีอ่ ยูใ่ นกลุ่มกิจการมาคานวณรวมกัน
อันดับความน่ าเชื่อถือของผูม้ ภี าระผูกพันในฐานะผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือ
ผูค้ ้าประกัน
มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับทีใ่ ช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ
credit rating ในระดับทีส่ ามารถลงทุนได้
International Organization of Securities Commissions
อันดับความน่าเชือ่ ถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ
อันดับความน่าเชือ่ ถือของผูอ้ อกตราสารหรือคูส่ ญ
ั ญา
มูลค่าตามราคาตลาด
มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับทีใ่ ช้เปรียบเทียบภายในประเทศ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (Net Asset Value)
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มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพ ย์สนิ ไม่ว่าเป็ นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการ
ลงทุนในตราสารหรือสัญญาทีใ่ ห้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กบั ทรัพย์สนิ ซึ่ง เป็ นผลให้
กองทุนมีความเสีย่ งในทรัพย์สนิ นัน้
มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives
ประเภทและลัก ษณะของทรัพ ย์ สิน ที่ ข้อ ตกลงตาม credit derivatives อ้ า งอิง ถึ ง
(obligation category & obligation characteristics)
สัญ ญาที่ม ีล ัก ษณะตาม (3) ของนิ ยาม “สัญ ญาซื้อขายล่ วงหน้ า” ในมาตรา 3 แห่ ง
พระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
derivatives ซึง่ ซือ้ ขายนอกศูนย์ซอ้ื ขาย derivatives
อายุเฉลีย่ ของทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน ซึง่ ได้จากการคานวณค่าตามมาตรฐานสากล
อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สนิ
ศูนย์กลางทีจ่ ดั ช่องทางการสื่อสารระหว่างผูค้ า้ เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตรา
สารระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ขอ้ มูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าว
อยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากับ ดู แ ลของทางการหรือ หน่ ว ยงานที่ ท าหน้ า ที่ก ากับ ดู แ ลด้ า น
หลักทรัพย์หรือตราสารทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับหลักทรัพย์
ธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืน (repurchase agreement)
ธุรกรรมการซือ้ โดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repurchase agreement)
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ (Securities Borrowing
and Lending)
ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคูส่ ญ
ั ญา
Specific Investment Products
ตราสารทีม่ สี ญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
อันดับความน่ าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศทีผ่ อู้ อกตราสารมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ ซึง่ เป็ นการ
ประเมินความเสีย่ งในการผิดนัดชาระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนัน้
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)
x
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บริษัทหลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สนิ เชื่อ
เพื่ อ ธุ ร กิ จ หลั ก ทรัพ ย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ใบแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)
สินค้าตัวแปร หรือหลักทรัพย์อา้ งอิง
World Federation of Exchanges

xi
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการฯ และข้อผูกพัน
ชื่อบริษทั จัดการ :
ที่อยูบ่ ริษทั จัดการ :

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตท้ี าวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) :
กองทุนเปิ ดบัวหลวงยั ่งยืนเพื่อการเลีย้ งชีพ
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :
Bualuang Sustainable Investing Portfolio RMF
ชื่อย่อโครงการ :
B-SIPRMF
อายุโครงการ :
ไม่กาหนด
วันที่ได้รบั อนุมตั ิ ให้จดั ตัง้ และจัดการกองทุน : วันที่ 18 ตุลาคม 2564

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน มีลกั ษณะเป็ นกองทุนรวมหน่ วยลงทุน (Fund of Funds)
และกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ (RMF) เน้นลงทุนแบบมีความเสีย่ งต่างประเทศ และเปิ ดให้มกี ารลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ภายใต้บริษทั จัดการเดียวกัน (Cross Investing Fund)
นโยบายการลงทุนของกองทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนภายใต้การจัดการของ Pictet Asset Management
ตัง้ แต่ 2 กองทุนขึน้ ไป (กองทุนปลายทาง) โดยกองทุนจะมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางดังกล่าว
โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยกองทุนปลายทางจะเน้นลงทุนใน
บริษัททัว่ โลกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอย่างยั ่งยืน (Sustainability) โดยคานึ งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อ มในทุกขัน้ ตอนการผลิต สินค้าและบริก าร ซึ่งกองทุน จะลงทุน ในกองทุน ปลายทางกองทุน ใดกองทุน หนึ่ ง
โดยเฉลี่ยรอบปี บญ
ั ชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จดั การกองทุนสามารถปรับเปลี่ยน
สัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางได้ตามความเหมาะสม
ส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผล โดยวิธอี ่นื ตามที่
สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทัง้ ในและต่างประเทศ
1
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อื่นๆ
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนตาม
ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยผูจ้ ดั การกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการป้ องกันความเสีย่ งตามความเหมาะสมหรือ
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมถึงอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารที่
มีสญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note : SN) ตราสารหนี้ท่มี อี นั ดับความน่ าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้
(Non - Investment Grade) ตราสารหนี้ทไ่ี ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated) และ/หรือหลักทรัพย์ทไ่ี ม่ได้
จดทะเบียน (Unlisted Securities)
• กองทุนอาจลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น เช่น กองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน Property/ REITs
เป็ นต้น ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ โดยเฉลี่ยรอบปี บญ
ั ชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนของบริษทั จัดการอื่นใดทีม่ นี โยบาย
การลงทุน ใกล้เ คีย งกัน ในกรณีที่บ ริษัท จัด การเห็น ว่า กองทุน ภายใต้ก ารจัด การของ Pictet Asset Management
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือลงทุนไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน
หรือมีผลการดาเนินงานตกต่าอย่างมีนัยสาคัญหรือติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน หรือมีขนาดกองทุนลดต่าลงมากอย่างมี
นัยสาคัญ จนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุน เป็ นต้น และไม่มกี องทุนใดภายใต้การจัดการของ Pictet Asset Management
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนหลักของกองทุน และ/หรือในกรณี ท่ี Pictet Asset Management ได้เลิกกิจการ
ทัง้ นี้ หากมีการดาเนินการดังกล่าว บริษทั จัดการจะประกาศให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการที่ www.bblam.co.th
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder
Funds) หรือลงทุนโดยตรง หรือสามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวมหน่ วยลงทุน (Fund of Funds) ได้ โดยไม่ทาให้ระดับ
ความเสีย่ งของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิม่ ขึน้ และผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ ตลาด ณ ขณะนัน้ และต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์ สูงสุดของผู้ถือ
หน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
ก่อนการแก้ไขโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการที่ www.bblam.co.th และหรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม
•

แนวทางการบริ หารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ น
กองทุ น มีน โยบายลงทุ น ในสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อป้ อ งกัน ความเสี่ย งจากอัต ราแลกเปลี่ย น
ตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนได้ หากเกิดกรณีท่สี ภาวการณ์ไม่ปกติ โดยผูจ้ ดั การกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วน
การป้ องกันความเสีย่ งตามความเหมาะสมเพือ่ ประโยชน์ของกองทุน
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ผลตอบแทนที่ผลู้ งทุนจะได้จากเงิ นลงทุน
ผูล้ งทุนจะมีโอกาสได้รบั กาไรจากมูลค่าหน่ วยลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ (Capital Gain) ในกรณีทม่ี ูลค่าหน่ วยลงทุน ณ วันที่
ผูล้ งทุนทาการขายคืน มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหน่ วยลงทุน ณ วันที่ผูล้ งทุนทาการซื้อกองทุน และได้รบั สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีหากปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการลงทุน ทัง้ นี้ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผูล้ งทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุน
รวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ และคูม่ อื การลงทุนให้เข้าใจก่อนลงทุน

ลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
Q: กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุนหรือไม่
อย่างไร
A: กองทุนรวมนี้เป็ นกองทุนสาหรับผูล้ งทุนทัวไป
่ และไม่มกี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนี้ มีจานวนเงิ นทุนโครงการล่าสุดเท่าใด
A: จานวนเงินทุนโครงการนี้เท่ากับ 5,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการอาจจะดาเนินการเพิม่ เงินทุนโครงการ
ภายหลังจดทะเบียน โดยขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ทส่ี านักงาน ก.ล.ต. กาหนด
Q: กองทุนรวมนี้ เหมาะสมที่ จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงิ นลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลา
เท่าใด
A: กองทุนรวมนี้เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ สามารถลงทุ น ระยะยาว และรับ ความผัน ผวนและความเสี่ยง
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในต่างประเทศได้
เพือ่ โอกาสทีจ่ ะได้รบั ผลตอบแทนโดยเฉลีย่ ต่อปี ในระดับทีส่ งู กว่าการลงทุนในตราสารหนี้ ผูล้ งทุนจึงควรตัง้ เป้ าหมาย
การลงทุนระยะยาวหลายๆ ปี ในกองทุนนี้ และเนื่องจากเป็ นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ลงทุนจึงควรลงทุน
ต่อเนื่องเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จนครบอายุ 55 ปี บริบูรณ์ เพือ่ สิทธิประโยชน์ทางภาษี
Q: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อเงิ นลงทุนของผูล้ งทุน
A: ปั จจัยทีม่ ผี ลกระทบ ได้แก่
• ภาวะตลาดหลักทรัพย์ของประเทศทีก
่ องทุนลงทุน
• การเปลีย
่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นของเงินบาทและสกุลเงินทีน่ าทรัพย์สนิ ไปลงทุน
• ปั จจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจทัง้ ในและต่างประเทศ ภาวะอัตราเงินเฟ้ อ ค่าเงิน
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Q: กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ปู ระกันเงิ นลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่ม่งุ เน้ นจะคุ้มครองเงิ นต้นหรือไม่
อย่างไร
A: กองทุนรวมนี้ไม่มกี ารประกันเงินลงทุน และไม่คุม้ ครองเงินต้น
Q: กองทุนรวมนี้ มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
A: กองทุนรวมนี้มรี อบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุดทุกวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี โดยรอบระยะเวลาบัญชีแรกสิน้ สุดวันที่
31 ตุลาคม 2565
Q: กองทุน CIS ที่ กองทุนอาจลงทุนเกิ นกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่ าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน มีนโยบายการ
ลงทุน ปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญ และผลการดาเนิ นงานอย่างไร
A: กองทุนอาจมีการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศดังต่อไปนี้ เกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุน
• Pictet - Global Environmental Opportunities - I EUR
10 กันยายน 2553
วันที่จดั ตัง้ กองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน
ประเภทโครงการ
ไม่กาหนด
อายุโครงการ
ลงทุ น ในตราสารทุ น ทัว่ โลกที่ม ีส่วนเกี่ยวข้องกับ การจัดการสิ่งแวดล้อมในด้าน
นโยบายการลงทุน
ต่างๆ เช่น พลังงานสะอาด (Clean Energy) การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ (Climate
Change) และมลพิษ (Pollution) เป็ นต้น มุ่งเน้นบริษทั ที่ทาให้เกิดผลกระทบเชิง
บวกต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมในทุกขัน้ ตอนการผลิต
MSCI AC World EURO
ดัชนี ชี้วดั
Pictet Asset Management
ผูจ้ ดั การกองทุน
ค่าธรรมเนี ยมกองทุน CIS
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ผลการดาเนิ นงานย้อนหลังของกองทุน CIS

แหล่งทีม่ า: Pictet Asset Management ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
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•

Pictet - Clean Energy - I USD
14 พฤษภาคม 2560
วันที่จดั ตัง้ กองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน
ประเภทโครงการ
ไม่กาหนด
อายุโครงการ
ลงทุนในตราสารทุนทัวโลกที
่
ม่ สี ่วนเกี่ยวข้องกับ พลังงานสะอาด (Clean Energy)
นโยบายการลงทุน
เช่น การลดก๊าซ CO2 (Carbon Emission) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable
Energy) เป็ นต้น มุ่งเน้นบริษทั ทีท่ าให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสิง่ แวดล้อมในทุก
ขัน้ ตอนการผลิต
MSCI AC World (USD)
ดัชนี ชี้วดั
Pictet Asset Management
ผูจ้ ดั การกองทุน
ค่าธรรมเนี ยมกองทุน CIS

ผลการดาเนิ นงานย้อนหลังของกองทุน CIS
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แหล่งทีม่ า: Pictet Asset Management ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ทัง้ นี้ การลงทุนในกองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวอาจเปลีย่ นแปลงได้ในอนาคต ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
Q: ความผันผวนของผลการดาเนิ นงานของกองทุน CIS ต่างประเทศนัน้ เป็ นอย่างไร
A: ความผันผวนของผลการดาเนินงานของกองทุน CIS ต่างประเทศ
• Pictet - Global Environmental Opportunities - I EUR

•

Pictet - Clean Energy - I USD

แหล่งทีม่ า: Pictet Asset Management ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
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ข้อกาหนดในการซื้อขายและโอนหน่ วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนี้ มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนอย่างไร
A: ผูส้ นใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วน คาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คู่มอื การลงทุน และ
เอกสารอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด (ถ้ามี) ได้ทบ่ี ริษทั จัดการและหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน สาหรับผู้
ลงทุนทีย่ งั ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุน จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่ างๆ ในใบคาขอเปิ ด
บัญชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ทัง้ นี้ ในการเปิ ดบัญชีกองทุนหรือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพเป็ นครัง้ แรก บริษทั จัดการจะจัดให้มคี ่มู อื
การลงทุน ซึง่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบตั ติ ามเพือ่ ให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี
เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(2) กรณีนิตบิ ุคคล
ก) หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
ข) สาเนาหนังสือมอบอานาจ และตัวอย่างลายมือชือ่ ของผูม้ อี านาจลงนามแทนนิตบิ ุคคล
ค) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูม้ อี านาจลงนามแทนนิตบิ ุคคล
ง) เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องอื่นใด (ถ้ามี)
วิ ธีสงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน
สามารถติดต่อจองซือ้ ได้ท่ี
ั จัดการ
• บริ ษท
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตท้ี าวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2674-6488
้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
• ผูส
 ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 1333 และสาขาต่างๆ ทัวประเทศ
่
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ั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
 บริษท



















เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 29 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2231-3777 และ 0-2618-1000
บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2777-8999
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชัน้ 15 - 17 ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2638-5500
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
175 อาคารสาธรซิตท้ี าวเวอร์ ชัน้ 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2680-1234
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ชัน้ 11, 14 และ 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2635-1700
บริษทั หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
เลขที่ 252/6 อาคารสานักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชัน้ ที่ 6, 8-11 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2305-9449
บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชัน้ 9, 14-15 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2657-7000
บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรงุเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2659-7000
บริษทั หลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จากัด
เลขที่ 52 อาคารธนิยะ พลาซ่า ชัน้ ที่ 17 โซนดี ถนนสีลม แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก
กรงุเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2026-5100 กด 1
บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
เลขที่ 173 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชัน้ 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2658-8889
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หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนอื่นทีอ่ าจแต่งตัง้ เพิม่ เติม
วิ ธีการขาย
1) ช่วงเปิ ดเสนอขายครัง้ แรก (IPO)
ผูส้ นใจสามารถจองซือ้ หน่วยลงทุนได้ ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
ทีร่ าคาเสนอขาย 10 บาทต่อหน่วยลงทุน โดย
่ อ้ ครัง้ แรก : 500 บาท
• มูลค่าขัน้ ต่าของการสังซื
่ อ้ ครัง้ ถัดไป : 500 บาท
• มูลค่าขัน้ ต่าของการสังซื
สามารถติดต่อจองซือ้ ได้ท่ี
ั จัดการ และหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตัง้ แต่เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
• บริ ษท
• ระบบอิ เล็ก ทรอนิ กส์ ได้แ ก่ ระบบอิน เตอร์เน็ ต ด้ว ยบริก าร Bangkok Bank Mobile Banking ทาง
Mobile Application ตัง้ แต่เวลา 8.30 น. - 16.00 น. โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ท่ี บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ หรือผ่านช่องทางสังซื
่ อ้ อื่นทีม่ เี พิม่ เติมในอนาคต
การชาระเงิ นค่าสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน
1. กรณี สงซื
ั ่ ้อผ่านผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็ น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ :
(ก) ผู้สงซื
ั ่ ้ อ สามารถช าระเงิน ค่ าซื้อ หน่ ว ยลงทุ น เป็ น เงิน สด ค าสัง่ หัก บัญ ชีเงิน ฝาก บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ เช็ค ดราฟท์ ตั ๋วแลกเงิน หรือวิธอี ่นื ใด ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกัน
กับสานักงานที่รบั การสังซื
่ ้ อเท่านัน้ โดยจะต้องลงวันที่ท่สี งซื
ั ่ ้อและขีดคร่ อมเฉพาะสังจ่
่ ายในนาม
“บัญชี จองซื้อหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดบัวหลวงยังยื
่ นเพื่อการเลี้ยงชีพ” ซึ่งเป็ นบัญชีเงินฝาก
ของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือบัญชีจองซือ้ อื่นใดทีอ่ าจเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลงได้ในอนาคต
(ข) ผู้สงซื
ั ่ ้อสามารถชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดของ
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของสถาบันการเงินอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดอนุญาต โดยการตัดเงิน
จากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ในวันที่ท่สี งซื
ั ่ ้อ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะแจ้ง
ระยะเวลาหรือเงื่อนไขอื่นใด ตามที่บริษัทจัดการจะกาหนด ให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี
www.bblam.co.th หรือช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
อนึ่ง การชาระเงินด้วยบัตรดังกล่า วข้างต้น ในกรณี ท่ีบริษัท จัดการมิได้รบั เงินค่าจองซื้อหน่ วย
ลงทุนจากการชาระด้วยบัตรดังกล่าว หรือจากธนาคารที่ผูส้ งซื
ั ่ ้อใช้บญ
ั ชีบตั รเครดิต หรือบัตรเดบิต
หรือบัตรอื่นใด ภายในวันทาการถัดจากวันทีท่ ส่ี งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะปฏิเสธการสังซื
่ ้อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว
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(ค)

อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิ ดให้บริการรับชาระค่าสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือ
บัตรอื่นใด (ถ้ามี) บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผูล้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือ
ช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม การชาระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) จะไม่มกี าร
สะสมคะแนน เว้นแต่ธนาคารจะกาหนดอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจแก้ไขเพิม่ เติม ยกเลิก เปลีย่ นแปลง วิธกี าร วันเวลา ในการรับชาระด้วยบัตร
เครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
ผูส้ งซื
ั ่ อ้ สามารถชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนด้วยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคาร ต่อไปนี้
• บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
• บมจ.ธนาคารกรุงไทย
• บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
• บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
• บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
หรือธนาคารพาณิชย์อ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการจะประกาศให้บริการเพิม่ เติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั
ที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธอี ่นื ใดตามความเหมาะสม
ผูส้ งซื
ั ่ ้อทีป่ ระสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อขอใช้บริการ
โดยกรอก “หนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝาก” หรือคาขออื่นในทานองเดียวกัน ซึ่งการสมัครใช้บริการ
หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ส ั ่งซื้อจะมีผลใช้บงั คับทันที และให้ค งมีผลใช้บงั คับต่อไปจนกว่า
ผูส้ งซื
ั ่ อ้ จะเพิกถอนคาสัง่ โดยกรอก “คาขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคาขออื่นในทานอง
เดียวกัน และแจ้งให้ผสู้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันทีจ่ ะ
มีการหักบัญชี ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมการใช้บริการหักบัญชีเงินฝากเป็ นไปตามทีธ่ นาคารเจ้าของบัญชี
เงินฝากกาหนด
บริษทั จัดการจะสามารถให้บริการหักบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ อ้ ได้เมื่อธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝาก
ดังกล่าวข้างต้น แจ้งให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อมายังบริษทั จัดการ และ
บริษัท จัด การได้ แ จ้ง เริ่ม ให้ บ ริก ารหัก บัญ ชีเงิน ฝากแก่ ผู้ส ั ง่ ซื้อ ทราบ โดยวิธีอ่ืน ใดตามความ
เหมาะสมแล้วเท่านัน้
ผูส้ งซื
ั ่ ้อต้องระบุช่อื กองทุน และจานวนเงินทีต่ ้องการสังซื
่ ้อซึ่งจะต้องไม่ต่า กว่ามูลค่าขัน้ ต่าของการ
สังซื
่ ้อ บริษทั จัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สงซื
ั ่ ้อและโอนเข้าบัญชีจองซื้อหน่ วยลงทุน
เพื่อซื้อหน่ วยลงทุนตามเงือ่ นไขทีไ่ ด้ระบุไว้ใน “คาสังซื
่ ้อ” หรือคาขออื่นในทานองเดียวกัน ในราคา
ขายหน่ วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิน้ วันทาการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนทีค่ านวณได้เมื่อ
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สิ้น วัน ท าการซื้อ ขายหน่ ว ยลงทุ น วัน นั น้ เป็ น เกณฑ์ ในการค านวณ และราคาขายหน่ วยลงทุ น
ดังกล่าวเป็ นราคาทีร่ บั รองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มเี งินครบตามที่ระบุ ไว้ใน “คาสังซื
่ ้อ” หรือคาขออื่นใน
ทานองเดียวกัน เพื่อซื้อหน่ วยลงทุน หากเงินในบัญ ชีเงินฝากของผู้สงซื
ั ่ ้ อมีไม่เพียงพอที่บริษัท
จัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะไม่หกั เงินในบัญชีเงินฝากและขอสงวนสิทธิ
ทีจ่ ะปฏิเสธการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนดังกล่าว
กรณีผูส้ งซื
ั ่ ้อมี “หนังสือขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคาขออื่นในทานองเดียวกันมายัง
บริษัท จัดการหรือ ผู้ส นับ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้อคืน จะมีผ ลให้ “คาสังซื
่ ้อ ” ตลอดจน “คาสังรอ
่
ดาเนินการเพือ่ ซือ้ หน่วยลงทุน” ถูกยกเลิกทันที
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะต้องนาเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนทีไ่ ด้รบั จากผูส้ งซื
ั ่ ้อเข้าบัญชีจอง
ซือ้ หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก
อย่างไรก็ตาม การรับชาระเงินกรณีสงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีเ่ ป็ น
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ นัน้ บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตาม
ความเหมาะสม
2. กรณี สงซื
ั ่ ้อผ่านบริ ษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่น :
(ก) ผู้ส ั ่งซื้อ สามารถชาระเงิน ค่าซื้อหน่ วยลงทุน เป็ น เงิน สด เช็ค ดราฟท์ ตั ๋วแลกเงิน หรือ วิธอี ่ืน ใด
ทีส่ ามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับสานักงานทีร่ บั การสังซื
่ ้อเท่านัน้ โดยจะต้องลง
วันทีท่ สี่ ั ่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่ วยลงทุนของ บลจ.บัวหลวง”
ซึ่ง เป็ นบัญ ชีเ งิน ฝากของ บมจ .ธนาคารกรุ ง เทพ หรือ บัญ ชีจ องซื้อ อื่น ใดที่ อ าจเพิ่ม เติม หรือ
เปลีย่ นแปลงได้ในอนาคต
(ข) ผู้สงซื
ั ่ ้อสามารถชาระเงินค่าซื้อ หน่ วยลงทุน ด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดของ
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของสถาบันการเงินอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดอนุญาต โดยการตัดเงิน
จากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ในวันที่ท่สี งซื
ั ่ ้อ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะแจ้ง
ระยะเวลาหรือเงื่อ นไขอื่นใด ตามที่บริษัทจัดการจะกาหนด ให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี
www.bblam.co.th หรือช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
อนึ่ง การชาระเงินด้วยบัต รดังกล่าวข้างต้น ในกรณี ท่ีบริษัท จัดการมิได้รบั เงินค่าจองซื้อหน่ วย
ลงทุนจากการชาระด้วยบัตรดังกล่าว หรือจากธนาคารทีผ่ ู้สงซื
ั ่ ้อใช้บญ
ั ชีบตั รเครดิต หรือบัตรเดบิต
หรือบัตรอื่นใด ภายในวันทาการถัดจากวันทีท่ ส่ี งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะปฏิเสธการสังซื
่ ้อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว
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(ค)

อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิ ดให้บริการรับชาระค่าสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนด้วยบัตรเครดิ ต หรือบัตรเดบิต หรือ
บัตรอื่นใด บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือช่องทาง
อื่นที่เหมาะสม การชาระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) จะไม่มกี ารสะสม
คะแนน เว้นแต่ธนาคารจะกาหนดอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจแก้ไขเพิม่ เติม ยกเลิก เปลีย่ นแปลง วิธกี าร วันเวลา ในการรับชาระด้วยบัตร
เครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
ผูส้ งซื
ั ่ อ้ สามารถชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนด้วยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคาร ต่อไปนี้
• บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
• บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
• บมจ.ธนาคารกรุงไทย
• บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
• บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
• บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
หรือธนาคารพาณิชย์อ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการจะประกาศให้บริการเพิม่ เติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั
ที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธอี ่นื ใดตามความเหมาะสม
ผูส้ งซื
ั ่ ้อทีป่ ระสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
เพือ่ ขอใช้บริการโดยกรอก “หนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝาก” หรือคาขออื่นในทานองเดียวกัน ซึง่ การ
สมัครใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อจะมีผลใช้บงั คับทันที และให้คงมีผลใช้บงั คับ
ต่อไปจนกว่าผูส้ งซื
ั ่ อ้ จะเพิกถอนคาสัง่ โดยกรอก “คาขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคาขอ
อื่นในทานองเดียวกัน และแจ้งให้บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนี ยมการใช้บริการหักบัญชีเงินฝาก
เป็ นไปตามทีธ่ นาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากกาหนด
บริษทั จัดการจะสามารถให้บริการหักบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ อ้ ได้เมือ่ ธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝาก
ดังกล่าวข้างต้น แจ้งให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อมายังบริษทั จัดการ และ
บริษัท จัด การได้ แ จ้ง เริ่ม ให้ บ ริก ารหัก บัญ ชีเงิน ฝากแก่ ผู้ส ัง่ ซื้อ ทราบ โดยวิธีอ่ืน ใดตามความ
เหมาะสมแล้วเท่านัน้
ผูส้ งซื
ั ่ ้อต้องระบุช่อื กองทุน และจานวนเงินทีต่ ้องการสังซื
่ ้อซึ่งจะต้องไม่ต่ากว่ามูลค่าขัน้ ต่าของการ
สังซื
่ ้อ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงิน ฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อและโอนเข้าบัญชีจองซื้อหน่ วยลงทุน
เพื่อซื้อหน่ วยลงทุนตามเงือ่ นไขทีไ่ ด้ระบุไว้ใน “คาสังซื
่ ้อ” หรือคาขออื่นในทานองเดียวกัน ในราคา
ขายหน่ วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิน้ วันทาการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนทีค่ านวณได้เมื่อ
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สิ้น วัน ท าการซื้อ ขายหน่ ว ยลงทุ น วัน นั น้ เป็ น เกณฑ์ ในการค านวณ และราคาขายหน่ วยลงทุ น
ดังกล่าวเป็ นราคาทีร่ บั รองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
บริษัทจัดการจะหักเงิน จากบัญชีเงินฝากที่มเี งินครบตามที่ระบุ ไว้ใน “คาสังซื
่ ้อ” หรือคาขออื่นใน
ทานองเดียวกัน เพื่อซื้อหน่ วยลงทุน หากเงินในบัญ ชีเงินฝากของผู้สงซื
ั ่ ้อมีไม่เพียงพอที่บริษัท
จัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะไม่หกั เงินในบัญชีเงินฝากและขอสงวนสิทธิ
ทีจ่ ะปฏิเสธการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนดังกล่าว
กรณีผูส้ งซื
ั ่ ้อมี “หนังสือขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคาขออื่นในทานองเดียวกันมายัง
บริษัท จัดการหรือ ผู้ส นั บ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้อคืน จะมีผ ลให้ “คาสังซื
่ ้อ ” ตลอดจน “คาสัง่ รอ
ดาเนินการเพือ่ ซือ้ หน่วยลงทุน” ถูกยกเลิกทันที
อนึ่ง ผูส้ งซื
ั ่ ้อทีไ่ ด้ชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนและขอคืนเงิน
ค่าซือ้ หน่วยลงทุนไม่ได้
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนอื่น จะนาเงินค่ าซื้อหน่ วยลงทุนที่ได้รบั จาก
ผูส้ งซื
ั ่ อ้ เข้าบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนข้างต้นภายในระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก
อย่างไรก็ตาม การรับชาระเงินกรณีสงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซื้อคืนอื่นนัน้ บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิม่ เติม ยกเลิก เปลี่ย นแปลงได้ โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความ
เหมาะสม
3. กรณี สงซื
ั ่ ้อผ่านระบบอิ นเตอร์เน็ต (Internet) :
(ก) ผูส้ งซื
ั ่ ้อจะถูกหักเงินตามจานวนที่สงซื
ั ่ ้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อที่ได้ระบุ ไว้ในคาขอใช้
บริการ หากเงินในบัญ ชีไม่เพียงพอ ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะยกเลิกคาสังซื
่ ้อหน่ วย
ลงทุนนัน้ โดยไม่หกั เงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อนัน้ ซึ่งผูส้ งซื
ั ่ ้ออาจทาการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน
ใหม่ได้ถา้ ต้องการ
(ข) ผู้สงซื
ั ่ ้อสามารถชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดของ
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของสถาบันการเงินอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดอนุญาต โดยการตัดเงิน
จากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ในวันทีส่ งซื
ั ่ อ้
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะรับชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยบัตร
เครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ภายในช่วงระยะเวลาหรือภายใต้เงือ่ นไขอื่นใด ตามที่
บริษทั จัดการจะกาหนด โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผูล้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th
หรือช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
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อนึ่ง การชาระเงินด้วยบัตรดังกล่ าวในกรณีท่บี ริษัทจัดการมิได้ร บั เงินค่าจองซื้อหน่ วยลงทุนจาก
การชาระด้วยบัตรดังกล่าว หรือจากธนาคารทีผ่ ูส้ งซื
ั ่ ้อใช้บญ
ั ชีบตั รเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตร
อื่นใด (ถ้ามี) ภายในวันทาการถัดจากวันทีส่ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนบริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธ
การสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิ ดให้บริการรับชาระค่าสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือ
บัตรอื่นใด (ถ้ามี) บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผูล้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือ
ช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
การชาระด้วยบัตรดังกล่าว จะไม่ม ีการสะสมคะแนนบัตรเครดิต เว้นแต่ธ นาคารจะกาหนดอนุ ญาต
เป็ นอย่างอื่น
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิม่ เติม ยกเลิก เปลีย่ นแปลง วิธกี าร วันเวลา ในการ
รับชาระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) โดยไม่ถือเป็ นการแก้ไขเพิม่ เติม
โครงการ โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่าน
ช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
1. หากมีผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนครบตามจานวนเงินทุนของโครงการก่อนสิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก
และหรือเต็มตามวงเงินทีไ่ ด้รบั จัดสรรจากสานักงาน ก.ล.ต. หรือหน่ วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจ บริษทั จัดการ
จะปิ ด การเสนอขายครัง้ แรกก่อนครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัท จัด การจะดาเนิน การปิ ด
ประกาศแจ้งให้ผซู้ ้อื หน่ วยลงทุนทราบทีส่ านักงานของบริษทั จัดการ และหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับ
ซื้อคืน หรือแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความ
เหมาะสม
2. บริษทั จัดการอาจยกเลิกการจัดตัง้ กองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก โดยบริษทั
จัดการจะแจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันยุตกิ ารขายหน่วยลงทุนนัน้
3. บริษัทจัดการอาจปฏิเสธการสังซื
่ ้อ/จองซื้อ หรือยุติการเสนอขาย และหรือยุติการจัดตัง้ กองทุ น หาก
บริษทั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสังซื
่ ้อ/จองซื้อนัน้ มีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายของบริษทั จัดการ หรือบริษทั จัดการไม่สามารถนาเงินไปลงทุนให้กองทุนได้ดที ส่ี ุด หรือมี
ผลกระทบอื่นใดต่อการลงทุน ทัง้ นี้ เพือ่ รักษาผลประโยชน์ของกองทุนและหรือผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
การจัดสรรหน่ วยลงทุน
กรณีทม่ี ผี สู้ งซื
ั ่ ้อในการเสนอขายครัง้ แรกไม่เกินเงินทุนโครงการ ผูส้ งซื
ั ่ ้อทุกรายจะได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุน
ตามจานวนทีจ่ องซื้อและในกรณีทม่ี ผี จู้ องซื้อเกินจานวนทีเ่ สนอขาย บริษทั จัด การอาจดาเนินการจัดสรรหน่ วย
ลงทุน โดยใช้หลักการ “จองซือ้ ก่อนได้ก่อน” ตามวันทีไ่ ด้รบั ใบสังซื
่ อ้ พร้อมเงินค่าสังซื
่ ้อเต็มจานวน
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บริษทั จัดการจะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) กรณี ท่ีเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รบั จากผู้จองซื้อหน่ วยลงทุ นไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริง
หรือไม่ครบถ้วน
(2) กรณีทบ่ี ริษทั จัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผูจ้ องซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็ น
การฟอกเงิน เป็ นต้น
(3) กรณีตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการเห็นว่าการจองซื้อหน่ วยลงทุนดังกล่าว
อาจก่อให้เกิดปั ญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็ นต้น
ทัง้ นี้ เพื่อเป็ น การรักษาผลประโยชน์ ของกองทุ น ผู้ถือหน่ วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษทั จัดการเป็ นหลัก
การคืนเงิ นค่าซื้อหน่ วยลงทุน
บริษทั จัดการจะคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุน ในกรณีต่อไปนี้
1. บริษทั จัดการยกเลิกการจัดตัง้ ทีอ่ ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้
สานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่ยุตกิ ารขายหน่ วยลงทุนนัน้ และจะคืนเงิน
ค่าซื้อหน่ วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ (ถ้ามี) ให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ ้อ ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ สุด
การจัดตัง้ กองทุน
2. บริษทั จัดการยุตกิ ารจัดตัง้ กองทุนหากหลังจากสิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรกแล้ว ปรากฏว่าบริษทั
จัดการไม่สามารถจาหน่ ายหน่ วยลงทุนให้แก่ ประชาชนได้ถงึ 35 ราย หรือปรากฏว่าไม่สามารถหาตรา
สารทีจ่ ะลงทุนได้อย่างเหมาะสม ตามนโยบายการลงทุ นทีก่ าหนด โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้สานักงาน
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และจะคืนเงินค่าซื้อ
หน่ วยลงทุนและผลประโยชน์ ใดๆ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สงซื
ั ่ ้อ ภายใน 1 เดือนนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุน
3. ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุนไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนในกรณีอ่นื นอกเหนือจาก
กรณี ข้างต้น บริษัท จัด การจะด าเนิ น การคืน เงิน ส่วนที่ไม่ไ ด้รบั การจัดสรรพร้อมผลประโยชน์ ใดๆ ที่
เกิดขึน้ (ถ้ามี) ให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ อ้ ภายใน 1 เดือนนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก
อนึ่ง หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อและผลประโยชน์ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อหน่ วยลงทุนได้
ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว บริษทั จัดการจะชาระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 7.50 ต่อปี นับตัง้ แต่วนั ถัด
จากวัน ที่ค รบก าหนดเวลานั น้ จนถึงวัน ที่บ ริษัท จัด การช าระเงิน จานวนดังกล่ าวได้ค รบถ้วน ทัง้ นี้ เว้ น แต่
สานักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผันหรือสังการเป็
่
นอย่างอื่น
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เงือ่ นไขอื่นใด
การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนได้รบั เงินค่าสังซื
่ ้อ
หน่ วยลงทุนและได้ทารายการขายหน่ วยลงทุนแล้วเพื่อให้บริษทั จัดการจัดสรรหน่ วยลงทุน และผูส้ งซื
ั ่ ้อจะไม่
สามารถยกเลิกคาสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนนัน้ ได้ เว้นแต่ได้รบั อนุญาตจากบริษทั จัดการเป็ นกรณีพเิ ศษ
ในการชาระค่าสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน หากมิใช่กรณีทผ่ี สู้ งซื
ั ่ ้อทารายการขายคืน หน่ วยลงทุนของกองทุนอื่นทีจ่ ดั ตัง้
โดยบริษัทจัดการเพื่อสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของกองทุ นนี้ ผู้สงซื
ั ่ ้อจะต้องชาระค่าสังซื
่ ้อด้วยเงิน เต็มมูลค่า จะหัก
กลบลบหนี้กบั บริษทั จัดการไม่ได้
การลงทุนในกองทุนให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผูส้ งซื
ั ่ ้อมีหน้าทีต่ ้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธกี ารทีก่ าหนดในกฎหมายภาษีอากร
2) ช่วงเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก (หลัง IPO)
ผูส้ นใจสามารถสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนได้ตงั ้ แต่วนั ทาการซื้อขายถัดจากวันทีจ่ ดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุน
รวมกับสานักงาน ก.ล.ต. ในราคาขายหน่ วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิน้ วันทาการซื้อขาย โดยต้องสังซื
่ ้อขัน้ ต่ า
500 บาท สาหรับสังซื
่ อ้ ครัง้ แรก และครัง้ ต่อไป
ผูส้ นใจสามารถสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน ได้ท่ี
ั จัดการ และหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้ทุกวันทาการซือ้ ขายของกองทุนตามวันที่
• บริ ษท
ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ (Factsheet) หรือเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th ตัง้ แต่เวลา
8.30 น. - 15.30 น.
• หักบัญชีเงิ นฝากแบบถัวเฉลี่ย (Dollar Cost Averaging) สามารถติดต่อได้ท่ี
 ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และ Bangkok Bank Mobile Banking
ั กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
 บริษท
• ระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ด้วยบริการ Bualuang iBanking ที่ www.bangkokbank.com
และ Bangkok Bank Mobile Banking ทาง Mobile Application ทุ ก วัน ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยสามารถ
ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือผ่านช่องทางสั ่งซื้ออื่นทีม่ เี พิม่ เติม ในอนาคต ทัง้ นี้
การส่งคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนเวลา 16.00 น. ในวันทาการซื้อขายของกองทุน
จะได้ราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิน้ วันทาการซื้อขายนัน้ และหากเป็ นการส่งคาสังซื
่ ้อหลังเวลา
16.00 น. ในวันทาการซื้อขายของกองทุน หรือส่งคาสั ่งซื้อในวันหยุดทาการซื้อ ขายของกองทุน จะได้
ราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายถัดไป
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วิ ธีการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน
ผูส้ นใจลงทุนสามารถสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือช่องทางอื่น
ใดที่บริษัทจัดการจัดให้ม ี หรือประกาศแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต ตามวิธกี ารที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะแก้ไขเพิม่ ช่องทางการสังซื
่ ้อ หรือแก้ไขวิธกี ารสังซื
่ ้อ หรือแก้ไขเรื่องอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการสังซื
่ ้อ ทัง้ นี้ เพือ่ ประโยชน์ของผูล้ งทุน โดยจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th
หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
ช่องทางในการเสนอขายหน่วยลงทุน มีดงั นี้
1. บริ ษทั จัดการ :
ผูส้ นใจสามารถขอรับหนังสือชีช้ วน คาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คู่มอื การลงทุน และ
เอกสารอื่นใดตามทีก่ ฎหมายกาหนด (ถ้ามี) ได้ทบ่ี ริษทั จัดการ ผูส้ งซื
ั ่ ้อจะต้องสังซื
่ ้อไม่ต่ากว่ามูลค่าขัน้ ต่า
ของการสังซื
่ ้อ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (สาหรับการสังซื
่ ้อครัง้ แรก) และ
คาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน และนาคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) และคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน
พร้อมทัง้ เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจานวนไปยืน่ ทีบ่ ริษทั จัดการ
2. ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
ผูส้ นใจสามารถขอรับหนังสือชีช้ วน คาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คู่มอื การลงทุน และ
เอกสารอื่นใดตามทีก่ ฎหมายกาหนด (ถ้ามี) ได้ทผ่ี สู้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ผูส้ งซื
ั ่ ้อจะต้องสังซื
่ ้อ
ไม่ต่ากว่ามูลค่าขัน้ ต่าของการสังซื
่ ้อ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (สาหรับการ
สังซื
่ ้อครัง้ แรก) และคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน และนาคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) และ
คาสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนพร้อมทัง้ เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจานวนไปยืน่ ทีผ่ สู้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
3. หักบัญชีเงิ นฝากแบบถัวเฉลี่ย :
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนอาจเลือกสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนเป็ นประจา ตามวันทีท่ ผ่ี ถู้ อื หน่ วยลงทุนกาหนดไว้ ด้วยการ
ให้บริษทั จัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้ระบุไว้ ใน “คาขอใช้บริการหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลีย่ ” หรือคาขออื่นในทานองเดียวกัน ด้วยจานวน
เงินที่เท่ากันในแต่ละครัง้ ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อขอใช้บริการ พร้ อมแนบเอกสารประกอบการสมัครใช้บริการ อาทิ
เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/สาเนาหนังสือเดินทาง เป็ นต้น และนาสมุดบัญชีเงินฝากบัญชีสะสม
ทรัพย์/กระแสรายวัน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย
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(1) การสังซื
่ ้อผ่านผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็ น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ :
มี 2 กรณี ดังนี้
(1.1) กรณี ขอใช้บริ การหักบัญชีเงิ นฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพื่อสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน
ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น สามารถติด ต่ อ ผู้ส นั บ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้อ คืน ที่เป็ น บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ เพื่อขอใช้บ ริการหักบัญ ชีเงิน ฝาก บมจ.ธนาคารกรุ งเทพ โดยกรอก “คาขอใช้
บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลีย่ ” หรือคาขออื่น
ในทานองเดียวกัน ซึง่ การให้บริษทั จัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะมี
ผลใช้บงั คับทันที และให้คงมีผลใช้บงั คับต่อไปจนกว่ าผู้ถือหน่ วยลงทุนจะเพิกถอนคาสัง่
โดยกรอก “คาขอยกเลิกบริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบ
ถัวเฉลีย่ ” หรือคาขออื่นในทานองเดียวกัน และแจ้งให้บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซือ้ คืนทราบล่วงหน้าก่อนวันทีจ่ ะมีการหักบัญชี
(1.2) กรณี ขอใช้บริ การหักบัญชีเงิ นฝากธนาคารอื่นๆ เพื่อสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน
ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น สามารถติด ต่ อ ผู้ส นั บ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้อ คืน ที่เป็ น บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ เพื่อขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
หรือธนาคารพาณิชย์อ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการจะประกาศให้บริการเพิม่ เติมผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธอี ่นื ใดตามความเหมาะสม โดยกรอก “หนังสือ
ขอให้หกั บัญชีเงินฝาก” หรือคาขออื่นในทานองเดียวกัน ซึ่งการสมัครใช้บริการหักเงินจาก
บัญ ชีเงิน ฝากของผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น จะมี ผ ลใช้บ ังคับ ทัน ที และให้ค งมีผ ลใช้บ ังคับ ต่ อ ไป
จนกว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจะเพิกถอนคาสัง่ โดยกรอก “คาขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก”
หรือคาขออื่นในทานองเดียวกัน และแจ้งให้บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันทีจ่ ะมีการหักบัญชี ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมการใช้
บริการหักบัญชีเงินฝาก เป็ นไปตามทีธ่ นาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากกาหนด
บริษัทจัดการจะสามารถให้บริการหักบัญ ชีเงินฝากของผู้ถือหน่ วยลงทุนได้ เมื่อธนาคาร
เจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นแจ้งให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื
หน่ วยลงทุนมายังบริษทั จัดการ และบริษทั จัดการได้แจ้งเริม่ ให้บริการหักบัญชีเงินฝากแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยวิธอี ่นื ใดตามความเหมาะสมแล้วเท่านัน้
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถติดต่อบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อขอ
ใช้บริการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนเป็ นประจา ตามวันทีท่ ่ผี ูถ้ อื หน่ วยลงทุนกาหนดไว้ ด้วยการให้
บริษทั จัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝากข้างต้น โดยกรอก “คาขอใช้บริการหักเงินจากบัญชี
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เงินฝากเพื่อซื้อหน่ วยลงทุน กองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลี่ย ” หรือคาขออื่นในทานองเดีย วกัน ซึ่ง
การให้บริษทั จัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะมีผลใช้บงั คับทันที และ
ให้คงมีผลใช้บงั คับต่อไปจนกว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจะเพิกถอนคาสัง่ โดยกรอก “คาขอยกเลิก
บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลีย่ ” หรือคาขออื่น
ในทานองเดียวกัน และแจ้งให้บริษัทจัดการหรือผู้สนั บสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทราบ
ล่วงหน้าก่อนวันทีจ่ ะมีการหักบัญชี
กรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนมี “หนังสือขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคาขออื่นในทานอง
เดียวกันมายังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน จะมีผ ลให้ “คาสังซื
่ ้อ ”
ตลอดจน “คาสังรอด
่ าเนินการเพือ่ ซือ้ หน่วยลงทุน” ถูกยกเลิกทันที
ผู้ถือหน่ วยลงทุนต้อ งระบุช่ือกองทุ น และจานวนเงินที่ต้องการสังซื
่ ้อซึ่งจะต้องไม่ต่ ากว่า
มูลค่าขัน้ ต่าของการสังซื
่ ้อ บริษทั จัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อและโอนเข้า
บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน เพือ่ ซื้อหน่วยลงทุนตามเงือ่ นไขทีไ่ ด้ระบุไว้ใน “คาสังซื
่ ้อ” หรือ “คา
ขอใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลีย่ ” หรือคา
ขออื่นในทานองเดียวกัน ในราคาขายหน่ วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิ้นวันทาการซื้อขาย ซึ่ง
จะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนทีค่ านวณได้เมื่อสิน้ วันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนวันนัน้ เป็ นเกณฑ์
ในการคานวณ และราคาขายหน่ วยลงทุนดังกล่าวเป็ นราคาทีร่ บั รองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์
แล้ว
การหักบัญชีเงินฝากดังกล่าวจะอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไข ดังนี้
1. กรณีวนั ทีก่ าหนดหักเงินบัญชีเงินฝากตรงกับวันหยุดทาการหรือวันหยุดทาการซื้อขาย
บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อซื้อหน่ วยลงทุนในวันทาการหรือวันทา
การซือ้ ขายถัดไป
2. กรณีวนั ทีก่ าหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝากไม่มใี นเดือนนัน้ เช่น วันที่ 31 แต่ในเดือนนัน้
มี 30 วัน บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อซื้อหน่ วยลงทุนในวันทาการ
หรือวันทาการซือ้ ขายสุดท้ายของเดือนนัน้
3. กรณีวนั ทีก่ าหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝากเป็ นวันสุดท้ายของเดือนและตรงกับวันหยุด
เช่น วันที่ 31 ธันวาคม บริษทั จัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนใน
วันทาการหรือวันทาการซือ้ ขายสุดท้ายของเดือนนัน้
ทัง้ นี้ รายการที่หกั บัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีเงิน
ฝาก เมือ่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนนาสมุดบัญชีเงินฝากไปบันทึกรายการให้เป็ นปั จจุบนั
กรณีทผ่ี ถู้ อื หน่ วยลงทุนนาเช็ค ดราฟท์ ตั ๋วแลกเงิน หรือมีการส่งคาสังหั
่ กบัญชีธนาคารเพื่อ
ฝากเข้าบัญชีเงินฝากทีย่ งั ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทีม่ กี ารหักบัญชี บริษทั จัดการจะ
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ไม่ดาเนินการหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื
หน่ วยลงทุนที่มเี งินครบตามที่ระบุไว้เพื่อซื้อหน่ วยลงทุน หากเงินในบัญ ชีเงินฝากของผู้
สังซื
่ ้อในงวดใดมีไม่เพียงพอทีบ่ ริษทั จัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะ
ไม่หกั เงินในบัญชีเงินฝากในงวดนัน้ ๆ และจะทาการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนใน
งวดถัดไป และจะไม่หกั บัญ ชีเงินฝากย้อนหลัง สาหรับงวดที่บญ
ั ชีเงินฝากมีเงินไม่เพียง
พอทีจ่ ะหักซือ้ หน่วยลงทุน
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนประสงค์จะซือ้ หน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงิน
ฝากมีไม่เพียงพอที่จะซื้อหน่ วยลงทุน ในลาดับแรกให้ครบตามที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนระบุไว้
บริษทั จัดการจะไม่หกั บัญชีเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนในลาดับนัน้ และจะหักเงินในบัญชีเงินฝาก
เพื่อ ซื้อ หน่ ว ยลงทุ น ในล าดับ ถัด ไปจนครบตามที่ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ระบุ ไ ว้แ ต่ ไ ม่ ต่ ากว่ า
ข้อกาหนดในการซือ้ หน่วยลงทุนขัน้ ต่าของแต่ละกองทุน
ในกรณีท่ผี ูถ้ อื หน่ วยลงทุนต้องการแก้ไข “คาขอใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อ
หน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคาขออื่นในทานองเดียวกัน ให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุน
กรอก “คาขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่ วยลงทุน
กองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคาขออื่นในทานองเดียวกัน และแจ้งให้บริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทราบล่วงหน้าก่อนวันทีจ่ ะมีการหักบัญชี
บริษทั จัดการจะถือหลักฐานทีป่ รากฏอยู่กบั บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อ
คืนเป็ นหลักฐานในการทารายงานทีส่ มบูรณ์ และใช้อา้ งอิงได้
ผูส้ งซื
ั ่ ้อจะไม่สามารถเพิกถอน หรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนจากรายการสังซื
่ ้อทีบ่ ริษทั
จัดการได้ทาการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ อ้ เรียบร้อยแล้ว ไม่วา่ ในกรณีใดๆ ทัง้ สิน้
บริษทั จัดการอาจแก้ไข เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง วิธกี ารและหรืออื่นใดเกีย่ วกับวิธกี ารหักบัญชี
เงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนได้ รวมถึงอนาคตบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับ
ซื้อคืนอื่นทีม่ กี ารแต่งตัง้ เพิม่ เติมจะเปิ ดรับคาสังซื
่ ้อผ่านการหักบัญชีเงินฝากให้สามารถทาได้
โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.bblam.co.th
หรือแจ้งโดยวิธอี ่นื ใดตามความเหมาะสม
(2) การสังซื
่ ้อผ่านบริ ษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่น :
ผู้ถือหน่ วยลงทุ น สามารถติดต่ อบริษัท จัดการหรือผู้สนับ สนุ น การขายหรือรับ ซื้อคืน เพื่อขอใช้
บริการหักบัญ ชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ
ธนาคารพาณิชย์อ่นื ใดที่บริษัทจัดการจะประกาศให้บริการเพิม่ เติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่
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www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธอี ่นื ใดตามความเหมาะสม โดยกรอก “หนังสือขอให้หกั บัญชีเงิน
ฝาก” หรือคาขออื่นในทานองเดียวกัน ซึ่งการสมัครใช้บริการหักเงินจากบั ญ ชีเงินฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะมีผลใช้บงั คับทันที และให้คงมีผลใช้บงั คับต่อไปจนกว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจะเพิกถอน
คาสัง่ โดยกรอก “คาขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคาขออื่นในทานองเดียวกัน และแจ้ง
ให้บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันทีจ่ ะ
มีการหักบัญชี ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมการใช้บริการหักบัญ ชีเงินฝาก เป็ นไปตามที่ธนาคารเจ้าของ
บัญชีเงินฝากกาหนด
บริษัทจัดการจะสามารถให้บริการหักบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้ เมื่อธนาคารเจ้าของ
บัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นแจ้งให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่ วยลงทุน
มายังบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการได้แจ้งเริม่ ให้บริการหักบัญ ชีเงินฝากแก่ผู้ถือ หน่ วยลงทุน
ทราบ โดยวิธอี ่นื ใดตามความเหมาะสมแล้วเท่านัน้
ผู้ถือหน่ วยลงทุ น สามารถติดต่ อบริษัท จัดการหรือผู้สนับ สนุ น การขายหรือรับ ซื้อคืน เพื่อขอใช้
บริการสัง่ ซื้อหน่ วยลงทุ น เป็ น ประจาตามวัน ที่ท่ีผู้ถือหน่ วยลงทุ น ก าหนดไว้ ด้วยการให้บ ริษัท
จัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝากข้างต้น โดยกรอก “คาขอใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อ
หน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลีย่ ” หรือคาขออื่นในทานองเดียวกัน ซึ่งการให้บริษทั จัดการหัก
เงินจากบัญ ชีเงินฝากของผู้ถือหน่ วยลงทุ นจะมีผ ลใช้บงั คับทันที และให้ค งมีผ ลใช้บ ังคับ ต่อไป
จนกว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจะเพิกถอนคาสัง่ โดยกรอก “คาขอยกเลิกบริการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
เพื่อซื้อหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลี่ย ” หรือคาขออื่นในทานองเดียวกัน และแจ้งให้บริษัท
จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทราบล่วงหน้าก่อนวันทีจ่ ะมีการหักบัญชี
กรณี ผู้ถือหน่ วยลงทุ น มี “หนังสือขอยกเลิกหักเงิน จากบัญ ชีเงินฝาก” หรือคาขออื่นในทานอง
เดียวกันมายังบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน จะมีผลให้ “คาสังซื
่ ้อ” ตลอดจน
“คาสังรอด
่ าเนินการเพือ่ ซือ้ หน่วยลงทุน” ถูกยกเลิกทันที
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องระบุชอ่ื กองทุน และจานวนเงินที่ตอ้ งการสังซื
่ อ้ ซึง่ จะต้องไม่ต่ากว่ามูลค่าขัน้ ต่า
ของการสังซื
่ ้อ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อและโอนเข้าบัญชีจองซื้อหน่ วย
ลงทุน เพื่อซื้อหน่ วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ใน “คาสังซื
่ ้อ” หรือ “คาขอใช้บริการหักเงินจาก
บัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่ วยลงทุ นกองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลี่ย ” หรือคาขออื่นในทานองเดียวกัน ใน
ราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิน้ วันทาการซื้อขาย ซึง่ จะใช้มลู ค่าหน่ วยลงทุนทีค่ านวณได้
เมื่อสิ้นวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนวันนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณ และราคาขายหน่ วยลงทุน
ดังกล่าวเป็ นราคาทีร่ บั รองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
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การหักบัญชีเงินฝากดังกล่าวจะอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไข ดังนี้
1. กรณี วนั ที่ก าหนดหัก เงิน บัญ ชีเงิน ฝากตรงกับ วัน หยุด ท าการหรือ วัน หยุด ท าการซื้อขาย
บริษทั จัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อซื้อหน่ วยลงทุนในวันทาการหรือวันทาการซื้อ
ขายถัดไป
2. กรณีวนั ทีก่ าหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝากไม่มใี นเดือนนัน้ เช่น วันที่ 31 แต่ในเดือนนัน้ มี 30
วันบริษทั จัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อซื้อหน่ วยลงทุนในวันทาการหรือวันทาการ
ซือ้ ขายสุดท้ายของเดือนนัน้
3. กรณีวนั ที่กาหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝากเป็ นวันสุดท้ายของเดือนและตรงกับวันหยุด เช่น
วันที่ 31 ธันวาคม บริษทั จัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันทาการ
หรือวันทาการซือ้ ขายสุดท้ายของเดือนนัน้
ทัง้ นี้ รายการทีห่ กั บัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีเงินฝาก เมื่อ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนนาสมุดบัญชีเงินฝากไปบันทึกรายการให้เป็ นปั จจุบนั
กรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนนาเช็ค ดราฟท์ ตั ๋วแลกเงิน หรือมีการส่งคาสังหั
่ กบัญชีธนาคารเพื่อฝากเข้า
บัญชีเงินฝากทีย่ งั ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทีม่ กี ารหักบัญชี บริษทั จัดการจะไม่ดาเนินการ
หักบัญชีเพื่อซื้อหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีม่ เี งิน
ครบตามทีร่ ะบุไว้เพื่อซื้อหน่ ว ยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อในงวดใดมีไม่เพียงพอที่
บริษทั จัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะไม่หกั เงินในบัญชีเงินฝากในงวดนัน้ ๆ
และจะทาการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในงวดถัดไป และจะไม่หกั บัญชีเงินฝากย้อนหลัง
สาหรับงวดทีบ่ ญ
ั ชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอทีจ่ ะหักซือ้ หน่วยลงทุน
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากมี
ไม่เพียงพอทีจ่ ะซื้อหน่ วยลงทุนในลาดับแรกให้ครบตามทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุนระบุไว้ บริษทั จัดการจะ
ไม่หกั บัญชีเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนในลาดับนัน้ และจะหักเงินในบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนใน
ลาดับถัดไปจนครบตามทีผ่ ูถ้ อื หน่ วยลงทุนระบุไว้แต่ไม่ต่ากว่าข้อกาหนดในการซื้อหน่ วยลงทุนขัน้
ต่าของแต่ละกองทุน
ในกรณีท่ผี ู้ถือหน่ วยลงทุนต้องการแก้ไข “คาขอใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่ วย
ลงทุนกองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลีย่ ” หรือคาขออื่นในทานองเดียวกัน ให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนกรอก “คาขอ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบถัว
เฉลีย่ ” หรือคาขออื่นในทานองเดียวกัน และแจ้งให้บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อ
คืนทราบล่วงหน้าก่อนวันทีจ่ ะมีการหักบัญชี
บริษทั จัดการจะถือหลักฐานทีป่ รากฏอยู่กบั บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ น
หลักฐานในการทารายงานทีส่ มบูรณ์ และใช้อา้ งอิงได้
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4.

ผูส้ งซื
ั ่ อ้ จะไม่สามารถเพิกถอน หรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากรายการสังซื
่ อ้ ทีบ่ ริษทั จัดการได้
ทาการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ อ้ เรียบร้อยแล้ว ไม่วา่ ในกรณีใดๆ ทัง้ สิน้
บริษัทจัดการอาจแก้ไข เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง วิธกี ารและหรืออื่นใดเกี่ยวกับวิธกี ารหักบัญชีเงิน
ฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนได้ รวมถึงอนาคตบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นที่
มีก ารแต่ งตัง้ เพิ่ม เติม จะเปิ ด รับ คาสังซื
่ ้ อ ผ่านการหัก บัญ ชีเงิน ฝากให้สามารถท าได้ โดยบริษั ท
จัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธี
อื่นใดตามความเหมาะสม
ระบบอิ นเตอร์เน็ต (Internet) :
อนึ่ง การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถทาได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้ นับสนุ นการ
ขายหรือรับซือ้ คืนทีเ่ ป็ น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านัน้
(1) บริ การบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking) :
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนอาจเลือกสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ดว้ ยบริการ บัวหลวง ไอ
แบงก์กง้ิ โดยผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจะต้องระบุเลขทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุน และลงนามในคาขอใช้บริการ และ
ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในการขอใช้บริการดังกล่าว และเมื่อได้รบั รหัสผูใ้ ช้ (User Name) และ
รหัสผ่าน (Password) สาหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของ
ธนาคาร หรืออื่นๆ ได้ท่ี www.bangkokbank.com หรือเว็บไซต์อ่นื ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิม่ เติมในอนาคต
ในกรณีผสู้ งซื
ั ่ ้อประสงค์สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์
กิ้ง ให้ผูส้ งซื
ั ่ ้อปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการทารายการสังซื
่ ้อ โดยผู้สงซื
ั ่ ้อต้องปฏิบตั จิ นครบขัน้ ตอนการ
สังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน
การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กง้ิ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
จะต้อ งสัง่ ซื้อ ครัง้ ละไม่ ต่ า กว่ า มู ล ค่ า ขัน้ ต่ า ของการสัง่ ซื้อ และสามารถสัง่ ซื้อ ได้ค รัง้ ละไม่ เกิน
10,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่นทีบ่ ริษทั จัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์
ของบริษทั จัดการ โดยไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน
เมื่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทารายการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง
ไอแบงก์ก้งิ ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจานวนทีส่ งซื
ั ่ ้อทันทีจากบัญชีเงินฝาก
ของผูส้ งซื
ั ่ ้อที่ได้ระบุไว้ในคาขอใช้บริการ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับ
ซื้อคืนจะยกเลิกคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่หกั เงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อนัน้ ซึ่งผูส้ งซื
ั ่ ้อ
อาจทาการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนใหม่ได้ถา้ ต้องการ
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อนึ่ง ในการชาระค่าหน่ วยลงทุน หากมิใช่กรณีทผ่ี ู้ ซ้อื หน่ วยลงทุนขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน
อื่นเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนนี้ ผูซ้ ้อื หน่ วยลงทุนต้องชาระด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบ
หนี้กบั บริษทั จัดการไม่ได้ ผูส้ งซื
ั ่ ้อทีไ่ ด้ชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนคาสังซื
่ ้อหน่ วย
ลงทุนและขอคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนไม่ได้
คาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้งิ จะสมบูรณ์ต่อเมื่อ
ผู้สงซื
ั ่ ้อ ได้ท ารายการสังซื
่ ้อและบริษัท จัดการได้รบั เงิน ค่าสังซื
่ ้ อหน่ วยลงทุ น และบริษัท จัดการ
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนโดยผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนนัน้ ได้
อย่างไรก็ต าม หากมีข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายอิน เตอร์เน็ ตจนเป็ น เหตุ ให้บริษัท จัดการไม่
สามารถรับเงินค่าสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนดังกล่าวและไม่สามารถจัดสรรหน่ วยลงทุนได้ ให้ถอื ว่ายังไม่ม ี
การทารายการการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนัน้
บริษทั จัดการถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีต่ กลงใช้บริการซือ้ ขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้งิ ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธกี ารทีก่ าหนดไว้ในคาขอใช้
บริการ และหรือทีจ่ ะแก้ไขเพิม่ เติมเปลีย่ นแปลงต่อไปในภายหน้า ซึ่ งรวมถึงการยอมรับความเสีย่ ง
ใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ อันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ
(2) บริ การโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Mobile Banking) :
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนอาจเลือกสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ดว้ ยบริการโมบายแบงก์
กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ (“โมบายแบงก์ก้งิ ฯ”) โดยผู้ถือหน่ วยลงทุนจะต้องระบุเลขที่ผู้ถือหน่ วย
ลงทุน และลงนามในคาขอใช้บริการ และปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการขอใช้บริการดังกล่าว
และเมื่อได้รบั รหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่ าน (Password) สาหรับ ใช้บ ริก ารดังกล่าวแล้ว
สามารถสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุ นผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏิบตั ิการ iOS ของ iPhone/
iPad หรือระบบปฏิบตั กิ าร Android หรือ WAP หรือระบบปฏิบตั กิ ารอื่นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
หรือเพิม่ เติมในอนาคต
ในกรณีผูส้ งซื
ั ่ ้อประสงค์สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการโมบายแบงก์ก้งิ ฯ
ให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการทารายการสังซื
่ ้อ โดยผูส้ งซื
ั ่ ้อต้องปฏิบตั จิ นครบขัน้ ตอนการสังซื
่ ้อ
หน่วยลงทุน
การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการโมบายแบงก์ก้งิ ฯ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
จะต้อ งสัง่ ซื้อ ครัง้ ละไม่ ต่ า กว่ า มู ล ค่ า ขัน้ ต่ า ของการสัง่ ซื้อ และสามารถสัง่ ซื้อ ได้ค รัง้ ละไม่ เกิ น
10,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่น ทีบ่ ริษทั จัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์
ของบริษทั จัดการ โดยไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน
เมื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนทารายการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านเครือข่ายอิน เตอร์เน็ตด้วยบริการโมบาย
แบงก์ก้งิ ฯ ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจานวนที่สงซื
ั ่ ้อทันทีจากบัญชีเงินฝาก
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5.

ของผูส้ งซื
ั ่ ้อที่ได้ระบุไว้ในคาขอใช้บริการ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับ
ซื้อคืนจะยกเลิกคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนนัน้ โดยไม่หกั เงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อนัน้ ซึง่ ผูส้ งซื
ั ่ ้อ
อาจทาการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนใหม่ได้ถา้ ต้องการ
อนึ่ง ในการชาระค่าหน่ วยลงทุน หากมิใช่กรณีทผ่ี ูซ้ ้อื หน่ วยลงทุนขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน
อื่นเพื่อซื้อหน่ วยลงทุนของกองทุนนี้ ผูซ้ ้ือหน่ วยลงทุนต้องชาระด้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบ
หนี้กบั บริษทั จัดการไม่ได้ ผูส้ งซื
ั ่ ้อทีไ่ ด้ชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนคาสังซื
่ ้อหน่ วย
ลงทุนและขอคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนไม่ได้
คาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการโมบายแบงก์ก้ิงฯ จะสมบูรณ์ ต่อเมื่อ
ผู้สงซื
ั ่ ้อได้ท ารายการสังซื
่ ้ อและบริษัท จัดการได้รบั เงินค่าสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุ น และบริษัท จัดการ
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุน โดยผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนนัน้ ได้
อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบเครือข่ ายอิน เตอร์เน็ ตจนเป็ น เหตุ ให้บริษัท จัดการไม่
สามารถรับเงินค่าสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนดังกล่าวและไม่สามารถจัดสรรหน่ วยลงทุ นได้ ให้ถอื ว่ายังไม่ม ี
การทารายการการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนัน้
บริษทั จัดการถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีต่ กลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ด้วยบริการโมบายแบงก์ก้ิงฯ ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดไว้ในคาขอใช้
บริการ และหรือทีจ่ ะแก้ไขเพิม่ เติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า ซึง่ รวมถึงการยอมรับความเสีย่ ง
ใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ อันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจแก้ไข เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง วิธกี ารและหรือกาหนดเวลารับคาสังซื
่ ้อผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษทั จัดการ หรือผู้สนับสนุ นการ
ขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่
www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
ระบบเอทีเอ็ม (ATM) :
ทัง้ นี้ ก่อนทีบ่ ริษทั จัดการจะเริม่ รับคาสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนผ่านระบบ ATM บริษทั จัดการจะแจ้งให้ประชาชน
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
อนึ่ง การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน ผ่านระบบ ATM สามารถทาได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้ นับสนุ นการขายหรือ
รับซือ้ คืนทีเ่ ป็ น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านัน้
บริษทั จัดการอาจรับคาสังซื
่ ้อผ่านระบบ ATM ได้ โดยผูถ้ อื หน่ วยลงทุนอาจเลือกสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนด้วย
บัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุ ญาตให้ใช้ซ้ือ
ขายหน่ วยลงทุนได้ โดยผ่านเครื่อ ง ATM ของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนได้ ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที่
ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ณ สาขาทีผ่ ูถ้ ื อหน่ วยลงทุนเคย
26

B-SIPRMF
ทาบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นทีธ่ นาคารอนุญาตให้ใช้ซ้อื
ขายหน่ วยลงทุ นไว้ เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก “คาขอใช้บริการกองทุนเปิ ดผ่านเครื่องฝากถอนเงิน
อัตโนมัติและบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ” (ผู้ถือหน่ วยลงทุนต้องนาบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัว
หลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุ ญาตให้ใช้ซ้อื ขายหน่ วยลงทุน และสมุดบัญ ชี
แสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจะสามารถสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ใน
วันทาการซือ้ ขายถัดไป หลังจากกรอกคาขอใช้บริการแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม
ในกรณีผูส้ งซื
ั ่ ้อประสงค์สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการทารายการ
ซึ่งมีระบุบนหน้าจอเครื่อง ATM โดยผูส้ งซื
ั ่ ้อต้องเลือกรหัสบริการซื้อหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ด และปฏิบตั ิ
จนครบขัน้ ตอนการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุบนจอ ATM
การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน ด้วยเครื่อง ATM ของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะต้องสังซื
่ ้อครัง้ ละไม่ต่า
กว่ามูลค่าขัน้ ต่าของการสังซื
่ ้อ และสามารถสังซื
่ ้อได้ครัง้ ละไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยไม่จากัดจานวน
ครัง้ ต่อวัน ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนจะหักเงินตามจานวนเงินทีส่ งซื
ั ่ อ้ ทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้
สังซื
่ ้อทีไ่ ด้ระบุไว้ให้ใช้บริการกับบัตรบัวหลวง ATM และหรือ บัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือ
บัตรอื่นทีธ่ นาคารอนุญาตให้ใช้ซอ้ื ขายหน่วยลงทุนได้เท่านัน้ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนจะยกเลิกคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนนัน้ โดยไม่หกั เงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อนัน้ ซึ่งผู้
สังซื
่ อ้ อาจทาการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนใหม่ได้ถา้ ต้องการ
ผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ไม่ได้ หากการทารายการ
สังซื
่ อ้ เสร็จสมบูรณ์แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
การสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน จะดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อ ผิดพลาดให้เป็ นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กาหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
เอกสารใบบันทึกรายการทีอ่ อกจากเครื่อง ATM ของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน เป็ นเพียงเอกสาร
บันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานในการทารายการอย่างสมบูรณ์ หากใบบันทึกรายการของเครื่อง
ATM นัน้ หมด ผูส้ งซื
ั ่ อ้ จะเลือกทาการสังซื
่ อ้ หน่ วยลงทุนหรือไม่กไ็ ด้
บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กบั ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ น หลักฐานในการทา
รายการทีส่ มบูรณ์ และใช้อา้ งอิงได้
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจแก้ไข เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง วิธกี ารและหรือกาหนดเวลารับคาสังซื
่ ้อผ่า นระบบ
ATM ให้สามารถทาได้ และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการ
ขายหรือ รับ ซื้อคืน อื่น ได้ โดยบริษั ท จัด การจะแจ้ง ให้ ป ระชาชนทราบผ่ านทางเว็บ ไซต์ ข องบริษั ท ที่
www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
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6.

ระบบโทรศัพท์ (Tele-Bank) :
ทัง้ นี้ ก่ อนที่บ ริษัท จัดการจะเริม่ รับ ค าสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุ น ผ่านระบบโทรศัพ ท์ บริษัท จัด การจะแจ้งให้
ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
อนึ่ง การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ สามารถทาได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซือ้ คืนทีเ่ ป็ น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านัน้
บริษัทจัดการอาจรับคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนผ่ านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผู้ถือหน่ วยลงทุนอาจ
เลือกสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนได้ ผูถ้ อื
หน่ วยลงทุนที่ป ระสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ณ สาขาที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเคยทาบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นทีธ่ นาคาร
อนุ ญาตให้ใช้ซ้อื ขายหน่ วยลงทุนไว้ เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก “คาขอใช้บริการกองทุนเปิ ดผ่านเครื่อง
ฝากถอนเงินอัตโนมัตแิ ละบริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องนาบัตรบัวหลวง ATM หรือ
บัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุ ญาตให้ใช้ซ้อื ขายหน่ วยลงทุน และสมุด
บัญ ชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนมาด้วย) ซึ่งผู้ถือหน่ วยลงทุนจะสามารถสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านบริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์ของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนในวันทาการซื้อขายถัดไป หลังจากกรอกคา
ขอใช้บริการแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม
ในกรณีผสู้ งซื
ั ่ ้อประสงค์สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ให้ผสู้ งซื
ั ่ ้อปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน
การทารายการซึ่งมีระบุอยู่ในเอกสารวิธกี ารใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผู้สงซื
ั ่ ้อต้องเลือกรหัส
บริการซื้อหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ด และปฏิบตั จิ นครบขัน้ ตอนการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์
การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน ด้วยบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู้ สนับสนุ น การขายหรือรับ ซื้อคืนจะต้อง
สังซื
่ ้อครัง้ ละไม่ต่ ากว่ามูลค่าขัน้ ต่ าของการสังซื
่ ้อ และสามารถสังซื
่ ้อได้ครัง้ ละไม่เกิน 10,000,000 บาท
โดยไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะหักเงินตามจานวนเงินที่สงซื
ั ่ ้อทันที
จากบัญ ชีเงิน ฝากของผู้ สงซื
ั ่ ้ อ ที่ได้ระบุ ไ ว้ให้ ใช้บ ริก ารกับ บัต รบัว หลวง ATM และหรือ บัต รบัวหลวง
Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัต รอื่นที่ธนาคารอนุ ญาตให้ใช้ซ้อื ขายหน่ วยลงทุนได้เท่านัน้ หากเงินใน
บัญชีไม่เพียงพอ ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะยกเลิกคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนนัน้ โดยไม่หกั เงิน จาก
บัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ อ้ นัน้ ซึง่ ผูส้ งซื
ั ่ อ้ อาจทาการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนใหม่ได้ถา้ ต้องการ
ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ไม่ได้ หากการ
ทารายการสังซื
่ อ้ เสร็จสมบูรณ์แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืนจะดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็ นไปตามแนวทางทีธ่ นาคารแห่ง
ประเทศไทยกาหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
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เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผู้สงซื
ั ่ ้อเป็ นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านัน้
ไม่ใช่หลักฐานในการทารายการอย่างสมบูรณ์
บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ น หลักฐานในการทา
รายการทีส่ มบูรณ์ และใช้อา้ งอิงได้
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจแก้ไข เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง วิธกี ารและหรือกาหนดเวลารับคาสังซื
่ ้อผ่านระบบ
โทรศัพท์ให้สามารถทาได้ และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการ
ขายหรือ รับ ซื้อ คืน อื่น ได้ โดยบริษั ท จัด การจะแจ้งให้ป ระชาชนทราบผ่ านทางเว็บ ไซต์ ข องบริษัท ที่
www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
7. ช่องทางอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนในอนาคต
บริษัท จัด การ และ/หรือ ผู้ส นั บ สนุ น การขายหรือรับ ซื้อ คืน หน่ วยลงทุ น อาจเพิ่ม เติม ช่องทางการท า
รายการซื้อหน่ วยลงทุนอื่นใดที่จะมีข้นึ ในอนาคต ซึ่งจะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
เกีย่ วข้องตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต.ประกาศกาหนด เพื่ออานวยความสะดวกต่อผูล้ งทุน โดยบริษทั จัดการ
จะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
การชาระเงิ นค่าสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน
1. กรณี สงซื
ั ่ ้อผ่านผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็ น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ :
(ก) ผู้สงซื
ั ่ ้ อ สามารถช าระเงิน ค่ าซื้อ หน่ ว ยลงทุ น เป็ น เงิน สด ค าสัง่ หัก บัญ ชีเงิน ฝาก บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ เช็ค ดราฟท์ ตั ๋วแลกเงิน หรือวิธอี ่นื ใด ทีส่ ามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับ
สานักงานทีร่ บั คาสังซื
่ ้อเท่านัน้ โดยจะต้องลงวันทีท่ ส่ี งซื
ั ่ ้อและขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายในนามชื่อบัญชี
จองซื้อหน่ วยลงทุนที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็ นบัญชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ
บัญชีเงินฝากของธนาคารอื่นใด (ถ้ามี) หรือบัญชีจองซื้ออื่นใดทีอ่ าจเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลงได้ใน
อนาคต ทัง้ นี้ หากมีผ ลประโยชน์ ใดเกิด ขึ้น เนื่ อ งจากบัญ ชีจ องซื้อ ดัง กล่ า ว บริษั ท จัด การจะ
ดาเนินการให้เป็ นประโยชน์ของกองทุน
ในกรณีทผ่ี ูส้ งซื
ั ่ ้อชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟท์ หรือตั ๋วแลกเงินภายหลังกาหนดเวลา
รับฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของแต่ละสานักงานสาขาทีส่ งซื
ั ่ ้อ บริษัทจัดการจะ
ถือว่าผูส้ งซื
ั ่ ้อทาการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขายถัดไปในราคาขายหน่ วยลงทุนทีค่ านวณ
ได้ ณ สิ้น วัน ท าการซื้อ ขายถัด ไปนั น้ สาหรับ กรณี ท่ีเช็ค ดราฟท์ หรือ ตัว๋ แลกเงิน ดังกล่ าวไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทีส่ งซื
ั ่ อ้ ไม่วา่ ด้วยเหตุใด บริษทั จัดการอาจยกเลิกคาสังซื
่ อ้ ดังกล่าว
(ข) ผู้สงซื
ั ่ ้อสามารถชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุ นด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดของ
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของสถาบันการเงินอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดอนุญาต โดยการตัดเงิน
จากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ในวันที่ท่สี งซื
ั ่ ้อ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะแจ้ง
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ระยะเวลาหรือเงื่อนไขอื่นใด ตามที่บริษัทจัดการจะกาหนด ให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี
www.bblam.co.th หรือช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
อนึ่ง การชาระเงินด้วยบัตรดังกล่าวข้างต้น ในกรณี ท่ีบริษัท จั ดการมิได้รบั เงินค่าจองซื้อหน่ วย
ลงทุนจากการชาระด้วยบัตรดังกล่าว หรือจากธนาคารที่ผูส้ งซื
ั ่ ้อใช้บญ
ั ชีบตั รเครดิตหรือบัตรเดบิต
หรือบัตรอื่นใด ภายในวันทาการถัดจากวันทีท่ ส่ี งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะปฏิเสธการสังซื
่ ้อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิ ดให้บริการรับชาระค่าสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือ
บัตรอื่นใด บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือช่องทาง
อื่นที่เหมาะสม การชาระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) จะไม่มกี ารสะสม
คะแนน เว้นแต่ธนาคารจะกาหนดอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจแก้ไขเพิม่ เติม ยกเลิก เปลีย่ นแปลง วิธกี าร วันเวลา ในการรับชาระด้วยบัตร
เครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผูล้ งทุน
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
(ค) ผูส้ งซื
ั ่ อ้ สามารถชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนด้วยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคาร ต่อไปนี้
• บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
• บมจ.ธนาคารกรุงไทย
• บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
• บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
• บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
หรือธนาคารพาณิชย์อ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการจะประกาศให้บริการเพิม่ เติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั
ที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธอี ่นื ใดตามความเหมาะสม
ผูส้ งซื
ั ่ ้อทีป่ ระสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อขอใช้บริการ
โดยกรอก “หนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝาก” หรือคาขออื่นในทานองเดียวกัน ซึ่งการสมัครใช้บริการ
หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อจะมีผลใช้บงั คับทันที และให้คงมีผลใช้บงั คับต่อไปจนกว่าผู้
สังซื
่ ้อจะเพิกถอนคาสัง่ โดยกรอก “คาขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคาขออื่นในทานอง
เดียวกัน และแจ้งให้ผสู้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันทีจ่ ะ
มีการหักบัญชี ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมการใช้บริการหักบัญชีเงินฝากเป็ นไปตามทีธ่ นาคารเจ้าของบัญชี
เงินฝากกาหนด
บริษทั จัดการจะสามารถให้บริการหักบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ อ้ ได้เมือ่ ธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝาก
ดังกล่าวข้างต้น แจ้งให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อมายังบริษทั จัดการ และ
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2.

บริษัท จัด การได้ แ จ้ง เริ่ม ให้ บ ริก ารหัก บัญ ชีเงิน ฝากแก่ ผู้ส ัง่ ซื้อ ทราบ โดยวิธีอ่ืน ใดตามความ
เหมาะสมแล้วเท่านัน้
ผูส้ งซื
ั ่ ้อต้องระบุช่อื กองทุน และจานวนเงินทีต่ ้ องการสังซื
่ ้อซึ่งจะต้องไม่ต่ากว่ามูลค่าขัน้ ต่าของการ
สังซื
่ ้อ บริษทั จัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สงซื
ั ่ ้อและโอนเข้าบัญชีจองซื้อหน่ วยลงทุน
เพื่อซื้อหน่ วยลงทุนตามเงือ่ นไขทีไ่ ด้ระบุไว้ใน “คาสังซื
่ ้อ” หรือคาขออื่นในทานองเดียวกัน ในราคา
ขายหน่ วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิน้ วันทาการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนทีค่ านวณได้เมื่อ
สิ้น วัน ท าการซื้อ ขายหน่ ว ยลงทุ น วัน นั น้ เป็ น เกณฑ์ ในการค านวณ และราคาขายหน่ วยลงทุ น
ดังกล่าวเป็ นราคาทีร่ บั รองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มเี งินครบตามที่ระบุ ไว้ใน “คาสังซื
่ ้อ” หรือคาขออื่นใน
ทานองเดียวกัน เพื่อซื้อหน่ วยลงทุน หากเงินในบัญ ชีเงินฝากของผู้สงซื
ั ่ ้ อมีไม่เพียงพอที่บริษัท
จัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะไม่หกั เงินในบัญชีเงินฝากและขอสงวนสิทธิ
ทีจ่ ะปฏิเสธการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนดังกล่าว
กรณีผูส้ งซื
ั ่ ้อมี “หนังสือขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคาขออื่นในทานองเดียวกันมายัง
บริษัท จัดการหรือ ผู้ส นั บ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้อคืน จะมีผ ลให้ “คาสังซื
่ ้อ ” ตลอดจน “คาสังรอ
่
ดาเนินการเพือ่ ซือ้ หน่วยลงทุน” ถูกยกเลิกทันที
อย่างไรก็ตาม การรับชาระเงินกรณี สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านผูส้ นับ สนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีเ่ ป็ น
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ นัน้ บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตาม
ความเหมาะสม
กรณี สงซื
ั ่ ้อผ่านบริ ษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่น :
(ก) ผู้ส ั ่งซื้อสามารถชาระเงินค่าซื้อ หน่ วยลงทุนเป็ นเงินสด เช็ค ดราฟท์ ตั ๋วแลกเงิน หรือวิธอี ่ืน ใด
ทีส่ ามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสานักงานทีร่ บั คาสังซื
่ อ้ เท่านัน้ โดยจะต้องลงวันที่
ที่สงซื
ั ่ ้อและขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายในนาม "บัญชีจองซื้อหน่ วยลงทุ นของ บลจ.บัวหลวง" ซึ่งเป็ น
บัญชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่นใด (ถ้ามี) หรือบัญชีจอง
ซื้ออื่นใดที่อาจเพิม่ เติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตทีบ่ ริษทั จัดการและหรือผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับ ซื้อ คืน เป็ น ผู้ เปิ ด บัญ ชีจองซื้อหน่ วยลงทุ น เพื่อรับ ช าระค่าซื้อ หน่ วยลงทุ น ทัง้ นี้ หากมี
ผลประโยชน์ใดเกิดขึน้ เนื่องจากบัญชีจองซื้อดังกล่าว บริษทั จัดการจะดาเนินการให้เป็ นประโยชน์
ของกองทุน
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กรณีทผ่ี สู้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนเป็ นผูเ้ ปิ ดบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนเพื่อรับชาระค่าซือ้ หน่วย
ลงทุน ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะนาเงินค่ าสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนดังกล่าวเข้าบัญชีจองซื้อ
หน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปรับปรุงเปลีย่ นแปลงข้อมูลเกีย่ วกับบัญชีรบั ชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน
ดังกล่าว โดยไม่ขดั กับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงาน ก.ล.ต. และได้รบั
ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ แล้ว ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุ น ทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
ในกรณีทผ่ี สู้ งซื
ั ่ ้อชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนเป็ น เช็ค ดราฟท์ หรือตั ๋วแลกเงินภายหลังกาหนดเวลา
รับฝากเช็คเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของแต่ละสานักงานสาขาทีส่ งซื
ั ่ ้อ บริษทั จัดการจะ
ถือว่าผูส้ งซื
ั ่ ้อทาการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนในวันทาการซื้อขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณ
ได้ ณ สิน้ วันทาการซื้อขายถัดไปนัน้ หรือสาหรับในกรณีทเ่ี ช็ค ดราฟท์ หรือตั ๋วแลกเงินดังกล่าวไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทีส่ งซื
ั ่ อ้ ไม่วา่ ด้วยเหตุใด บริษทั จัดการจะยกเลิกคาสังซื
่ อ้ ดังกล่าว
(ข) ผู้สงซื
ั ่ ้อสามารถชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิ ต หรือบัตรอื่นใดของ
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของสถาบันการเงินอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดอนุญาต โดยการตัดเงิน
จากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ในวันที่ท่สี งซื
ั ่ ้อ ทัง้ นี้ บริษัท จัดการจะแจ้ง
ระยะเวลาหรือเงื่อนไขอื่นใด ตามที่บริษัทจัดการจะกาหนด ให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี
www.bblam.co.th หรือช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
อนึ่ง การชาระเงินด้วยบัตรดังกล่าวข้างต้น ในกรณี ท่ีบริษัท จัดการมิได้รบั เงินค่าจองซื้อหน่ วย
ลงทุนจากการชาระด้วยบัตรดังกล่าว หรือจากธนาคารทีผ่ สู้ งซื
ั ่ ้อใช้บญ
ั ชีบตั รเครดิต หรือบัต รเดบิต
หรือบัตรอื่นใด ภายในวันทาการถัดจากวันทีท่ ่สี งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะปฏิเสธการสังซื
่ ้อ
หน่วยลงทุนดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิ ดให้บริการรับชาระค่าสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือ
บัตรอื่นใด บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือช่องทาง
อื่นที่เหมาะสม การชาระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) จะไม่มกี ารสะสม
คะแนน เว้นแต่ธนาคารจะกาหนดอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการอาจแก้ไขเพิม่ เติม ยกเลิก เปลีย่ นแปลง วิธกี าร วันเวลา ในการรับชาระด้วยบัตร
เครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
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(ค) ผูส้ งซื
ั ่ อ้ สามารถชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนด้วยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคาร ต่อไปนี้
• บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
• บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
• บมจ.ธนาคารกรุงไทย
• บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
• บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
• บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
หรือธนาคารพาณิชย์อ่นื ใดทีบ่ ริษทั จัดการจะประกาศให้บริการเพิม่ เติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั
ที่ www.bblam.co.th หรือแจ้งโดยวิธอี ่นื ใดตามความเหมาะสม
ผูส้ งซื
ั ่ ้อทีป่ ระสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
เพือ่ ขอใช้บริการโดยกรอก “หนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝาก” หรือคาขออื่นในทานองเดียวกัน ซึง่ การ
สมัครใช้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อจะมีผลใช้บงั คับทันที และให้คงมีผลใช้บงั คับ
ต่อไปจนกว่าผูส้ งซื
ั ่ อ้ จะเพิกถอนคาสัง่ โดยกรอก “คาขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคาขอ
อื่นในทานองเดียวกัน และแจ้งให้บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนี ยมการใช้บริการหักบัญชีเงินฝาก
เป็ นไปตามทีธ่ นาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากกาหนด
บริษทั จัดการจะสามารถให้บริการหักบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ อ้ ได้เมือ่ ธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝาก
ดังกล่าวข้างต้น แจ้งให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อมายังบริษทั จัดการ และ
บริษัท จัด การได้ แ จ้ง เริ่ม ให้ บ ริก ารหัก บัญ ชีเงิน ฝากแก่ ผู้ส ัง่ ซื้อ ทราบ โดยวิธีอ่ืน ใดตามความ
เหมาะสมแล้วเท่านัน้
ผูส้ งซื
ั ่ ้อต้องระบุช่อื กองทุน และจานวนเงินทีต่ ้องการสังซื
่ ้อซึ่งจะต้องไม่ต่ากว่ามูลค่าขัน้ ต่าของการ
สังซื
่ ้อ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงิน ฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อและโอนเข้าบัญชีจองซื้อหน่ วยลงทุน
เพื่อซื้อหน่ วยลงทุนตามเงือ่ นไขทีไ่ ด้ระบุไว้ใน “คาสังซื
่ ้อ” หรือคาขออื่นในทานองเดียวกัน ในราคา
ขายหน่ วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิน้ วันทาการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนทีค่ านวณได้เ มื่อ
สิ้น วัน ท าการซื้อ ขายหน่ ว ยลงทุ น วัน นั น้ เป็ น เกณฑ์ ในการค านวณ และราคาขายหน่ วยลงทุ น
ดังกล่าวเป็ นราคาทีร่ บั รองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มเี งินครบตามที่ระบุ ไว้ใน “คาสังซื
่ ้อ” หรือคาขออื่นใน
ทานองเดียวกัน เพื่อซื้อหน่ วยลงทุ น หากเงินในบัญ ชีเงินฝากของผู้ สงซื
ั ่ ้อมีไม่เพียงพอที่บริษัท
จัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะไม่หกั เงินในบัญชีเงินฝากและขอสงวนสิทธิ
ทีจ่ ะปฏิเสธการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนดังกล่าว
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กรณีผูส้ งซื
ั ่ ้อมี “หนังสือขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคาขออื่นในทานองเดียวกันมายัง
บริษัท จัดการหรือ ผู้ส นั บ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้อคืน จะมีผ ลให้ “คาสังซื
่ ้อ ” ตลอดจน “คาสัง่ รอ
ดาเนินการเพือ่ ซือ้ หน่วยลงทุน” ถูกยกเลิกทันที
อย่างไรก็ตาม การรับชาระเงินกรณีสงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซื้อคืนอื่นนัน้ บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิม่ เติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความ
เหมาะสม
3. กรณี สงซื
ั ่ ้อโดยหักบัญชีเงิ นฝากแบบถัวเฉลี่ย :
ผูส้ งซื
ั ่ ้อหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุน จะถูกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารพาณิชย์
อื่นใดทีผ่ ซู้ อ้ื หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนระบุไว้ในคาขอใช้บริการ ด้วยจานวนเงินทีเ่ ท่ากันในแต่ละครัง้
4. กรณี สงซื
ั ่ ้อผ่านระบบอิ นเตอร์เน็ต (Internet) :
(ก) ผูส้ งซื
ั ่ ้อจะถูกหักเงินตามจานวนที่สงซื
ั ่ ้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้ สงซื
ั ่ ้อที่ได้ระบุไว้ในคาขอใช้
บริการ หากเงินในบัญ ชีไม่เพีย งพอ ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับ ซื้อคืนจะยกเลิกคาสังซื
่ ้อหน่ วย
ลงทุนนัน้ โดยไม่หกั เงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อนัน้ ซึ่งผูส้ งซื
ั ่ ้ออาจทาการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน
ใหม่ได้ถา้ ต้องการ
(ข) ผู้สงซื
ั ่ ้อสามารถชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใดของ
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของสถาบันการเงินอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการกาหนดอนุญาต โดยการตัดเงิน
จากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ในวันทีส่ งซื
ั ่ อ้
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะรับชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยบัตร
เครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถ้ามี) ภายในช่วงระยะเวลาหรือภายใต้เงือ่ นไขอื่นใด ตามที่
บริษทั จัดการจะกาหนด โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th
หรือช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
อนึ่ง การชาระเงินด้วยบัตรดังกล่าวในกรณี ท่บี ริษัทจัดการมิได้รบั เงินค่าจองซื้อหน่ วยลงทุนจาก
การชาระด้วยบัตรดังกล่าว หรือจากธนาคารทีผ่ สู้ งซื
ั ่ ้อใช้บญ
ั ชีบตั รเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตร
อื่นใด (ถ้ามี) ภายในวันทาการถัดจากวันทีส่ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุนบริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธ
การสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิ ดให้บริการรับชาระค่าสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือ
บัตรอื่นใด (ถ้ามี) บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผูล้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือ
ช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
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การชาระด้วยบัตรดังกล่าว จะไม่มกี ารสะสมคะแนนบัตรเครดิต เว้นแต่ธนาคารจะกาหนดอนุ ญาต
เป็ นอย่างอื่น
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิม่ เติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลง วิธกี าร วันเวลา ในการ
รับชาระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่ นใด (ถ้ามี) โดยไม่ถือเป็ นการแก้ไขเพิม่ เติม
โครงการ โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่าน
ช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
5. กรณี สงซื
ั ่ ้อผ่านระบบเอทีเอ็ม (ATM) :
จะรับชาระเงินค่าสังซื
่ ้อ โดยจะหักเงินตามจานวนเงินทีส่ งซื
ั ่ ้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ ้อทีไ่ ด้ระบุไว้
ให้ใช้บริการกับบัตรบัวหลวง ATM และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นทีธ่ นาคาร
อนุ ญาตให้ใช้ซ้อื ขายหน่ วยลงทุนได้เท่านัน้ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอจะยกเลิกคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนนัน้
โดยไม่หกั เงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ อ้ นัน้ ซึง่ ผูส้ งซื
ั ่ อ้ อาจทาการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนใหม่ได้ถา้ ต้องการ
6. กรณี สงซื
ั ่ ้อผ่านระบบโทรศัพท์ (Tele-Bank) :
จะรับชาระเงินค่าสังซื
่ ้อ โดยจะหักเงินตามจานวนเงินทีส่ งซื
ั ่ ้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สงซื
ั ่ ้อทีไ่ ด้ระบุไว้
ให้ใช้บริการกับบัตรบัวหลวง ATM และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นทีธ่ นาคาร
อนุ ญาตให้ใช้ซ้อื ขายหน่ วยลงทุนได้เท่านัน้ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอจะยกเลิกคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนนัน้
โดยไม่หกั เงินจากบัญชีเงินฝากของผูส้ งซื
ั ่ อ้ นัน้ ซึง่ ผูส้ งซื
ั ่ อ้ อาจทาการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนใหม่ได้ถา้ ต้องการ
7. กรณี ชาระเงิ นค่าซื้อหน่ วยลงทุนโดยวิ ธีการอื่นๆ
บริษทั จัดการอาจเพิ่มช่องทางหรือวิธกี ารรับชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก
ให้แ ก่ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ในอนาคต เช่ น E-Wallet หรือ Prompt-Pay หรือ Bill Payment เป็ นต้น ตาม
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ซึ่ง
จะค านึ ง ถึง ผลประโยชน์ ข องผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น เป็ นส าคัญ และจะปฏิบ ัติ ให้เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ท่ี
สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ทัง้ นี้ กรณี ท่ีบริษัทจัดการจัดให้ม ีช่องทางหรือวิธีการรับชาระเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเพิ่มเติม บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
การจัดสรรหน่ วยลงทุน
ผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนจะได้รบั จัดสรรหน่วยลงทุนตามทีส่ งซื
ั ่ ้อหลังจากทีไ่ ด้ชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจานวน
อย่างไรก็ตาม บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการได้พจิ ารณาแล้วเห็น
ว่าการจัดสรรในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือ
ต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษทั จัดการโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผสู้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
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การคืนเงิ นค่าซื้อหน่ วยลงทุน
ในกรณีท่ผี ูส้ งซื
ั ่ ้อไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะดาเนินการคืนเงินส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรร
พร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ อ้ โดยการชาระเป็ นการโอนเงินเข้าบัญชี หรือเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ าย
ในนามของผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนตามทีอ่ ยู่ท่ีผสู้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชี ภายใน 15 วันนับจาก
วันทีบ่ ริษทั ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุน
เงื่อนไขการขายหน่ วยลงทุน
บริษทั จัดการจะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) กรณีทเ่ี อกสารหรือข้อมูลทีบ่ ริษทั จัดการได้รบั จากผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริง หรือ
ไม่ครบถ้วน
(2) กรณีทบ่ี ริษทั จัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่ วยลงทุนของผู้สงซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็ น
การฟอกเงิน เป็ นต้น
(3) กรณีตามที่บริษทั จัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีท่บี ริษทั จัดการเห็นว่าการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนดังกล่าว
อาจก่อให้เกิดปั ญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็ นต้น ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการ
รักษาผลประโยชน์ ของกองทุน ผู้ถือหน่ วยลงทุ น และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของ
บริษทั จัดการเป็ นหลัก
(4) ในบางกรณี บริษทั จัดการอาจปฏิเสธการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนของผูล้ งทุน หากคาสังซื
่ อ้ ดังกล่าวมีผลทาให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
บริษัทจัดการจะปิ ดรับคาสังซื
่ ้ อหน่ วยลงทุนชัวคราวหรื
่
อถาวร ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า 3 วันก่อนการใช้สทิ ธิทจ่ี ะปิ ดรับคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนโดยจะปิ ดประกาศ
ณ สานักงานของบริษัทจัดการ หรือสานักงานใหญ่ หรือสานักงานสาขาของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
หรือแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม และ
แจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบ
ผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนทีไ่ ด้ชาระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนไม่ได้
การเพิม่ หน่ วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วจะทาในวันทาการถัดจากวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนจานวนนัน้ หรือวันที่
คานวณราคาขายหน่วยลงทุนของวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนนัน้ ได้ แล้วแต่กรณี
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วิ ธีการรับซื้อคืน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถส่งคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนได้ตงั ้ แต่วนั ทาการซื้อขายถัดจากวันทีจ่ ดทะเบียนกองทรัพย์สนิ
เป็ นกองทุนรวมกับสานักงาน ก.ล.ต. ในราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิ้นวันทาการซื้อขาย โดยผ่าน
ช่องทางดังนี้
ั จัดการ และหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้ทุกวันทาการซือ้ ขายของกองทุนตามวันทีร่ ะบุ
• บริ ษท
ไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ (Factsheet) หรือเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th ตัง้ แต่เวลา 8.30 น. 15.30 น.
• ระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ด้วยบริการ Bualuang iBanking ที่ www.bangkokbank.com
และ Bangkok Bank Mobile Banking ทาง Mobile Application ทุกวันตลอด 24 ชัวโมง
่
โดยสามารถติดต่อ
ขอใช้บริการได้ท่ี บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือผ่านช่องทางอื่นทีม่ เี พิม่ เติมในอนาคต ทัง้ นี้ การส่งคาสังขายคื
่
น
หน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนเวลา 16.00 น. ในวันทาการซื้อขายของกองทุน จะได้ราคารับซื้อคืน
หน่ วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิน้ วันทาการซื้อขายนัน้ และหากเป็ นการส่งคาสังขายคื
่
นหลังเวลา 16.00 น. ใน
วันทาการซื้อขายของกองทุนหรือส่งคาสังขายคื
่
นในวันหยุดทาการซื้อขายของกองทุน จะได้ราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายถัดไป
อนึ่ง ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจะได้รบั เงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของวันทาการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน โดยมิให้นับรวม
วันหยุดทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มลี กั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องในต่ างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา ด้วยการนาเงินเข้า
บัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ของท่าน หรือเป็ นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สังจ่
่ ายในนามผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนให้ท่านตามทีอ่ ยูท่ แ่ี จ้งไว้แล้ว
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน หรือช่องทาง
อื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการจัดให้มหี รือประกาศแจ้งเพิม่ เติมในอนาคต ตามวิธกี ารทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด โดยบริษทั จัดการ
ขอสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพิม่ ช่องทางการสังขาย
่
หรือแก้ไขวิธกี ารสังขาย
่
หรือแก้ไขอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้องกับการสังขาย
่
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน โดยจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่าน
ช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
รายละเอียดช่องทางการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม มีดงั นี้
1. บริ ษทั จัดการ:
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถขายคืนหน่ วยลงทุนได้ทบ่ี ริษทั จัดการ โดยผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียด
ในคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ ะขายคืนหรือจานวนเงินทีผ่ ูถ้ อื หน่ วย
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ลงทุนต้องการได้รบั จากการขายคืนหน่ วยลงทุน และบริษัทจัดการจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสังขายคื
่
น
หน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน
2. ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
ผู้ถือหน่ วยลงทุ นสามารถขายคืน หน่ วยลงทุนได้ท่ีผู้ส นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน โดยผู้ถือหน่ วยลงทุ น
จะต้องกรอกรายละเอียดในคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ ะขายคืนหรือ
จานวนเงินทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุนต้องการได้รบั จากการขายคืนหน่ วยลงทุน และผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
จะส่งมอบหลักฐานการรับคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน
3. ระบบอิ นเตอร์เน็ต (Internet) :
อนึ่ง การสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถทาได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซือ้ คืนทีเ่ ป็ น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านัน้
(1) บริ การบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking) :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจเลือกสังขายหน่
่
วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้งิ
ได้ โดยผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจะต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในคาขอใช้บริการ และสามารถสังขายหน่
่
วย
ลงทุนผ่านเว็บไซต์ ของธนาคาร ที่ www.bangkokbank.com หรือเว็บไซต์อ่นื ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
หรือเพิม่ เติมในอนาคต
ในกรณีผูส้ งขายประสงค์
ั่
สงขายหน่
ั่
วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้งิ
ให้ผสู้ งขายปฏิ
ั่
บตั ติ ามขัน้ ตอนการทารายการขายจนครบขัน้ ตอนการสังขายหน่
่
วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้
การสังขายหน่
่
วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้ วยบริการบัวหลวงไอแบงก์กง้ิ สามารถดาเนินการได้
ครัง้ ละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่นที่บริษทั จัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทาง
เว็บไซต์ของบริษทั จัดการ หรือในกรณีทส่ี งขายหน่
ั่
วยลงทุน โดยระบุเป็ นจานวนหน่ วย ได้ครัง้ ละไม่เกิน
1,000,000 หน่ วย หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของ
บริษทั จัดการ โดยไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน
สิทธิของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนในการขายคืนหน่ วยลงทุน จะเกิดขึน้ หลังจากที่นายทะเบียนได้บนั ทึกข้อมูล
การซือ้ หน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้
ในกรณีผูถ้ อื หน่ วยลงทุนระบุจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ ะขายคืนหรือจานวนเงินที่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนต้องการ
ได้รบั จากการขายคืนหน่ วยลงทุนในคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนมากกว่าจานวนหน่ วยลงทุนหรือมูลค่า
หน่ วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที่ปรากฎในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่ วย
ลงทุนทัง้ หมดเท่าทีป่ รากฎอยู่ในรายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
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ผู้สงขายหน่
ั่
วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสังขายหน่
่
วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้ วยบริการบัว
หลวง ไอแบงก์กง้ิ ไม่ได้ หากการทารายการสังขายเสร็
่
จสมบูรณ์แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
อย่างไรก็ตาม หากมีขอ้ ขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจนเป็ นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถ
คาสังขายหน่
่
วยลงทุนได้ ให้ถอื ว่ายังไม่มกี ารทารายการการสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนัน้
บริษทั จัดการถือว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่ วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย
บริการบัวหลวง ไอแบงก์กง้ิ ยอมรับและผูกพันตามเงือ่ นไขและวิธกี ารทีก่ าหนดไว้ในคาขอใช้บริการ และ
หรือทีจ่ ะแก้ไขเพิม่ เติมเปลีย่ นแปลงต่อไปในภายหน้า ซึง่ รวมถึงการยอมรับความเสีย่ งใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้
อันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ
(2) บริ การโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Mobile Banking) :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจเลือกสังขายหน่
่
วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการโมบายแบงก์ก้งิ จาก
ธนาคารกรุงเทพ (“โมบายแบงก์ก้งิ ฯ”) โดยผู้ถือหน่ วยลงทุนจะต้องระบุเลขที่ผู้ถอื หน่ วยลงทุน และลง
นามในคาขอใช้บริการ และปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในการขอใช้บริการดังกล่าว และเมื่อได้รบั รหัสผูใ้ ช้
(User Name) และรหัสผ่าน (Password) สาหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน
ผ่ า นทาง Mobile Application บนระบบปฏิ บ ั ติ ก าร iOS ของ iPhone/ iPad หรือ ระบบปฏิ บ ั ติ ก าร
Android หรือ WAP หรือระบบปฏิบตั กิ ารอื่นทีอ่ าจมีการเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมในอนาคต
ในกรณีผสู้ งขายประสงค์
ั่
สงขายหน่
ั่
วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการโมบายแบงก์กง้ิ ฯ ให้ผู้
สังขายปฏิ
่
บตั ติ ามขัน้ ตอนการทารายการขายจนครบขัน้ ตอนการสังขายหน่
่
วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้
การสังขายหน่
่
วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการโมบายแบงก์กง้ิ ฯ สามารถดาเนินการได้ครัง้
ละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือมูลค่ าอื่น ที่บ ริษัท จัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ท ราบทาง
เว็บไซต์ของบริษทั จัดการ หรือในกรณีทส่ี งขายหน่
ั่
วยลงทุน โดยระบุเป็ นจานวนหน่ วย ได้ครัง้ ละไม่เกิน
1,000,000 หน่ วย หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของ
บริษทั จัดการ โดยไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน
สิทธิของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนในการขายคืนหน่ วยลงทุน จะเกิดขึน้ หลังจากที่นายทะเบียนได้บนั ทึกข้อมูล
การซือ้ หน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้
ในกรณีผูถ้ อื หน่ วยลงทุนระบุจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ ะขายคืน หรือจานวนเงินทีผ่ ูถ้ อื หน่ วยลงทุนต้องการ
ได้รบั จากการขายคืนหน่ วยลงทุนในคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนมากกว่าจานวนหน่ วยลงทุนหรือ มูลค่า
หน่ วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของผู้ถอื หน่ วยลงทุนที่ปรากฎในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่ วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่ วย
ลงทุนทัง้ หมดเท่าทีป่ รากฎอยูใ่ นรายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
ผูส้ งขายหน่
ั่
วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสังขายหน่
่
วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยบริการโมบาย
แบงก์กง้ิ ฯ ไม่ได้ หากการทารายการสังขายเสร็
่
จสมบูรณ์แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
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อย่างไรก็ตาม หากมีขอ้ ขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจนเป็ นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถ
คาสังขายหน่
่
วยลงทุนได้ ให้ถอื ว่ายังไม่มกี ารทารายการการสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตนัน้
บริษทั จัดการถือว่าผู้ถอื หน่ วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่ วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย
บริการโมบายแบงก์ก้งิ ฯ ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธกี ารที่กาหนดไว้ในคาขอใช้บริการ และ
หรือทีจ่ ะแก้ไขเพิม่ เติมเปลีย่ นแปลงต่อไปในภายหน้า ซึง่ รวมถึงการยอมรับความเสีย่ งใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้
อันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการอาจแก้ไข เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง วิธกี ารและหรือกาหนดเวลารับคาสังขายคื
่
นผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
อื่นได้ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตาม
ความเหมาะสม
4. ระบบเอทีเอ็ม (ATM) :
ทัง้ นี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเริม่ รับคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนผ่านระบบ ATM บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
อนึ่ง การสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนผ่านระบบ ATM สามารถทาได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้ คืนทีเ่ ป็ น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านัน้
บริษทั จัดการอาจรับคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ได้ โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจเลือกสังขายหน่
่
วย
ลงทุนด้วยบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier ผ่านเครื่อง ATM ของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อ
คืน ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ณ สาขาทีผ่ ู้ถอื
หน่ วยลงทุนเคยทาบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier ไว้ เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก “คาขอใช้
บริการกองทุนเปิ ดผ่านเครื่องฝากถอนเงินระบบอัตโนมัติและบริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
ต้องนาบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วย) ซึง่ ผูถ้ อื
หน่วยลงทุนจะสามารถสังขายหน่
่
วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันทาการ
ซือ้ ขายถัดไป หลังจากกรอกคาขอใช้บริการแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม
ในกรณีผถู้ อื หน่ วยลงทุนประสงค์สงขายหน่
ั่
วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ให้ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการทารายการซึง่ มี
ระบุบนหน้าจอเครื่อง ATM โดยผูส้ งขายต้
ั่
องเลือกรหัสบริการขายหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ด และปฏิบตั จิ นครบ
ขัน้ ตอนการสังขายหน่
่
วยลงทุนตามทีร่ ะบุบนจอ ATM
การสังขายหน่
่
วยลงทุน ด้วยเครื่อง ATM สามารถดาเนินการได้ครัง้ ละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือในกรณีท่ี
สังขายหน่
่
วยลงทุน โดยระบุเป็ นจานวนหน่วยครัง้ ละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย โดยไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน
ผูส้ งขายหน่
ั่
วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสังขายหน่
่
วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ไม่ได้ หากการทารายการสังขาย
่
เสร็จสมบูรณ์แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
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การสังขายหน่
่
วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
จะดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็ นไปตามแนวทางทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
เอกสารใบบันทึกรายการทีอ่ อกจากเครื่อ ง ATM ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นเพียงเอกสารบันทึก
รายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานในการทารายการอย่างสมบูรณ์ หากใบบันทึกรายการของเครื่อง ATM นัน้ หมด
ผูส้ งขายจะเลื
ั่
อกทาการสังขายหน่
่
วยลงทุนหรือไม่กไ็ ด้
บริษทั จัดการจะถือหลักฐานทีป่ รากฏอยู่กบั ผูส้ นับ สนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นหลักฐานในการทารายการที่
สมบูรณ์ และใช้อา้ งอิงได้
บริษทั จัดการจะชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามวิธที ผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคา
ขอเปิ ดบัญชีกองทุนเปิ ด
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการอาจแก้ไข เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง วิธกี ารและหรือกาหนดเวลารับคาสังขายคื
่
น ผ่านระบบ
ATM ให้สามารถทาได้ และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือ
ผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
5. ระบบโทรศัพท์ (Tele-Bank) :
ทัง้ นี้ ก่อนทีบ่ ริษทั จัดการจะเริม่ รับคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุน
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
อนึ่ง การสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ สามารถทาได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืนทีเ่ ป็ น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านัน้
บริษทั จัดการอาจรับคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจ
เลือกสังขายหน่
่
วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ผู้ถอื หน่ วย
ลงทุนทีป่ ระสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถติดต่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ณ สาขาทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุนเคย
ทาบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier ไว้ เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก “คาขอใช้บริการกองทุนเปิ ด
ผ่านเครือ่ งฝากถอนเงินระบบอัตโนมัตแิ ละบริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องนาบัตรบัวหลวง
ATM หรือ บัตรบัว หลวง Premier และสมุดบัญ ชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุ นมาด้วย) ซึ่งผู้ถือ หน่ วยลงทุนจะ
สามารถสังขายหน่
่
วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันทาการ
ซือ้ ขายถัดไป หลังจากกรอกคาขอใช้บริการแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม
ในกรณี ผู้ถือ หน่ วยลงทุนประสงค์สงขายหน่
ั่
วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ให้ผู้ ถือหน่ วยลงทุ น
ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการทารายการซึ่งมีระบุอยู่ในเอกสารวิธกี ารใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผูถ้ อื หน่ วย
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ลงทุนต้องเลือกรหัสบริการขายหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ด และปฏิบตั จิ นครบขัน้ ตอนการสังขายหน่
่
วยลงทุนผ่าน
บริการธนาคารทางโทรศัพท์
การสังขายหน่
่
วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์สามารถดาเนินการได้ครัง้ ละไม่เกิน 10,000,000 บาท
หรือในกรณี ท่ีสงขายหน่
ั่
วยลงทุน โดยระบุเป็ นจานวนหน่ วยครัง้ ละไม่เกิน 1,000,000 หน่ วย โดยไม่จากัด
จานวนครัง้ ต่อวัน
ผูส้ งขายหน่
ั่
วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสังขายหน่
่
วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ไม่ได้ หากการทา
รายการสังขายเสร็
่
จสมบูรณ์แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
การสังขายหน่
่
วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน ผูส้ นับสนุ นการ
ขายหรือรับซื้อคืนจะดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็ นไปตามแนวทางทีธ่ นาคารแห่งประเทศ
ไทยกาหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผูส้ งขายเป็
ั่
นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั น้ ไม่ใช่
หลักฐานในการทารายการอย่างสมบูรณ์
บริษทั จัดการจะถือหลักฐานทีป่ รากฏอยู่กบั ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเป็ นหลักฐานในการทารายการที่
สมบูรณ์ และใช้อา้ งอิงได้
บริษทั จัดการจะชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามวิธที ผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคา
ขอเปิ ดบัญชีกองทุนเปิ ด
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการอาจแก้ไข เพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง วิธกี ารและหรือกาหนดเวลารับคาสังขายคื
่
นผ่ านระบบ
โทรศัพท์ให้สามารถทาได้ และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่านบริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th
หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
6. ช่องทางอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนในอนาคต
บริษทั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน อาจเพิม่ เติมช่องทางการทารายการสังขายคื
่
นหน่ วย
ลงทุนอื่นใดทีจ่ ะมีขน้ึ ในอนาคต ซึ่งจะปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีเ่ กีย่ วข้องตามทีส่ านักงาน
ก.ล.ต.ประกาศกาหนด เพื่ออานวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า
ผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
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Q: กรณี ใดที่บริ ษทั จัดการสงวนสิ ทธิ ไม่ขายหน่ วยลงทุน
A: บริษทั จัดการจะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) กรณีท่เี อกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รบั จากผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุน ไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริง หรือไม่
ครบถ้วน
(2) กรณีท่บี ริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อ หน่ วยลงทุนของผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็ นการ
ฟอกเงิน เป็ นต้น
(3) กรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนดังกล่าวอาจ
ก่อให้เกิดปั ญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็ นต้น
(4) บริษทั จัดการอาจปฏิเสธการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของผูล้ งทุน หากคาสังซื
่ ้อดังกล่าวมีผลทาให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
รายนัน้ ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
Q: กองทุนรวมนี้ มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบั
ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสังที
่ ่รบั ไว้แล้ว และการหยุดรับคาสังซื
่ ้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุนไว้อย่างไร
A: การเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่มคี าสังขายคื
่
นหน่ วย
ลงทุนของกองทุนได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษทั จัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีท่เี ข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดย
ได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุทท่ี าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ
ซึง่ เหตุดงั กล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการ
(2) ผู้ถือหน่ วยลงทุนมีคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บ ริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืน
หน่ วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา
การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสังที
่ ่รบั ไว้แล้ว
บริษัท จัดการจะไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือ ไม่รบั สับ เปลี่ย นหน่ วยลงทุ น ตามค าสังที
่ ่ไ ด้รบั ไว้แล้ว หรือจะหยุดรับ
คาสังซื
่ ้อ คาสังขายคื
่
น หรือคาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่ วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีทก่ี าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ ต้องไม่เกินกว่า
กรณีดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนทีร่ บั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
แก่ผลู้ งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
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(ก) บริษทั จัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกีย่ วข้องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. การกระทาทีเ่ ป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสังเกี
่ ่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผูม้ อี านาจตาม
กฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการรู้จกั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระสาคัญ
(2) อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริษทั จัดการายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการรายเดิม ไม่สามารถดารงความเพีย งพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ว่าด้วยการดารงเงินกองทุ นของผู้ป ระกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์
และการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ท่เี ป็ นหน่ วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้
กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
(3) อยูใ่ นระหว่างดาเนินการเพือ่ เลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1 (5) ในส่วนข้อผูกพัน
(4) บริษทั จัดการสามารถระงับการขาย รับซือ้ คืน หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
(ก) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซือ้ ขายได้ตามปกติ
(ข) บริษทั จัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้องระงับการขาย รับซื้อคืน
หรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตุจาเป็ นตาม
กรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ ทัง้ นี้ การระงับการขาย รับซื้อคืน หรือสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนต้องไม่เกินกว่า 5 วัน
ทาการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน
1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพือ่ คุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม
ในกรณีท่ีมกี ารระงับการขาย รับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามข้อ (4) (ข) วรรคหนึ่ง ให้บริษัท
จัดการแจ้งให้สานักงานทราบโดยทันที ทัง้ นี้ หากเป็ นการระงับการขาย รับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนเกินกว่า 1 วันทาการ สานักงานอาจพิจารณาสังการให้
่
บริษทั จัดการดาเนินการโดยประการใดๆ เพื่อ
คุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวมหรือเพือ่ ลดผลกระทบต่อธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
(ค) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
เกิดขึน้ ซึง่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ
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1. ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ทก่ี องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้ นี้ เฉพาะใน
กรณีทก่ี องทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ทซ่ี ้อื ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนัน้ เกินกว่าร้อยละ 10
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
2. มีเหตุการณ์ทท่ี าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถโอน
เงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
3. มีเหตุท่ที าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามกาหนดเวลา
ปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่าวอยูเ่ หนือการควบคุมของบริษทั จัดการและผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
การหยุดรับคาสังซื
่ ้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน หรือในกรณีท่มี คี วามจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษทั จัดการจะหยุดรับคาสังซื
่ ้อ คาสังขายคื
่
น
หรือคาสั ่งสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนของกองทุนได้เป็ นการชัวคราวตามระยะเวลาที
่
ส่ านักงาน ก.ล.ต. ประกาศ ซึ่งจะ
ไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคาสังซื
่ อ้ คาสังขายคื
่
น หรือคาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกไปได้
Q: วิ ธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่างไร
A: วิ ธีการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุน
1. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการ
(1) บริ ษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
(ก) ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน สามารถติดต่อบริษทั จัดการหรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
(ข) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีต่ อ้ งการทารายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน กรอกรายละเอีย ดในคาขอสับเปลีย่ น
กองทุนให้ครบถ้วน โดยระบุช่อื กองทุนต้นทาง จานวนหน่วยทีจ่ ะออกจากกองทุนต้นทาง และระบุ
ชื่อ กองทุ น ปลายทางที่ต้ อ งการสับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น และน าไปยื่ น กับ บริษั ท จัด การหรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ซึง่ บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบ
หลักฐานการรับคาขอสับเปลีย่ นกองทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน
อนึ่ง ในระยะแรกการทารายการคาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุน สามารถทาได้โดยให้ระบุเป็ นจานวน
หน่ วยเท่านัน้ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้บริการรับคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนโดยระบุ เป็ น
จานวนเงินให้สามารถทาได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยผ่านเว็บไซต์บริษัทที่
www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
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(ค)

ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที่ทารายการคาขอสับเปลี่ยนกองทุนเรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนคาขอสับเปลี่ยน
กองทุนไม่ได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
(ง) สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากทีน่ ายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการขายคืน
หน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถอื หน่ วย
ลงทุ น แล้ว เท่ า นั น้ ทัง้ นี้ บริษัท จัด การจะถือ หลัก ฐานที่ป รากฎอยู่ กับ บริษั ท จัด การและหรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนเป็ นหลักฐานในการทารายการทีส่ มบูรณ์และใช้อา้ งอิงได้
(จ) ในกรณี ท่ีจ านวนหน่ ว ยลงทุ น ที่ผู้ ถือ หน่ ว ยลงทุ น ต้อ งการสับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น ในใบค าขอ
สับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนนัน้ มากกว่าจานวนหน่ วยลงทุนหรือมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทาง
ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีป่ รากฏอยู่ในรายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการ
จะถือว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
(ฉ) นายทะเบียนจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่ วยลงทุน และการชาระเงินให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนและ
บริษทั จัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการหรือ
ผูส้ นันสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้รบั คาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุนทีส่ มบูรณ์ดงั กล่าวแล้ว
อย่างไรก็ตาม กรณี หากจานวนเงิน ที่คานวณได้ของกองทุนต้ นทาง มีไม่เพียงพอที่จะนาไปซื้อ หน่ วย
ลงทุนขัน้ ต่ าตามข้อกาหนดของกองทุนปลายทาง บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะยกเลิกรายการคาขอ
สับเปลีย่ นดังกล่าว พร้อมทัง้ ไม่คนื ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึง่ ได้เรียกเก็บไว้แล้ว
(2) ระบบอิ นเตอร์เน็ต (Internet) :
อนึ่ง การสังสั
่ บเปลีย่ นหน่ วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถทาได้เฉพาะผ่านระบบของผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืนทีเ่ ป็ น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านัน้ และหากอนาคตสามารถใช้บริการนี้โดยผ่าน
บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได้ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ประชาชนทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
(ก) ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น ที่ป ระสงค์จะใช้บ ริก ารสับ เปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุ น ผ่านระบบอิน เตอร์เน็ ต
สามารถทารายการได้ครัง้ ละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย หรือมูลค่าอื่นทีบ่ ริษทั จัดการแจ้งในอนาคต
ซึง่ จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ โดยไม่จากัดจานวนครัง้ ต่อวัน
อนึ่ง ในระยะแรกการทารายการคาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุน สามารถทาได้โดยให้ระบุเป็ นจานวน
หน่ วยเท่านัน้ ทัง้ นี้ บริษัท จัดการอาจเปิ ดให้บริการรับคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนโดยระบุเป็ น
จานวนเงินให้สามารถทาได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน ทราบโดยผ่านเว็บไซต์บริษัทที่
www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
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(ข)

ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ต้องการทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ต้องปฏิบ ั ติจนครบขัน้ ตอนตามที่
ก าหนด และเอกสารใบบัน ทึก รายการที่อ อกจากเครื่อ งพิม พ์ข องผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น เป็ น เพีย ง
เอกสารบันทึกรายการเท่านัน้ ไม่ใช่หลักฐานในการทารายการอย่างสมบูรณ์
(ค) ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที่ทารายการคาขอสับเปลี่ยนกองทุนเรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนคาขอสับเปลี่ย น
กองทุนไม่ได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
(ง) สิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากทีน่ ายทะเบียนหน่ วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการขายคืน
หน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนแล้วเท่านัน้
(จ) ในกรณี ท่ีจ านวนหน่ ว ยลงทุ น ที่ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ต้อ งการสับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุ น ในใบค าขอ
สับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนนัน้ มากกว่าจานวนหน่ วยลงทุนหรือมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุน ต้นทาง
ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีป่ รากฏอยู่ในรายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการ
จะถือว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดเท่ าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
อย่างไรก็ตาม กรณี หากจานวนเงินที่คานวณได้ ของกองทุนต้นทาง มีไม่เพียงพอที่จะนาไปซื้อหน่ วย
ลงทุนขัน้ ต่ าตามข้อกาหนดของกองทุนปลายทาง บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะยกเลิกรายการคาขอ
สับเปลีย่ นดังกล่าวพร้อมทัง้ ไม่คนื ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึง่ ได้เรียกเก็บไว้แล้ว
2. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการกับ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการอื่น
กองทุนยังไม่เปิ ดให้บริการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนกับกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพภายใต้การจัดการของบริษทั
จัดการอื่น ทัง้ นี้ ก่อนเปิ ดให้บริการ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุ นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่
www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
(1) กรณี กองทุนภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการเป็ นกองทุนต้นทาง :
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีม่ คี วามประสงค์จะสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนของกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) ไปยังกองทุน
รวมเพื่อการเลีย้ งชีพทีอ่ ยู่ภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการอื่น (กองทุนปลายทาง) ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
ทาได้ดงั นี้
1. ติดต่อไปยังบริษทั จัดการและหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุนปลายทางนัน้ ๆ ก่อน
เพื่อกรอกใบคาสังซื
่ ้อเพื่อการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและให้ผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุ น น าสาเนาใบค าสังซื
่ ้ อดังกล่าวมาติด ต่ อกับ ผู้ส นับ สนุ น การขายหรือ รับ ซื้อ คื น ของ
กองทุนต้นทาง

47

B-SIPRMF
2.

ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเข้ามาติดต่อผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนและหรือบริษทั จัดการของกองทุน
ต้นทาง เพื่อกรอกแบบฟอร์ม “คาขอสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อการขายหน่ วยลงทุนออกจากกองทุน
เปิ ดบัวหลวงเพื่อการเลี้ยงชีพ” โดยระบุเป็ นจานวนหน่ วยลงทุนของกองทุ นที่ต้องการสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุ น พร้อมทัง้ นาสมุดบัญ ชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนและเอกสารอื่น ใดที่บริษัทจัดการ
กาหนด ซึ่งผูถ้ อื หน่ วยลงทุนต้องยื่นสาเนาแบบฟอร์มคาสังซื
่ ้อเพื่อการสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนของ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพปลายทางให้ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุนซึ่งเป็ น
กองทุนต้นทางด้วย เพื่อผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะได้ทารายการรับคาขอสับเปลี่ยน
กองทุน
ทัง้ นี้ กรณีท่ผี ูถ้ อื หน่ วยลงทุนระบุจานวนหน่ วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจานวนหน่ วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในทะเบียน ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุ นต้นทาง บริษัท
จัดการมีสทิ ธิทจ่ี ะรับหรือปฏิเสธคาขอสับเปลีย่ นดังกล่าว
ผู้ถือหน่ วยลงทุ น ที่ได้ท ารายการ “ค าขอสับ เปลี่ย นกองทุ น เพื่อการขายหน่ วยลงทุ น ออกจาก
กองทุนเปิ ดบัวหลวงเพื่อการเลี้ยงชีพ ” เรียบร้อยแล้ว จะเพิกถอนคาขอสับเปลี่ยนกองทุนไม่ได้
เว้นแต่บริษทั จัดการเห็นสมควร
3. นายทะเบียนจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่ วยลงทุน และการชาระเงินให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนและ
บริษทั จัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการหรือ
ผูส้ นันสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนได้รบั คาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่สมบูรณ์ดงั กล่าวแล้ว ทัง้ นี้
กรณี บ ริษัทจัดการยกเลิกคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่ได้ม ีคาสัง่ ไว้แล้ว นายทะเบียนไม่ต้อง
จัดทาหนังสือรับรองดังกล่าว
(2) กรณี กองทุนภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการเป็ นกองทุนปลายทาง :
ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการอื่น (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนนี้ (กองทุนปลายทาง) ให้สามารถทาได้โดย
1. ติดต่อผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนและหรือบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางเพื่อกรอก
แบบฟอร์ม “คาขอสับเปลีย่ นกองทุนเพื่อการซื้อหน่ วยลงทุนเข้ากองทุนเปิ ดบัวหลวงเพื่อการเลี้ยง
ชีพ” โดยไม่ต้องระบุจานวนเงินทีต่ อ้ งการสับเปลีย่ น ณ วันทีย่ ่นื คาสังสั
่ บเปลีย่ น เนื่องจาก บริษทั
จัดการต้องรอเงินเข้าบัญชีจองซื้อหน่ วยลงทุ นกองทุนปลายทางก่อน ทัง้ นี้ ผู้สนับสนุ นการขาย
หรือรับซื้อคืนต้องให้สาเนาคาขอสับเปลีย่ นกองทุนเพื่อการซื้อหน่ วยลงทุนเข้ากองทุนเปิ ดบัวหลวง
เพือ่ การเลีย้ งชีพ ให้กบั ผูล้ งทุนนาไปยืน่ ต่อบริษทั จัดการหรือนายทะเบียนของกองทุนต้นทาง
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อนึ่ง หากผูล้ งทุนทีต่ ้องการทาคาขอสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อการซื้อหน่ วยลงทุ นเข้ากองทุนเปิ ด
บัวหลวงเพื่อการเลีย้ งชีพยังไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนดังกล่าว ให้ผถู้ อื หน่ว ยลงทุนเปิ ดบัญชีกองทุน
ปลายทางก่อน
2. ผูล้ งทุนติดต่อบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุนต้นทาง เพื่อทาคาสัง่
ขายคืนเพื่อสับเปลีย่ นกองทุน โดยผูล้ งทุนต้องนาสาเนาคาขอสับเปลีย่ นกองทุนเพื่อการซื้อหน่วย
ลงทุนเข้ากองทุนเปิ ดบัวหลวงเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามข้อ 1. ไปยื่นต่อบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืนของกองทุนต้นทาง เพื่อให้บริษทั จัดการของกองทุนต้นทางชาระเงินตาม
จานวนที่ลูกค้าขายคืนหน่ วยลงทุนเพื่อสับเปลี่ยนกองทุน และจัดส่งให้กบั บริษั ทจัดการพร้อม
สาเนาหนังสือรับรองการโอนหน่ วยลงทุนมาให้ดว้ ย ภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่
บริษัทจัดการหรือผูส้ นันสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนได้รบั คาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่สมบูรณ์
ดังกล่าวแล้ว
3. เมื่อ บริษัท จัด การได้ร บั เงิน เข้า บัญ ชีจ องซื้อ ตามที่ร ะบุ ข้า งต้น เรีย บร้อ ยแล้ว จะถือ ว่ า ค าขอ
สับเปลี่ยนมีผลสมบูรณ์ ในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพื่อมาซื้อหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดบัวหลวง
เพื่อการเลีย้ งชีพ จานวนเงินในการสังซื
่ ้อต้องไม่น้อยกว่ามูลค่าขัน้ ต่าในการสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนครัง้
แรกหรือครัง้ ต่อไป (แล้วแต่กรณี) และหากจานวนเงินทีท่ าคาขอสับเปลีย่ นกองทุนมาซื้อกองทุน
ปลายทางไม่เข้าเงือ่ นไขขัน้ ต่าในการซื้อครัง้ แรก หรือครัง้ ต่อไป (แล้วแต่กรณี) บริษทั จัดการของ
กองทุนปลายทางจะยกเลิกคาขอสับเปลี่ยนดังกล่าว และนายทะเบียนจะแจ้งผู้ถือหน่ วยลงทุน
รับทราบ ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ย น (ถ้ามี) หากผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนได้
เรียกเก็บไว้แล้ว จะไม่คนื ให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการซือ้ ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
3. ช่องทางอื่นๆ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนในอนาคต
บริษทั จัดการ และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน อาจเพิม่ เติมช่องทางการทารายการสับเปลีย่ นหน่ วย
ลงทุนอื่นใดทีจ่ ะมีขน้ึ ในอนาคต ซึ่งจะปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีเ่ กีย่ วข้องตามทีส่ านักงาน
ก.ล.ต.ประกาศกาหนด เพื่ออานวยความสะดวกต่อผูล้ งทุน โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผูล้ งทุนทราบล่วงหน้า
ผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
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การกาหนดเวลาและราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน กรณี การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
(1) การกาหนดเวลาในการรับคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
(ก) กรณีทาคาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการและหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน สามารถ
ทารายการได้ทุกวันทาการซื้อขายของกองทุน ตามวันที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป ข้อมูลสาคัญ
(Factsheet) หรือเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th ตัง้ แต่เวลา 8.30 - 15.30 น.
(ข) กรณี ทาคาสัง่ สับ เปลี่ยนหน่ วยลงทุ น ผ่านระบบอิเล็ก ทรอนิก ส์ ได้ แก่ ระบบอิน เตอร์เน็ ต สามารถท า
รายการได้ทุกวันตลอด 24 ชม. ทัง้ นี้ การทารายการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนก่อนเวลา 16.00 น. ในวันทา
การซื้อขายของกองทุน ให้ถอื เป็ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนในวันทาการซื้อ ขายนัน้ ในราคาขายหรือ
ราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการซื้อขาย การทารายการสับเปลี่ย นหน่ วยลงทุน
หลังเวลา 16.00 น. ในวันทาการซื้อขายของกองทุนหรือในวันหยุดทาการซื้อขายของกองทุน ให้ถอื เป็ น
การสับ เปลี่ยนหน่ วยลงทุน ในวันท าการซื้อขายถัดไป ในราคาขายหรือราคารับซื้อคื น หน่ วยลงทุ น ที่
คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายถัดไป
(2) การกาหนดราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน กรณี สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
(ก) กรณีกองทุนต้นทาง : ใช้ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขาย
(ข) กรณีกองทุนปลายทาง : ใช้ราคาขายหน่ วยลงทุน ณ สิ้นวันทาการซื้อขายทีบ่ ริษทั จัดการจะกาหนดขึน้
เป็ นการทัวไป
่ ทัง้ นี้ วันทาการซื้อขายดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทาการทีก่ องทุนได้รบั เงินจากกองทุนต้น
ทาง โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทราบ โดยปิ ดประกาศทีส่ านักงานของบริษทั จัดการและ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ทัง้ นี้ ราคาขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นราคาทีร่ บั รองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
อนึ่ง การเปลีย่ นแปลงกาหนดเวลาและราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุน บริษทั จัดการ
ขอสงวนสิทธิท่เี ปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขตามทีร่ ะบุไว้ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของผูล้ งทุน โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผูล้ งทุน
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
เงือ่ นไขการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนเข้า เป็ นการชัวคราวและ/หรื
่
อถาวร และปิ ด รับ
คาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่ วยลงทุนออก เป็ นการชัวคราว
่
รวมถึงขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธคาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่ วยลงทุนใดๆ
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่าง
มีประสิทธิภาพ หรือต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุน หรือต่อชื่ อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ น ทราบล่วงหน้ า 3 วันก่อนการใช้สิทธิท่ีจะปิ ดรับคาสัง่
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สับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ในกรณีปิดรับคาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้าถาวร จะแจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบ
ในบางกรณี บริษทั จัดการอาจปฏิเสธคาขอสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน หากคาขอดังกล่าวจะมีผลให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนนัน้
ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข และหรือกาหนดเวลารับ
คาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของผูล้ งทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
Q: กองทุนรวมนี้ กาหนดวิ ธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้อย่างไร
A: กองทุนรวมนี้เป็ นกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ จึงไม่สามารถนาหน่วยลงทุนไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ น
หลักประกันได้
Q: ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืน
หน่ วยลงทุนได้จากช่องทางใด
A: ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ได้จาก
ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือทุกช่องทางดังนี้
ั จัดการ www.bblam.co.th และหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
• เว็บไซต์บริษท
• Mobile Application เช่น BF Mobile Application
่ ริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
• ประกาศปิ ดทีบ
• หนังสือพิมพ์รายวัน
้ มูลใน NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com
• ตรวจดูขอ
หรือสอบถามได้ท่ี บลจ.บัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8

สิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
Q: กองทุนรวมนี้ มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
A: กองทุนนี้มกี ารออกหลักฐานแสดงสิทธิเป็ น สมุดบัญชีแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน
บริษทั จัดการ และหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่ วย
ลงทุน ดังนี้
ั สิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก
• ช่วงเสนอขายครัง้ แรก : ภายใน 7 วันทาการนับแต่วน
้ หน่วยลงทุน
• ช่วงหลังการเสนอขายครัง้ แรก : ภายในวันทาการซือ
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ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนด้วยตนเอง และสามารถนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็ นปั จจุบนั ได้ตงั ้ แต่วนั ทาการถัดจากวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี
กรณีสงซื
ั ่ ้อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต กาหนดให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนใช้เอกสารหน้าทีแ่ สดงรายการเคลื่อนไหวบัญชีกองทุน
รวมเป็ นหลักฐานแสดงสิทธิได้ ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนรายใดประสงค์จะให้ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็ นหลักฐาน
แสดงสิทธิ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนยังสามารถร้องขอได้ทผ่ี สู้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทีอ่ อกหลักฐานแสดงสิทธินนั ้ ๆ ได้
กรณีสงซื
ั ่ ้อผ่านระบบ Fund Connext ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงการจะใช้ระบบไร้ใบหน่ วยลงทุน
(Scripless) โดยบริษทั จัดการจะดาเนินการให้นายทะเบียนหน่ วยลงทุนทาการบันทึกชื่อผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วยลงทุนทีไ่ ด้รบั
การจัดสรรหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว เป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคาขอเปิ ด
บัญชีกองทุนและหรือคาสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน เมือ่ ผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนได้ชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว
Q: ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อาจถูกจากัดสิ ทธิ ในเรื่องใด ภายใต้เงือ่ นไขอย่างไร
A: ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจถูกจากัดสิทธิในเรือ่ งดังต่อไปนี้
• สิ ท ธิ ในการโอนหน่ ว ยลงทุ น เนื่ อ งจากกองทุ น นี้ เป็ น กองทุ น รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือ หน่ วยลงทุ น จึงไม่
สามารถนาหน่วยลงทุนไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นหลักประกันได้
ี ุคคลใดถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของ
• สิ ทธิ ในการลงมติ เพื่อแก้ ไขเพิ่ มเติ ม โครงการ ในกรณี ท่บ
จานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ท่ีเป็ นเจ้าของบัญ ชีแบบ
ไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน (Omnibus Account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลนัน้ ในส่วนทีเ่ กินกว่าหนึ่ง
ในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด ทัง้ นี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน
ก.ล.ต. ประกาศกาหนดเป็ นอย่างอื่น หรืออนุมตั เิ ห็นชอบ ยกเว้นหรือผ่อนผันให้ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
Q: ช่องทางและวิ ธีการที่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิ ออกเสียงและการดาเนิ นการ
ใช้สิทธิ ออกเสียงของบริ ษทั จัดการเพิ่ มเติ ม
A: ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น สามารถตรวจดู แ นวทางในการใช้สิท ธิอ อกเสีย งและการด าเนิ น การใช้ สิท ธิอ อกเสีย ง ได้ ท่ี
www.bblam.co.th
Q: กองทุนรวมนี้ มีช่องทางและวิ ธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิ ธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
A: ผูล้ งทุนสามารถทาหนังสือร้องเรียน ได้ท่ี
ั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด โทรศัพท์ 0-2674-6488 กด 8
• บริษท
• สานักงาน ก.ล.ต. (SEC Help Center) โทรศัพท์ 1207
้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
• ผูส
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ผูด้ แู ลผลประโยชน์
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2724-5047
การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
บริษทั จัดการตกลงให้มกี ารระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการปฏิบตั ไิ ม่เป็ นไป
ตามโครงการจัด การกองทุ น รวมนี้ และ/หรือหลั กเกณฑ์ต ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศ
สานักงาน ก.ล.ต. ทีเ่ กีย่ วข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมสามารถนาข้อพิพาทเข้าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสานักงาน ก.ล.ต. ได้
•

Q: การระบุภ ูมิ ลาเนาในประเทศไทย เพื่อ การวางทรัพ ย์สาหรับ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุน ทุ ก รายที่ ไ ม่มีภ ูมิ ลาเนา
ในประเทศไทย
A: ในกรณีทผ่ี ู้ถือหน่ วยลงทุนไม่มภี ูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัท จัดการจะอ้างอิงที่อยู่
ของบริษทั จัดการเป็ นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีทต่ี อ้ งมีการวางทรัพย์

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานของกองทุนรวม
Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทั จัดการ
A: บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด ได้รบั ใบอนุ ญาตจดทะเบียนจากกระทรวงการคลังให้ประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุนในปี 2535 โดยมีทุนจดทะเบียนจานวน 100 ล้านบาท (ชาระเต็มมูลค่าแล้ว)
สถานที่ตงั ้ : เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตท้ี าวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996
จานวนกองทุนรวมทัง้ หมดและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีจานวนกองทุนรวมทัง้ หมด 97 กองทุน
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 760,003.92 ล้านบาท
รายชือ่ กรรมการ
คณะกรรมการบริษทั
1. นายสตีเฟน แทน
2. นางสาวสุญาณี ภูรปิ ั ญญวานิช
3. นายไพศาล เลิศโกวิทย์
4. นางสาวปิ ยะมาศ คาไทรแก้ว
5. นายโชน โสภณพนิช

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

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ

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

Chairman of Executive Board
Chief Executive Officer
Managing Director, Head of Business Distribution
Managing Director, Head of Operation & Trustee
Deputy Managing Director, Chief Investment Officer, Head of Fund
Management
Deputy Managing Director, Head of Real Estate & Infrastructure
Investment
Deputy Managing Director, Head of Product Management
Deputy Managing Director, Head of Compliance & Legal
Deputy Managing Director, Head of HR Strategy and Service Support
Deputy Managing Director, Head of Risk Management
Assistant Managing Director, Head of Internal Audit
Assistant Managing Director, Head of Enterprise Information
Technology

54

B-SIPRMF
Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
A: รายชือ่ คณะกรรมการการลงทุน มีดงั นี้
1. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจนิ ดา
2. นายสันติ ธนะนิรนั ดร์
3. นางสาวสุดารัตน์ ทิพยเทอดธนา
4. นางอติกานต์ พานิชเกษม
5. นางสาวชนิกานต์ ลีลาธรรมรัตน์
6. นางสาวดุษฎี ภู่พฒ
ั น์
7. นางสาวปริยนุช คล่องคานวณการ
8. นางสาวอรุณี ศิลปการประดิษฐ
9. นางสาวรุง่ นภา เสถียรนุกลู
10. นางสาวเสาวลักษณ์ วิศววิกรานต์

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

นางสาวศิรารัตน์ อรุณจิตต์
นายเจฟ สุธโี สภณ
นายปั ญญพัฒน์ ประคุณหังสิต
นางสาววนาลี ตรีสมั พันธ์
นายณัฐพล ปรีชาวุฒ ิ
นางสาวมิง่ ขวัญ ทองพฤกษา
นายชัชวาล สิมะธัมนันท์
นายศรศักดิ ์ สร้อยแสงจันทร์
นางสาวชนาทิพย์ เตียวตรานนท์

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

1. นายพีรพงศ์
จิ ระเสวีจินดา

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ทางาน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หาร
จัดการกองทุนรวม

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผูจ้ ดั การกองทุนรวม

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

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

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

55

B-SIPRMF
ชื่อ-สกุล

2. นางอติ กานต์
พานิ ชเกษม

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สถิตศิ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. นางสาวสุดารัตน์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทิ พยเทอดธนา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ประสบการณ์ทางาน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หาร
จัดการกองทุนรวม

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผูจ้ ดั การกองทุนรวม

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

บริหารทีมงาน เพือ่ ให้การ
จัดการกองทุนมีประสิทธิภาพ
ติดตามภาวะตลาด
และหลักทรัพย์ ตราสารหนี้
เพือ่ กาหนดกลยุทธ์การลงทุน
บริหารจัดการกองทุน

บริหารทีมงาน เพื่อให้การ
จัดการกองทุนมีประสิทธิภาพ
ติดตามภาวะเศรษฐกิจ
ภาวะตลาด และตราสารทุน
เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน และกาหนด
กลยุทธ์การลงทุน
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ชื่อ-สกุล

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ทางาน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หาร
จัดการกองทุนรวม

4. นางสาวชนิ กานต์ - ปริญญาโท การเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลีลาธรรมรัตน์

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

ติดตามภาวะตลาดเงิน
ตลาดตราสารหนี้
และหลักทรัพย์ต่างประเทศ
เพือ่ ประกอบการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ติดตาม
หลักทรัพย์ ทีล่ งทุน
และบริหารการลงทุน

B-SIPRMF
ชื่อ-สกุล

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ทางาน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หาร
จัดการกองทุนรวม

7. นางสาวรุง่ นภา
เสถียรนุกลู

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

8. นายเจฟ
สุธีโสภณ

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

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

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

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

9. นางสาวศิ รารัตน์
อรุณจิ ตต์

10. นางสาววนาลี
ตรีสมั พันธ์

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

B-SIPRMF
ชื่อ-สกุล

11. นายปัญญพัฒน์
ประคุณหังสิ ต

12. นายชัชวาล
สิ มะธัมนันท์

ประวัติการศึกษา

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

ประสบการณ์ทางาน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หาร
จัดการกองทุนรวม

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของผูจ้ ดั การกองทุนรวม

- Assistant Vice President
บลจ.บัวหลวง

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

- Senior Manager
บลจ. บัวหลวง

Q: รายชื่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน นายทะเบียนหน่ วยลงทุน และผูด้ แู ลผลประโยชน์
A: ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 1333
ั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2231-3777 และ 0-2618-1000
 บริษท
ั กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2777-8999
 บริษท
ั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2638-5500
 บริษท
ั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด โทรศัพท์ 0-2680-1234
 บริษท
ั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์0-2635-1700
 บริษท
ั หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2305-9449
 บริษท
ั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ 0-2657-7000
 บริษท
ั หลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-7000
 บริษท
ั หลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จากัด โทรศัพท์ 0-2026-5100 กด 1
 บริษท
ั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-8889
 บริษท
นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2230-1784
59

B-SIPRMF
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
เลขที่ 100 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2724-5047 โทรสาร 0-2724-5051
นอกจากหน้าทีต่ ามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนด้วย
Q: รายชื่อผูส้ อบบัญชีของกองทุนรวม
A: ผูส้ อบบัญชี
• นายประวิทย์ วิวรรณธนานุ ตร์
• นายเทอดทอง เทพมังกร
• นางสาวชมภูนุช แซ่แต้
ั น์พงศ์
• นายอุดม ธนูรต
ิ า วงษ์ศราพันธ์ชยั
• นางสาวชุตม
้ สกุล
• นางสาวรฐาภัทร ลิม
บริษทั พีวี ออดิท จากัด
เลขที่ 100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

ช่องทางที่ผลู ้ งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม
Q: ผูล้ งทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ มได้จากที่ใด
A: ผูล้ งทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม ได้ท่ี
ั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
• บริษท
โทรศัพท์ 0-2674-6488 เว็บไซต์ www.bblam.co.th
้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
• ผูส
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ปั จจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งมูลค่าหน่ วยลงทุ นของกองทุนรวมดังกล่าว
อาจเพิม่ ขึน้ หรือลดลงในช่วงเวลาต่างๆ ตามระดับราคาของหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุน ซึ่งอาจได้รบั ผลกระทบ
จากปั จจัยความเสีย่ ง โดยเรียงลาดับตามโอกาสทีอ่ าจเกิดขึน้ และมีนยั สาคัญของผลกระทบจากมากไปน้อย ได้ดงั ต่อไปนี้
1. ความเสี่ยงจากการลงทุนในภูมิภาคเดียวหรือชนิ ดของสิ นทรัพย์เพียงชนิ ดเดียว (Concentration Risk)
เนื่ องจากการลงทุ น ในภูม ิภ าคหลัก เพียงภูม ิภ าคเดียว หรือชนิ ดของสิน ทรัพ ย์เพียงชนิ ดเดียวจะส่งผลให้ค วาม
ผันผวนของกองทุนมีมากกว่ากองทุนทีก่ ระจายความเสีย่ งไปยังสินทรัพย์หลายๆ ประเภท
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
เนื่องจากนโยบายการลงทุนเปิ ดกว้างให้ผจู้ ดั การกองทุนสามารถกระจายการลงทุนในตราสารทุนทัวโลก
่
จึงเป็ นการ
ลดความผันผวนจากการถือครองหลักทรัพย์ทอ่ี งิ กับตลาดใดเพียงตลาดเดียว
2. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Risk)
การลงทุนในตราสารทุน จะมีปัจจัยทางมหภาคและจุลภาคต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะตลาดจะมี
ผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน จึงมีความเสีย่ งทีห่ น่วยลงทุนมีความผันผวน
แนวทางบริหารความเสีย่ ง
เนื่องจากนโยบายการลงทุนเปิ ดกว้างให้ผจู้ ดั การกองทุนสามารถกระจายการลงทุนในตราสารทุนทัวโลก
่
จึงเป็ นการ
ลดความผันผวนจากการถือครองหลักทรัพย์ทอ่ี งิ กับตลาดใดเพียงตลาดเดียว
3. ความเสี่ยงจากสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk)
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีก่ องทุนไม่สามารถจาหน่ายหลักทรัพย์ทล่ี งทุนได้ในราคาทีเ่ หมาะสม และภายในระยะเวลา
อันสมควร หรือตลาดหลักทรัพย์ทก่ี องทุนทาการซื้อขายหลักทรัพย์อาจหยุดรับคาสังซื
่ ้อขาย เนื่องจากสภาวะตลาด
ณ ขณะนัน้ ความเสีย่ งข้างต้นอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
กรณีสภาวะตลาดเกิดความผันผวนหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ กองทุน อาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้และหรือ
เงินฝาก หรือหลักทรัพย์อ่นื ใดได้ โดยมีวตั ถุป ระสงค์เพื่อ รักษาผลประโยชน์ของกองทุน และลดความเสีย่ งจาก
การรับชาระคืน ซึง่ จะช่วยลดความเสีย่ งด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทล่ี งทุนได้
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4. ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk)
ความเสีย่ งทีม่ ูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนไปลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ หรือลดลง เนื่ องจาก
การเปลี่ย นแปลงของภาวะเศรษฐกิจ โลก สัง คม และการเมื อ งของแต่ ล ะประเทศ รวมถึ ง ความผัน ผวนของ
สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
บริษัท จัด การจะพิจารณาการลงทุ น ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ นโยบายการลงทุ น ของกองทุ น โดยค านึ งถึง
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน
5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิ ดใหม่ (Emerging Market Risk)
เนื่องจากตลาดเกิดใหม่มคี วามเสีย่ งสูงกว่าตลาดทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว และมีขอ้ จากัดด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การลงทุน
และการนาเงินกลับเข้าประเทศ การเข้าถึง/เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ข้มงวด ความไม่พร้อมของระบบชาระราคา และความ
ไม่พร้อมของผูด้ ูแลผลประโยชน์ นอกจากนี้ ตลาดเกิดใหม่ยงั มีความเสีย่ งต่างๆ เช่น สภาพคล่องต่า ความผันผวน
ของตลาดหุน้ และค่าเงิน การแทรกแทรงของรัฐบาล นโยบายข้อบังคับเกี่ยวกับภาษีและตลาดหลักทรัพย์ทม่ี โี อกาส
เปลีย่ นแปลงได้ในอนาคต ความไม่มนคงทางการเมื
ั่
องและเศรษฐกิจ รวมถึงผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้ อและเงินฝืด
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
ด้วยนโยบายการลงทุนที่เปิ ดกว้างในหลายประเทศ ทาให้ผู้จดั การกองทุนสามารถกระจายการลงทุนเพื่อลดความ
เสีย่ งที่จะเกิดจากความไม่แน่ นอนด้านเสถียรภาพของประเทศที่กองทุนลงทุน เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึง
อุตสาหกรรมของแต่ละประเทศมีความหลากหลาย ทาให้การลงทุนพร้อมกันในหลายประเทศน่าจะช่วยลดความผันผวน
ของการลงทุนลง
6. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มสี กุลเงินแตกต่างไปจากสกุ ลเงินหลัก (Base Currency) มีความ
เสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น มูลค่าหลักทรัพย์ เงินปั นผล รวมถึงดอกเบี้ยต่างๆ จะได้รบั ผลกระทบ
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น และมาตรการควบคุมอัตราแลกเปลีย่ น โดยอัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือ
ลดลงจะมีผลทาให้มลู ค่าหน่วยลงทุนผันผวน และอาจทาให้เกิดกาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นได้
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั จัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินหรือไม่กไ็ ด้
โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ซึ่งจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสีย่ ง
ที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในสกุล เงินต่างประเทศที่อาจเกิดขึน้ ได้จากการลงทุนในต่างประเทศตาม
ความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ตัวอย่างเช่น กรณีค่าเงินต่างประเทศของหลักทรัพย์ทล่ี งทุนมีแนวโน้ม
อ่อนค่าอย่างมีนัยสาคัญ และอาจมีต้นทุน สาหรับการทาธุร กรรมป้ องกันความเสี่ยง โดยทาให้ ผ ลตอบแทนของ
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กองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้การป้ องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ดังกล่ าว อาจไม่ ส ามารถป้ อ งกัน ความเสี่ย งได้ท ัง้ หมด และหากคาดการณ์ ผ ิด จะท าให้เสีย โอกาสในการได้รบั
ผลตอบแทนทีม่ ากขึน้
7. ความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญา (Counterparty Risk)
ความเสีย่ งทีค่ ่สู ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดในสัญญา อันเนื่องจากการล้มละลาย หรือเหตุอ่นื ใด
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั จัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารหนี้/เงินฝากที่มคี ุณภาพ โดยเงินฝาก/ ตราสารหนี้ของบริษทั เอกชน
ทัวไปจะต้
่
องได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขึน้ ไป รวมถึง
เงินฝากธนาคาร และตราสารหนี้ภาครัฐ ซึ่งมีความเสีย่ งจากการผิดนัดชาระหนี้ทงั ้ เงินต้นและดอกเบี้ยในระดับต่ า
กองทุนจึงมีความเสีย่ งประเภทนี้ต่า
8. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ (Derivative Risk)
กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุ พนั ธ์ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
บริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) และป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) เท่านัน้
แต่ในบางกรณีตราสารอนุพนั ธ์อาจทาให้กองทุนเกิดการขาดทุน หรือเพิม่ ความผันผวนให้กองทุนได้ และในบางกรณี
การใช้เครื่องมือป้ องกันความเสีย่ งอาจป้ องกันความเสีย่ งไม่ได้ทงั ้ หมด บริษทั จัดการจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าอย่างระมัดระวังตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั จัดการจะพิจารณาคัดเลือกการทาธุรกรรมป้ องกันความเสีย่ งดังกล่าวให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด
แก่กองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
9. ความเสี่ ยงจากการลงทุนในต่ างประเทศ และข้อจากัดการนาเงิ นลงทุนกลับประเทศ (Country Risk และ
Repatriation Risk)
คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงภายในประเทศทีก่ องทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของนโยบาย
เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การออกมาตรการในภาวะที่เ กิดวิก ฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ทาให้กองทุน
ไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาในประเทศได้ หรือสาเหตุอ่ืนๆ อันอาจทาให้ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลา
ทีก่ าหนด
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี้ของประเทศที่เข้าลงทุน
อย่างถีถ่ ว้ นรอบคอบ
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ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน
ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ
บริษทั จัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดย
วิธอี ่นื อย่างใดอย่างหนึ่ งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงาน ก.ล.ต.
กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีทค่ี ณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศ
แก้ไขหรือเพิม่ เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใดๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิ ในส่วนอื่นๆ ของ
ข้อ 3.13.1 ซึง่ มีคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทค่ี รบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงือ่ นไขทีท่ าให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลีย่ นมือได้ (รวมถึงกรณีทเ่ี ป็ นตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญา หรือ SN ทีม่ เี งือ่ นไขห้าม
เปลีย่ นมือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารทีก่ ฎหมายกาหนด หรือมีเงือ่ นไข
ให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้)
1.3 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ
ซึ่งบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีขอ้ มูลราคาที่
สะท้อนมูลค่ ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้ างอิงจากแหล่งข้อ มูลที่เชื่อถือได้ซ่ึงจัดทาตามหลักวิชาการอันเป็ น ที่
ยอมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่ เติมจากทีก่ าหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีทเ่ี ป็ นการลงทุนในตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญญาใช้เงินทีอ่ อกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระ
หนี้การค้าตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือบริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพือ่ การส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
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ทัง้ นี้ การอาวัล หรือการรับรองดัง กล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส ั ่งจ่ายหรือ
ผูอ้ อกตั ๋วทัง้ จานวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามทีร่ ะบุไว้ในตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญญาใช้เงินด้วย
2.2 การลงทุนใน SN ต้องเป็ นไปตามเงือ่ นไขเพิม่ เติมดังนี้
2.2.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying
ของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าตามทีร่ ะบุในส่วนที่ 6 ข้อ 1
2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทาให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สนิ ใดๆ ทรัพย์สนิ นัน้
ต้องเป็ นทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็ นไปตามมาตรฐานสากลซึง่ กาหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็ นทรัพย์สนิ ทีส่ ามารถเปลีย่ นมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษทั จัดการต้องจัดให้ม ี
การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการลงทุนทีอ่ าจทาให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สนิ ดังกล่าวไว้ในหนังสือชีช้ วนด้วย
2.2.3 ในกรณี ท่ีเป็ น SN ซึ่ง มีข้อ ก าหนดห้ า มเปลี่ย นมือ ผู้อ อก SN ต้ อ งยิน ยอมให้
กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมือ่ บริษทั จัดการร้องขอได้
2.2.4 ในกรณี ท่เี ป็ น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการต้องดาเนินการจัดให้ม ี
ข้อตกลงกับผูอ้ อก SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู อ้ อก SN ค านวณและแจ้ง มูล ค่า ยุต ธิ รรมของ SN ไปยัง TBMA
ทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณีทว่ี นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของบริษทั จัดการ ให้คานวณและ
แจ้งมูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทาการถัดไป
2.2.4.2 ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ทส่ี ่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสาคัญ
ให้ผอู้ อก SN คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที
ความในวรรคหนึ่งไม่นามาใช้บงั คับกับกรณีท่เี ป็ น SN ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ TBMA และมี
การเสนอขายตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่ าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายตราสารหนี้ทอ่ี อกใหม่
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS หน่ วย infra และหน่ วย property
ต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. กรณีเป็ นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร
TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2 ในกรณีท่กี องทุนไปลงทุ นในหน่ วย CIS ของกองทุนรวมอื่น กองทุนรวมดังกล่าวต้องมี
นโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กบั การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาทีล่ งทุนในทองคาแท่ง)
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นประเภทและชนิดเดียวกับทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
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1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุน
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP ของกองทุน
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ
กองทุน
2. กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1.
2.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร
TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.2 จดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงิ นฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิ นฝาก
ต้องเป็ นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝากดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพือ่ การส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1. - 9.
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. คูส่ ญ
ั ญา ต้องเป็ นนิตบิ ุคคลดังนี้ทส่ี ามารถเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษทั เงินทุน
1.3 บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษทั หลักทรัพย์
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1.5 บริษทั ประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื้ นฟู
1.8 นิตบิ ุคคลทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
2. ตราสารทีใ่ ช้ในการทา reverse repo ต้องเป็ นตราสารดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐ ไทย และตราสารภาครัฐ ต่ า งประเทศ โดยกรณี เป็ นตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศต้องมี credit rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
2.2 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญ ญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้น กู้ระยะสัน้ ที่ธนาคารพาณิ ชย์
บริษทั เงินทุน หรือธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ภี าระผูกพัน ซึง่ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั ๋วแลกเงิน หรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ทีม่ กี าหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน
270 วันนับแต่วนั ออกตั ๋ว และเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กาหนดใช้เงินเมือ่ ทวงถามหรือเมือ่ ได้เห็น
2.4 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ทีม่ อี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึ่งมี credit
rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเ่ี ป็ น issuer rating
ต้องเป็ น credit rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด credit rating ระยะสัน้ ด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนี้ซง่ึ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ทีข่ น้ึ ทะเบียนในตลาดซือ้ ขายตราสารหนี้ หรือทีม่ ี
ข้อมูลราคาทีน่ ่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซ่งึ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้
2.5.1 มี credit rating ระยะสัน้ อยู่ ใ น 2 อัน ดั บ แรก หรือ credit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กบั credit rating ระยะสัน้ ดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่ น 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี้ซง่ึ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนทีข่ น้ึ ทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือ
ทีม่ ขี อ้ มูลราคาทีน่ ่ าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซง่ึ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้
2.6.1 มี credit rating ระยะสัน้ อยู่ ใ น 3 อัน ดั บ แรก หรือ credit rating ระยะยาวที่
เทียบเคียงได้กบั credit rating ระยะสัน้ ดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่ น 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สนิ อื่นตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. กาหนดเพิม่ เติม
3. ระยะเวลาการรับชาระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
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4. ข้อกาหนดเพิม่ เติมทีบ่ ริษทั จัดการต้องปฏิบตั สิ าหรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2 ห้ามนาหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ อ้ื ไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
4.2.1 เป็ นการขายหรือโอนตามข้อกาหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็ นการขายตาม repo ทีเ่ ป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารในการกูย้ มื เงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่
ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
4.3 มูล ค่ าของหลัก ทรัพ ย์ห รือ ตราสารที่ซ้ือ ณ วัน เริ่ ม ต้น สัญ ญา ต้อ งมีมูล ค่าเป็ น ไปตาม
สมการการคานวณตามวิธกี ารดังนี้
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ อ้ื มากกว่า (ราคาซือ้ x (1 + discount rate))
ทัง้ นี้ ราคาซื้อ = ราคาทีก่ องทุนชาระให้แก่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือ
ตราสารตาม reverse repo
4.4 การดารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ณ สิน้ วัน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
4.4.1 มู ล ค่ า ของหลัก ทรัพ ย์ห รือ ตราสารที่ซ้ือ มากกว่ า (มู ล ค่ า reverse repo x (1 +
discount rate))
4.4.2 ในกรณี ท่มี ูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซ้ือ ณ สิ้นวัน ไม่เป็ นไปตามสมการใน
4.4.1 บริษทั จัดการต้องเรียกให้ค่สู ญ
ั ญาโอนกรรมสิทธิในเงิ
์ น หรือหลักทรัพย์หรือตราสารทีส่ ามารถใช้ในการทา reverse
repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซ้อื และทรัพย์สนิ ที่โอนมาดังกล่าวเป็ นไปตามวิธกี าร
ดังกล่าว ภายในวันทาการถัดจากวันทีม่ ูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื ลดลงกว่า สมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็ นกรณีตาม
4.4.3
4.4.3 ในกรณีท่ผี ลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตรา
สารที่ซ้อื ณ สิน้ วัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็ นจานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่
เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า และมีการกาหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กาหนดโดยพิจารณา
ถึงปั จจัยความเสีย่ งของคูส่ ญ
ั ญา (counterparty risk) แล้ว บริษทั จัดการจะไม่ดาเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คานวณดังนี้
4.5.1 คานวณจากราคาซื้อรวมกับ ผลประโยชน์ ท่ีกองทุน พึงได้รบั จาก reverse repo
จนถึงวันทีม่ กี ารคานวณ
4.5.2 คานวณเป็ น รายธุรกรรม หรือคานวณรวมเป็ นยอดสุท ธิของ reverse repo ทุ ก
ธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กบั คู่สญ
ั ญารายเดียวกันและมีขอ้ ตกลงกาหนดให้สามารถบังคับชาระหนี้ตามธุรกรรมใดธุ รกรรม
หนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ้อื หรือทรัพย์สนิ ทีโ่ อนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมทีเ่ กิดจาก reverse repo รายการ
อื่นได้
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4.6 discount rate ทีน่ ามาใช้ในการคานวณ ต้องเป็ นการกาหนดขึน้ โดยคานึงถึงปั จจัยความ
เสีย่ งของคูส่ ญ
ั ญา หลักทรัพย์ หรือตราสารทีซ่ อ้ื แล้ว
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending)
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. คู่สญ
ั ญา ต้องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตให้ประกอบธุ รกิจ SBLโดยในกรณีท่ี
คู่สญ
ั ญาดังกล่าวกระทาการในฐานะตัวแทนของผู้ยมื ผูย้ มื ต้องเป็ นบุคคลดังนี้ทส่ี ามารถประกอบธุรกิจหรือดาเนินกิจการ
ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื้ นฟู
1.4 ธนาคารเพือ่ การนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษทั เงินทุน
1.7 บริษทั หลักทรัพย์
1.8 บริษทั ประกันชีวติ
1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีม่ มี ลู ค่าทรัพย์สนิ ของผูล้ งทุนแต่ละรายตัง้ แต่ 1 ล้านบาทขึน้ ไป
1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
1.11 นิตบิ ุคคลอื่นตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. กาหนดเพิม่ เติม
2. หลัก ทรัพ ย์ ท่ีให้ ยืม ต้ อ งเป็ นหลัก ทรัพ ย์ท่ี อ ยู่ ในระบบรับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ ข องศู น ย์ ร บั ฝาก
หลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ทธ่ี นาคารแห่งประเทศไทยทาหน้าทีเ่ ป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษทั จัดการต้องดาเนินการดังนี้
3.1 ด าเนิ น การให้ ม ีก ารวางหรือ เรีย กหลัก ประกัน จากผู้ ยืม เพื่ อ เป็ นประกัน การให้ ยืม
หลักทรัพย์ โดยต้องเป็ นหลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญ ญาใช้เงิน บัต รเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคาร
พาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ภี าระผูกพัน
3.1.4 ตั ๋วแลกเงิน หรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ทีม่ กี าหนดวันใช้เงินตามตั ๋ว
ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตั ๋วและเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กาหนดใช้เงินเมือ่ ทวงถามหรือเมือ่ ได้เห็น
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3.1.5 ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ทีม่ อี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ทีอ่ อก ซึง่ มี
credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ ใ นอัน ดับ แรก โดยกรณี ท่ี เป็ น
issuer rating ต้องเป็ น credit rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด credit rating ระยะสัน้ ด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี้ทม่ี ี credit rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค้าประกันที่ธนาคารพาณิชย์เป็ นผูอ้ อกให้แก่ก องทุนเพื่อเป็ นประกันการ
คืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุน้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มรี ายชื่ออยู่ในดัชนี SET50
ทัง้ นี้ ในกรณีทก่ี องทุนไม่มนี โยบายการลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ดาเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิหรื
์ อครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดาเนินการโดย
วิธอี ่นื ซึง่ จะมีผลให้บริษทั จัดการสามารถบังคับชาระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนาหลักประกันตาม 3.1 ทีก่ องทุนมีกรรมสิทธิไปโอนหรื
อขายต่อหรือทาให้ไม่สามารถ
์
บังคับตามหลักประกันนัน้ ได้ เว้นแต่เป็ นการบังคับชาระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์นนั ้ เอง
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิน้ วันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ทใ่ี ห้ยมื
3.5 ในกรณีทห่ี ลักประกันเป็ นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สนิ ดังนี้
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน ทีธ่ นาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือ
ธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ภี าระผูกพัน
3.5.2.2 ตั ๋วสัญญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ทีม่ กี าหนดวันใช้เงินตามตั ๋วไม่เกิน
270 วันนับแต่วนั ออกตั ๋ว และเป็ นตั ๋วทีถ่ งึ กาหนดใช้เงินเมือ่ ทวงถามหรือเมือ่ ได้เห็น
3.5.2.3 ตัว๋ สัญ ญาใช้เงิน ที่ม ีอ ายุ ไ ม่ เกิน 90 วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ อ อก ซึ่ง มี credit
rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่ นอันดับแรก โดยกรณี
ทีเ่ ป็ น issuer rating ต้องเป็ น credit rating ทีไ่ ด้มาจากการจัด credit rating ระยะสัน้ ด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย

70

B-SIPRMF
4. ลักษณะและสาระสาคัญ ของสัญญา ให้ใช้สญ
ั ญาที่มลี กั ษณะและสาระสาคัญ ของสัญ ญาตาม
ประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยมื หลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรม
การยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่ก องทุ น จะเข้าเป็ น คู่ สญ
ั ญาได้ต้องมี underlying อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบีย้
1.3 อัตราแลกเปลีย่ นเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้น
1.5 ทองคา
1.6 น้ามันดิบ
1.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี เงินเฟ้ อ ดัชนีท่มี อี งค์ประกอบเป็ นสินค้าหรือตัวแปรตาม
1.1 - 1.6 หรือ 1.9
1.8 ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นดัชนีตาม 1.7
1.9 underlying อื่นตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. กาหนดเพิม่ เติม
ในกรณีท่ี derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็ น
ราคาปั จจุบ ัน (spot price) หรือราคาสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้ า (futures price) เท่านัน้ ทัง้ นี้ ราคาของ underlying อื่น ที่
ไม่ใช่ดชั นี หรือ underlying ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็ นทีย่ อมรับอย่างกว้า งขวางและเปิ ดเผยไว้อย่าง
แพร่หลายด้วย
2. เงือ่ นไขการลงทุน บริษทั จัดการจะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมือ่
2.1 กรณีกองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives
ทีจ่ ะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ น ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ตัวแทนซือ้ ขาย derivatives หรือผูค้ า้ derivatives
2.3 ในกรณีทจ่ี ะต้องมีการชาระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิน้ สุดลง สินค้านัน้
ต้องเป็ นทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่วา่ กองทุนจะเป็ นผูม้ สี ทิ ธิรบั มอบหรือมีหน้าทีส่ ่งมอบสินค้านัน้ ก็ตาม
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3. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณี underlying เป็ นดัชนี
ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็ นดัชนีตาม 1.7 - 1.8 ดัชนีดงั กล่าวต้องมีลกั ษณะดังนี้
3.1 เป็ นดัชนี ท่ีม ีก ารกาหนดวิธกี ารคานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่ง ข้อมูลของ
underlying หรือปั จจัยต่างๆ ที่นามาใช้ในการคานวณ และมีการคานวณดัชนีให้เป็ นปั จจุบนั ตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดัชนี ทัง้ นี้ underlying หรือปั จจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็ นอิสระด้วย
3.2 เป็ นดัชนีทม่ี ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.2.1 ดัชนีท่ีมกี ารกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ น ดัชนีท่มี ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่ ง
ดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีท่ีองค์ป ระกอบแต่ละตัวมีน้ าหนักน้ อยกว่าหรือเท่ ากับ 20% ของ
น้าหนักทัง้ หมด
3.2.1.2 ดัชนีทอ่ี งค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของ
น้าหนักทัง้ หมด ในกรณีทเ่ี ป็ นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้าหนักไม่เกินอัตราทีก่ าหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้ าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ตอ้ งนาองค์ประกอบที่
เกีย่ วข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบทัง้ หมดเป็ นหรือเกีย่ วข้องกับทองคาหรือน้ า มันดิบ หรือเป็ น
ดัชนีราคาทองคาหรือน้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอ่นื ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ ป็ นไปตามเงือ่ นไขครบถ้วนดังนี้
3.2.3.1 เป็ นดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นตราสารหรือสัญญาทีก่ องทุนสามารถลงทุน
ได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อ ค านวณเงิน ลงทุ น ตามสัด ส่ ว น (pro rata) เสมือ นหนึ่ ง ว่ า กองทุ น
ลงทุนในตราสารหรือสัญญานัน้ โดยตรงแล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
3.3 เป็ นดัชนีทไ่ี ด้รบั การพัฒนาโดยสถาบันทีม่ คี วามน่ าเชื่อถือและทาหน้าทีไ่ ด้อย่างอิสระจาก
บริษทั จัดการ ทัง้ นี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ นบริษทั ในเครือของบริษทั จัดการ บริษทั จัดการต้องจัดให้มมี าตรการ
ป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกวันทาการผ่านสื่อที่มกี ารเสนอข้อมูล
อย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีท่เี ป็ นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่ าวต้องคานวณจากตัวแปรอย่างหนึ่ ง
อย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปั จจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์
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3.5.2 ดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ทค่ี านวณจากราคาปั จจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สนิ ค้าใดสินค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีอ่ า้ งอิงกับดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณีทเ่ี ป็ นดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีดงั กล่าวต้องคานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงาน
ของหน่ วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่ างประเทศ หรือคานวณจากราคาสิน ค้าและบริการที่บริษทั จัดการแสดงให้
เห็นได้วา่ วิธกี ารคานวณของผูพ้ ฒ
ั นาดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้ อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มที รัพย์สนิ ทีเ่ พียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัท จัด การต้ อ งจัด ให้ม ีท รัพ ย์สิน ของกองทุ น ที่ม ีคุ ณ ภาพและมีส ภาพคล่ อ งในจ านวนที่
เพียงพอต่อภาระทีก่ องทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมือ่ derivatives สิน้ สุดลงไว้ตลอดเวลาทีไ่ ด้ลงทุนใน derivatives
นัน้ และเป็ นไปตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ การลดความเสีย่ ง
ในกรณี ท่บี ริษัทจัดการลงทุ นใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สงิ่ เดียวกับทรัพย์สนิ ที่จะลด
ความเสีย่ ง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. กาหนด
6. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษทั จัดการต้องจัดให้มขี อ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการ
ทราบทุ ก วัน ที่ 15 และวัน สุด ท้า ยของแต่ล ะเดือ น ทัง้ นี้ ในกรณีที่ว นั ดัง กล่ า วเป็ น วัน หยุด ทาการของบริษัท จัด การ
ให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทาการถัดไป
6.2 ในกรณี ท่ี เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ราคาของ derivatives อย่ า งมีนั ย ส าคัญ
ให้คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทันที
6.3 คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมให้มกี ารล้างฐานะ derivatives เมือ่ บริษทั จัดการร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน credit derivatives
บริษทั จัดการต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขดังนี้
7.1 เข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพือ่ การลดความเสีย่ งเท่านัน้
7.2 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้เฉพาะ credit derivatives ทีม่ ลี กั ษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับ
ธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้ือประกันความเสี่ ยงด้าน
เครดิตทีเ่ กี่ยวข้องกับความสามารถในการชาระหนี้ตาม obligation ของผูผ้ ูกพันตาม obligation นัน้ โดยคู่สญ
ั ญาทีอ่ ยู่ใน
ฐานะผูข้ ายประกันความเสีย่ งมีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องชาระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสีย่ งเมื่อเกิด credit event ขึน้
โดยจะมีผลให้ขอ้ ตกลงซื้อประกันความเสีย่ งครบกาหนดทันที (ในกรณีทไ่ี ม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิน้ สุดในวันครบ
กาหนดตามปกติ) ทัง้ นี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation
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มีหลายรายการซึง่ กาหนดให้ผูข้ ายประกันความเสีย่ ง มีหน้าทีช่ าระหนี้เมือ่ เกิด credit event ขึน้ กับ obligation รายการใด
รายการหนึ่งเป็ นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation รายการใดรายการหนึ่ง
ในกลุ่ม obligation ซึง่ จะมีการชาระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน้ แต่ขอ้ ตกลงจะครบกาหนดเมื่อเกิด credit
event ขึน้ กับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ ได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ้อื ประกันความเสีย่ ง
ของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รบั จากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสีย่ งมี
ภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่
ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์อา้ งอิง เพื่อแลกกับการทีผ่ ซู้ ้อื ประกันความเสีย่ งจะโอนผลตอบแทนและส่วน
ทีเ่ พิม่ ขึน้ (ถ้ามี) ของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กบั ผูข้ ายประกันความเสีย่ ง จนกว่าจะเกิด credit event หรือ
ครบกาหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association
(ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงานยอมรับ ซึง่ มีขอ้ ตกลงทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่มขี อ้ กาหนดทีท่ าให้สทิ ธิทก่ี าหนดไว้ในตราสารหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่
credit derivatives นัน้ อ้างอิงเสือ่ มเสียไป
7.3.3 ไม่มขี อ้ กาหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คสู่ ญ
ั ญา
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย private equity
หน่ วย private equity ที่กองทุนลงทุนได้ ต้องมีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุน
เช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
ในกรณี ก องทุ น รวมเข้าผู ก พัน ตามข้อ ตกลงกับ กิจการเงิน ร่วมลงทุ น (private equity) ให้บ ริษัท
จัดการลงทุนในหน่ วย private equity ได้ โดยต้องไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงือ่ นไขทีท่ าให้ผลู้ งทุนเข้าผูกพันมากกว่าข้อตกลง
จานวนเงินขัน้ ต่าทีจ่ ะลงทุน
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ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ
บริษทั จัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดย
วิธอี ่นื อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงาน ก.ล.ต.
กาหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีทค่ี ณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศ
แก้ไขหรือเพิม่ เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื
ทัง้ นี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือ
เป็ น การท าสัญ ญาในประเทศที่ม ีห น่ วยงานกากับ ดูแ ลด้านหลัก ทรัพ ย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์ท่ีเป็ น สมาชิกสามัญ ของ
IOSCO หรือทีม่ กี ารซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE หรือเป็ นตราสารของบริษทั ที่
จัดตัง้ และเสนอขายใน GMS
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities) ต่างประเทศ
1. ตราสาร TS ต่างประเทศ หมายความว่า ตราสารทางการเงินต่างประเทศใดๆ นอกเหนือจาก
ทรัพย์สนิ ในส่วนอื่นๆ ของข้อ 3.13.2 ซึง่ มีคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทค่ี รบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มขี อ้ กาหนดหรือเงือ่ นไขทีท่ าให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลีย่ นมือได้ (รวมถึงกรณีทเ่ี ป็ นตั ๋วแลกเงิน หรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน หรือสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าแฝง ทีม่ เี งือ่ นไขห้ามเปลีย่ นมือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี าร
ทีก่ ฎหมายกาหนด หรือมีเงือ่ นไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้)
1.3 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ
ซึ่งบริษทั จัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมีขอ้ มูลราคาที่
สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อ มูลดังกล่ าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซ่ึงจัดทาตามหลักวิชาการอันเป็ น ที่
ยอมรับในระดับสากล
2. คุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่ เติมจากทีก่ าหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีทเ่ี ป็ นการลงทุนในตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญญาใช้เงินทีอ่ อกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระ
หนี้การค้าตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือบริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.1.1
ทัง้ นี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับ รองผู้สงจ่
ั ่ ายหรือ
ผูอ้ อกตั ๋วทัง้ จานวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามทีร่ ะบุไว้ในตั ๋วแลกเงินหรือตั ๋วสัญญาใช้เงินด้วย
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2.2 การลงทุนใน SN ต่างประเทศ ต้องเป็ นไปตามเงือ่ นไขเพิม่ เติมดังนี้
2.2.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying
ของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าตามทีร่ ะบุในส่วนที่ 4 ข้อ 1
2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทาให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สนิ ใดๆ ทรัพย์สนิ นัน้
ต้องเป็ นทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็ นไปตามมาตรฐานสากลซึง่ กาหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็ นทรัพย์สนิ ทีส่ ามารถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุนบริษทั จัดการต้องจัดให้ม ี
การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการลงทุนทีอ่ าจทาให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สนิ ดังกล่าวไว้ในหนังสือชีช้ วนด้วย
2.2.3 ในกรณี ท่ีเป็ น SN ซึ่ง มีข้อ ก าหนดห้ า มเปลี่ย นมือ ผู้อ อก SN ต้ อ งยิน ยอมให้
กองทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมือ่ บริษทั จัดการร้องขอได้
2.2.4 ในกรณี ท่ีเป็ น SN ซึ่งเสนอขายในต่ า งประเทศ ต้อ งปรากฎว่า SN นั น้ มีราคา
ปรากฏในระบบข้อ มูล ที่น่ า เชื่อ ถือ ได้ซ่ึง เป็ น ที่ย อมรับ โดยทัว่ ไปของธรรมเนี ย มปฏิบ ัติส ากล และบริษัท จัด การต้อ ง
ดาเนินการจัดให้มขี อ้ ตกลงกับผูอ้ อก SN ดังต่อไปนี้ก่อนการลงทุน
2.2.4.1 ให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็ นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซึ่งเกิด จากวิธีก าร
คานวณเดียวกับที่ใช้ในการคานวณราคาทีแ่ สดงในระบบข้อมูลทีน่ ่ าเชื่อถือดังกล่าว ให้บริษทั จัดการทุกวันที่ 15 และ
วันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในกรณี ท่วี นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของบริษัทจัดการ ให้คานวณและแจ้งมู ลค่า
ยุตธิ รรมภายในวันทาการถัดไป
2.2.4.2 ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ทส่ี ่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสาคัญ
ให้ผอู้ อก SN ส่งราคาทีเ่ ป็ นมูลค่ายุตธิ รรมของ SN มายังบริษทั จัดการทันที
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย CIS หน่ วย infra และหน่ วย property ที่ การออกอยู่ภายใต้
บังคับกฎหมายต่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. กรณีเป็ นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
1.1 มีคุณสมบัตแิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร
TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2 เป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่ วยงานต่างประเทศที่
กากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซ่งึ เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็ นหน่วยของกองทุน CIS
ต่างประเทศ ทีม่ กี ารซือ้ ขายในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่ วยงานกากับ
ดูแลทีเ่ ป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO
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1.2.3 ในกรณี ท่ีกองทุนไปลงทุน ในหน่ วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุ น CIS
ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การกากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสาหรับกองทุนเพื่อ
ผูล้ งทุนรายย่อยของประเทศนัน้
1.3 ประเทศที่กากับดูแลการเสนอขายหน่ วยดังกล่าวมีมาตรการให้ค วามคุ้ม ครองผู้ลงทุน
อย่างเพียงพอ ทัง้ นี้ ตามรายชื่อประเทศทีส่ านักงาน ก.ล.ต. กาหนด
1.4 กองทุ น CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องมีก ารจากัดการกู้ยมื ไว้เฉพาะกรณี ม ีเหตุจาเป็ น
ในการบริหารสภาพคล่องเป็ นการชัวคราวเท่
่
านัน้ และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กบั การลงทุนในหน่ วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึง่ เป็ นกองทุนรวมทองคาทีล่ งทุนในทองคาแท่ง)
1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุน ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไม่ใช้กบั กรณีทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP
1.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมื่อใช้วธิ คี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ น SIP ของกองทุน
1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ
กองทุน
ในกรณี กองทุน CIS ต่างประเทศเป็ นกองทุนที่มุ่งเน้ นลงทุนในทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นประเภทและ
ชนิดเดียวกับทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้ และเมื่อนาทรัพย์สนิ ทีไ่ ม่สามารถลงทุนได้มาคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้ว
จะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
2. กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1.
2.1 มีคุ ณ สมบัติแ ละเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ใ นการลงทุ น เช่ น เดีย วกับ ข้อ ก าหนดส าหรับ
ตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.2 จดทะเบียนในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงิ นฝากของสถาบันการเงิ นต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่
เทียบเท่าเงิ นฝาก
ต้องเป็ นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝากของ
ผูร้ บั ฝาก ดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือบริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
2. บรรษัทตลาดรองสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
3. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1. - 2.

77

B-SIPRMF
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่ก องทุ น จะเข้าเป็ น คู่สญ
ั ญาได้ต้อ งมี underlying อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบีย้
1.3 อัตราแลกเปลีย่ นเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้น
1.5 ทองคา
1.6 น้ามันดิบ
1.7 ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีท่มี อี งค์ประกอบเป็ นสินค้าหรือตัวแปรตาม
1.1 - 1.6 หรือ 1.9
1.8 ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นดัชนีตาม 1.7
1.9 underlying อื่นตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. กาหนดเพิม่ เติม
ในกรณีท่ี derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็ น
ราคาปั จจุบนั (spot price) หรือราคาสัญ ญาซื้อขายล่วงหน้ า (futures price) เท่านัน้ ทัง้ นี้ ราคาของ underlying อื่นที่
ไม่ใช่ดชั นี หรือ underlying ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่าง
แพร่หลายด้วย
2. เงือ่ นไขการลงทุน บริษทั จัดการจะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ตอ่ เมือ่
2.1 กรณีกองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives
ทีจ่ ะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นนิตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั
อนุ ญ าตให้ป ระกอบธุ รกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลโดยหน่ วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือทีเ่ ป็ นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณีทจ่ี ะต้องมีการชาระหนี้ดว้ ยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิน้ สุดลง สินค้านัน้
ต้องเป็ นทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนสามารถลงทุนได้ ทัง้ นี้ ไม่วา่ กองทุนจะเป็ นผูม้ สี ทิ ธิรบั มอบหรือมีหน้าทีส่ ง่ มอบสินค้านัน้ ก็ตาม
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3. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมกรณี underlying เป็ นดัชนี
ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็ นดัชนีตาม 1.7 - 1.8 ดัชนีดงั กล่าวต้องมีลกั ษณะดังนี้
3.1 เป็ นดัชนี ท่ีม ีการก าหนดวิธีการค านวณไว้อย่ างชัดเจน โดยมีการระบุ แหล่ งข้อมูล ของ
underlying หรือปั จจัยต่ างๆ ที่น ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดัชนี ให้เป็ นปั จจุ บ ันตามความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของดัชนี ทัง้ นี้ underlying หรือปั จจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็ นอิสระด้วย
3.2 เป็ นดัชนีทม่ี ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
3.2.1 ดัชนีท่มี กี ารกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีท่ีมลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่ ง
ดังนี้
3.2.1.1 ดัชนีท่ีองค์ป ระกอบแต่ละตัวมีน้ าหนั กน้ อยกว่าหรือเท่ ากับ 20% ของ
น้าหนักทัง้ หมด
3.2.1.2 ดัชนีทอ่ี งค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของ
น้าหนักทัง้ หมด ในกรณีทเ่ี ป็ นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้าหนักไม่เกินอัตราทีก่ าหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้ าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ตอ้ งนาองค์ประกอบที่
เกีย่ วข้องกับทองคาหรือน้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบทัง้ หมดเป็ นหรือเกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ ามันดิบ หรือเป็ น
ดัชนีราคาทองคาหรือน้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอ่นื ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ ป็ นไปตามเงือ่ นไขครบถ้วนดังนี้
3.2.3.1 เป็ นดัชนีทม่ี อี งค์ประกอบเป็ นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุน
ได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อ ค านวณเงิน ลงทุ น ตามสัด ส่ ว น (pro rata) เสมือ นหนึ่ ง ว่ า กองทุ น
ลงทุนในตราสารหรือสัญญานัน้ โดยตรงแล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
3.3 เป็ นดัชนีทไ่ี ด้รบั การพัฒนาโดยสถาบันทีม่ คี วามน่ าเชื่อถือและทาหน้าทีไ่ ด้อย่างอิสระจาก
บริษทั จัดการ ทัง้ นี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ นบริษทั ในเครือของบริษทั จัดการ บริษทั จัดการต้องจัดให้มมี าตรการ
ป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกวันทาการผ่านสื่อที่มกี ารเสนอข้อมูล
อย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีท่เี ป็ นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่าวต้องคานวณจากตัวแปรอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปั จจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) ของ
สินค้าโภคภัณฑ์
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3.5.2 ดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ทค่ี านวณจากราคาปั จจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สนิ ค้าใดสินค้าหนึ่ง
3.5.3 ราคาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าทีอ่ า้ งอิงกับดัชนีสนิ ค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณีทเ่ี ป็ นดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีดงั กล่าวต้องคานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงาน
ของหน่ วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคานวณจากราคาสินค้าและบริการทีบ่ ริษทั จัดการแสดงให้
เห็นได้วา่ วิธกี ารคานวณของผูพ้ ฒ
ั นาดัชนีดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้ อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มที รัพย์สนิ ทีเ่ พียงพอต่อการชาระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัท จัด การต้อ งจัด ให้ ม ีท รัพ ย์สิน ของกองทุ น ที่ม ีคุ ณ ภาพและมีส ภาพคล่ อ งในจ านวนที่
เพียงพอต่อภาระทีก่ องทุนอาจต้องชาระหนี้ตามข้อตกลงเมือ่ derivatives สิน้ สุดลงไว้ตลอดเวลาทีไ่ ด้ลงทุนใน derivatives
นัน้ และเป็ นไปตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ การลดความเสีย่ ง
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สงิ่ เดียวกับทรัพย์สนิ ที่จะลด
ความเสีย่ ง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. กาหนด
6. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษทั จัดการต้องจัดให้มขี อ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้งมู ลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้ บริษทั จัดการ
ทราบทุ ก วัน ที่ 15 และวัน สุ ด ท้ายของแต่ ล ะเดือ น ทัง้ นี้ ในกรณี ท่ีว นั ดัง กล่ า วเป็ น วัน หยุ ด ท าการของบริษัท จัด การ
ให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทาการถัดไป
6.2 ในกรณี ท่ี เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ท่ี ส่ ง ผลกระทบต่ อ ราคาของ derivatives อย่ า งมีนั ย ส าคัญ
ให้คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให้บริษทั จัดการทราบทันที
6.3 คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมให้มกี ารล้างฐานะ derivatives เมือ่ บริษทั จัดการร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน credit derivatives
บริษทั จัดการต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขดังนี้
7.1 เข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพือ่ การลดความเสีย่ งเท่านัน้
7.2 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้เฉพาะ credit derivatives ทีม่ ลี กั ษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับ
ธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้ือประกันความเสี่ยงด้าน
เครดิตทีเ่ กี่ยวข้องกับความสามารถในการชาระหนี้ตาม obligation ของผูผ้ ูกพันตาม obligation นัน้ โดยคู่สญ
ั ญาทีอ่ ยู่ใน
ฐานะผูข้ ายประกันความเสีย่ งมีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องชาระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสีย่ งเมื่อเกิด credit event ขึน้
โดยจะมีผลให้ขอ้ ตกลงซื้อประกันความเสีย่ งครบกาหนดทันที (ในกรณีทไ่ี ม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิน้ สุดในวันครบ
กาหนดตามปกติ) ทัง้ นี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation
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มีหลายรายการซึง่ กาหนดให้ผขู้ ายประกันความเสีย่ ง มีหน้าทีช่ าระหนี้เมือ่ เกิด credit event ขึน้ กับ obligation รายการใด
รายการหนึ่งเป็ นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation รายการใดรายการหนึ่ง
ในกลุ่ม obligation ซึง่ จะมีการชาระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน้ แต่ขอ้ ตกลงจะครบกาหนดเมื่อเกิด credit
event ขึน้ กับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ ได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ้อื ประกันความเสีย่ ง
ของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รบั จากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสีย่ งมี
ภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่
ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์อา้ งอิง เพื่อแลกกับการทีผ่ ซู้ ้อื ประกันความเสีย่ งจะโอนผลตอบแทนและส่วน
ทีเ่ พิม่ ขึน้ (ถ้ามี) ของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์อา้ งอิงให้กบั ผูข้ ายประกันความเสีย่ ง จนกว่าจะเกิ ด credit event หรือ
ครบกาหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association
(ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงานยอมรับ ซึง่ มีขอ้ ตกลงทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่มขี อ้ กาหนดทีท่ าให้สทิ ธิทก่ี าหนดไว้ในตราสารหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่
credit derivatives นัน้ อ้างอิงเสือ่ มเสียไป
7.3.3 ไม่มขี อ้ กาหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คสู่ ญ
ั ญา
ส่วนที่ 5 : ทรัพย์สินประเภทหน่ วย private equity ต่างประเทศ
หน่ วย private equity ต่างประเทศที่กองทุนลงทุนได้ ต้องมีคุณสมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ต่างประเทศ ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
ในกรณี ก องทุ น รวมเข้าผูก พัน ตามข้อ ตกลงกับ กิจการเงิน ร่วมลงทุ น (private equity) ให้บ ริษัท
จัดการลงทุ น ในหน่ วย private equity ต่างประเทศได้ โดยต้ องไม่ม ีข้อกาหนดหรือเงื่อนไขที่ท าให้ผู้ลงทุ น เข้าผูกพัน
มากกว่าข้อตกลงจานวนเงินขัน้ ต่าทีจ่ ะลงทุน
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ
บริษทั จัดการจะลงทุนหรือมีไ ว้ซ่งึ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ่นื เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน
รวม ตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีท่ี
คณะกรรมการกากับตลาดทุ นหรือสานักงาน ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะ
ลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศทีแ่ ก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 ตราสารภาครัฐไทย
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึน้ ไป
2.2 กรณีม ี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
แต่ต่ากว่า 2 อันดับแรก
3 หน่วย CIS ตามทีร่ ะบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.
หรือ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผ่ รู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสาร
มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง้ นี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารทีร่ ฐั บาล
เป็ นประกัน
5

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่จากัดอัตราส่วน

ไม่เกิน 20%
(หรือไม่เกิน 10% เมือ่ เป็ นการลงทุน
ในต่างประเทศหรือผูม้ ภี าระผูกพัน
มีภมู ลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ
โดยเลือกใช้ credit rating
แบบ national scale)
ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใด
5.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน SN หรือศุกกู ทีผ่ อู้ อกจัดตัง้ ขึน้ จะสูงกว่า
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศทีไ่ ด้รบั
(1) 10% หรือ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
(2) น้าหนักของตราสารทีล่ งทุนใน
benchmark + 5%
5.2 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียน
82

B-SIPRMF
ข้อ

6

ประเภททรัพย์สิน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
่
รายละเอียด
ตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระหนี้น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 397 วันนับแต่วนั ทีล่ งทุน ทีไ่ ม่ได้มลี กั ษณะตาม
5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ภี าระผูกพันตามตราสารดังกล่าว
ต้องเป็ นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือบริษทั
เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพือ่ การส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษทั หลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระหนี้มากกว่า 397 วันนับแต่
วันทีล่ งทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ regulated market
ทรัพย์สนิ ดังนี้
6.1 ตราสารทุนทีจ่ ดทะเบียนซื้อขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์
สาหรับผูล้ งทุนทัวไปของตลาดหลั
่
กทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ของตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ทีผ่ อู้ อกตราสารอยูร่ ะหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุทอ่ี าจทาให้มกี าร
เพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซอ้ื ขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
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ประเภททรัพย์สิน
6.2 ตราสารทุนทีอ่ อกโดยบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึง่ หุน้ ของบริษทั ดังกล่าวซือ้ ขายในกระดาน
ซือ้ ขายหลักทรัพย์สาหรับผูล้ งทุนทัวไปของตลาดหลั
่
กทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือของตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงบริษทั ทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุทอ่ี าจทาให้
มีการเพิกถอนหุน้ ออกจากการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.3 หุน้ ทีอ่ ยูใ่ นระหว่าง IPO เพือ่ การจดทะเบียนซือ้ ขายตาม 6.1
6.4 ตราสารทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี้ ตราสารกึง่ หนี้กง่ึ ทุน SN หรือศุกกู
ทีผ่ อู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทยและเสนอขายตราสาร
นัน้ ในต่างประเทศ หรือผูอ้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็ นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
6.4.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมี
่
รายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระหนี้
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วันนับแต่วนั ทีล่ งทุน
ทีไ่ ม่ได้มลี กั ษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2
ผูม้ ภี าระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ น
บุคคลดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 - 5.2.3.9
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ประเภททรัพย์สิน
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ี
ลักษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม
ข้อ 6.4.3.3.1 - 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีทเ่ี ป็ นตราสารทีม่ กี าหนดวันชาระหนี้มากกว่า 397
วันนับแต่วนั ทีล่ งทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ
regulated market
6.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ทม่ี ี issuer rating อยูใ่ นระดับ
investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี้ ทีค่ สู่ ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ
investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.7.1 จดทะเบียนซือ้ ขายหรืออยูใ่ นระหว่าง IPO เพือ่ การ
จดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สาหรับ
ผูล้ งทุนทัวไปของตลาดหลั
่
กทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ของตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่วยดังกล่าวทีอ่ ยูร่ ะหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุทอ่ี าจ
ทาให้มกี ารเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือ้ ขาย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือในตลาดซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนทีไ่ ม่ได้มลี กั ษณะกระจายการลงทุน
ในกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิ
การเช่า แล้วแต่กรณีตามแนวทางทีส่ านักงานกาหนด
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ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
6.8 หน่วย private equity ทีจ่ ดทะเบียนซือ้ ขายหรืออยูใ่ นระหว่าง IPO
เพือ่ การจดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์สาหรับ
ผูล้ งทุนทัวไปของตลาดหลั
่
กทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือของตลาด
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity
ทีอ่ ยูร่ ะหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุทอ่ี าจทาให้มกี ารเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.9 หน่วย CIS ตามทีร่ ะบุในในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2. หรือ 3.13.2
ส่วนที่ 2 ข้อ 2. ทีจ่ ดทะเบียนซื้อขายหรืออยูใ่ นระหว่าง IPO
เพือ่ การจดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์สาหรับ
ผูล้ งทุนทัวไปของตลาดหลั
่
กทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือของตลาด
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอ่ ยู่
ระหว่างดาเนินการแก้ไขเหตุทอ่ี าจทาให้มกี ารเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนทีม่ ลี กั ษณะกระจาย
ไม่จากัดอัตราส่วน
การลงทุนในกิจการโครงสร้างพืน้ ฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงาน ก.ล.ต. กาหนด
และมีลกั ษณะตาม 6.7.1
ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%

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

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

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

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

รวมกันไม่เกิน 25%

B-SIPRMF
ข้อ

3
4
5

6

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

อัตราส่วน (% ของ NAV)

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

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

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือ่ การดาเนินงานของกองทุน ไม่มขี อ้ กาหนดเกีย่ วกับ product limit
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิ จการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 หุน้ ของบริษทั รายใดรายหนึ่ง

2

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

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

3

ประเภททรัพย์สิน

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

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

5

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

6

หน่วย private equity

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

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

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

ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
% NAV
รายการที่เรียกเก็บ
1. ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดที่ประมาณการได้
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ1
้ แู ลผลประโยชน์2
• ค่าธรรมเนียมผูด
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
• ค่าใช้จ่ายโฆษณา และประชาสัมพันธ์
- ในช่วงเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
- ภายหลังเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก
้ อบบัญชี ค่าจัดทาหนังสือชีช้ วน
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าผูส
ค่าแบบฟอร์ม ค่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิ เป็ นต้น
2. ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ภาษี ค่าไปรษณีย์ เป็ นต้น
รวมค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมด3
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์
1

2
3
4

อัตราตามโครงการ
ไม่เกิน 1.3375
ไม่เกิน 0.0428
ไม่เกิน 0.0535
ไม่เกิน 1.0700
ไม่เกิน 0.5350
ไม่เกิน 0.7062

ตามทีจ่ ่ายจริง
ไม่เกิ น 2.6750
ตามทีจ่ ่ายจริง

กรณีท่กี องทุน (กองทุนต้นทาง) ลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษทั จัดการจะไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการซ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยัง
กองทุนปลายทางจานวน 100 ล้านบาท บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราทีก่ องทุน
ต้นทางกาหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาท ในอัตราทีก่ องทุนปลายทางกาหนด เป็ นต้น
รวมค่าธรรมเนียมรับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันจดทะเบียน
ไม่รวมค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในช่วงเสนอขายครัง้ แรก

การคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ ว ยลงทุน
จะใช้มลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นฐานในการคานวณ
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•

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

2
3

อัตราตามโครงการ
ไม่เกิน 1.00%2
ไม่เกิน 1.00 (ขัน้ ต่า 50 บาท)
50 บาทต่อรายการ
ไม่ม ี
ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ
เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย

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

การสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุน กรณีเป็ นกองทุนต้นทาง ใช้ราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน กรณีเป็ นกองทุน ปลายทาง ใช้ราคาขายหน่ วยลงทุน ซึ่งจะมี
ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซือ้ คืนคานวณอยูใ่ นราคาดังกล่าวแล้ว

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมู ลค่าเพิ่ม ภาษีธุ รกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว ทัง้ นี้ ในปั จจุบ ัน
ภาษีมูลค่าเพิม่ เท่ากับ 7% หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปรับปรุงอัตรา
ค่าธรรมเนียมข้างต้นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รบั มติจากผู้ถอื หน่ วย
ลงทุนแล้ว
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คาเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
•

•

•

•

•

•

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Funds)
หรือลงทุนโดยตรง หรือสามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวมหน่ วยลงทุน (Fund of Funds) ได้ โดยไม่ทาให้ระดับความ
เสีย่ งของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิม่ ขึน้ และผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตาม
ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยขึน้ กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนัน้ และต้องเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื
หน่วยลงทุน
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการมีพนั ธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่ วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความ
จาเป็ น จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น
ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นต้น ผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนได้รบั ทราบและตกลงยินยอมให้สทิ ธิแก่บริษทั จัดการทีจ่ ะปฏิบตั กิ ารและดาเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็ นไปตาม
พันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั น้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ของผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุน การหักภาษี ณ ทีจ่ ่ายจากเงินได้ของผู้ถอื หน่ วยลงทุน ตลอดจนมีสทิ ธิดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับ
การปฏิบตั ติ ามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
บริษัท จัด การใช้ข้อ มูล ในอดีต ในการค านวณค่ าสั ม บู รณ์ ข องค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ (Absolute Correlation
Coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตัวแปรที่สญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้ าอ้างอิง (Underlying) และ
ทรัพย์สนิ ที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็ นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าทา
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสีย่ งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
บริษัทจัดการอาจลงทุน ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลัก ทรัพ ย์ ห รือ ทรัพ ย์สิน อื่น เพื่อ กองทุ น รวมตามหลัก เกณฑ์ ท่ีสานั ก งานก าหนด โดยบริษัท จัด การจะจัด ให้ม ี
ระบบงานทีป่ ้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพือ่ ให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
กองทุนนี้มกี ารลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ดัง นั น้ บริษั ท จัด การจะจัด ให้ ม ีร ะบบงานที่ป้ องกัน ธุ ร กรรมที่อ าจก่ อ ให้ เกิด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์อนั อาจเกิดจากนโยบายการลงทุนทีเ่ ปิ ดให้มกี ารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการ
เดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนของทัง้ กองทุนต้นทางและกองทุนปลายทาง โดยผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนสามารถดูขอ้ มูลเพิม่ เติมได้ท่ี www.bblam.co.th
ผู้ล งทุ น สามารถตรวจดูข้อ มูล ที่อ าจมีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจลงทุ น เช่ น การท าธุ ร กรรมกับ บุ ค คลที่เกี่ย วข้อ งได้ท่ี
สานักงาน ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
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กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่ วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนทัง้ หมด
ดังนัน้ หากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่ วยลงทุนอาจมีความเสี่ ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผูล้ งทุน
สามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ี www.bblam.co.th
บริษทั จัดการอนุ ญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณและประกาศ
ต่างๆ ทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษทั จัดการทราบ เพือ่ ทีบ่ ริษทั
จัดการจะสามารถกากับและดูแลการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิ ด้เป็ นการแสดงว่าสานักงานได้รบั
รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุน
ทีเ่ สนอขายนัน้
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