B-SIPRMF

ส่วนที่ 2 ข้อมูลรายละเอียดโครงการจัดการ
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1 ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) :
กองทุนเปิ ดบัวหลวงยังยื
่ นเพือ่ การเลีย้ งชีพ
1.2 ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :
Bualuang Sustainable Investing Portfolio RMF
1.3 ชื่อย่อ :
B-SIPRMF
1.4 ประเภทโครงการ :
กองทุนเปิ ด
1.5 ประเภทการขาย :
ขายหลายครัง้
1.6 การกาหนดอายุโครงการ :
ไม่กาหนด
1.7 ลักษณะโครงการ :
กองทุนเพือ่ ผูล้ งทุนทัวไป
่
1.8 ลักษณะการเสนอขาย :
เสนอขายในไทย
2. จานวนเงิ นทุนของโครงการจัดการกองทุ นรวม มูล ค่าที่ ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่
เสนอขาย :
2.1 จานวนเงิ นทุนของโครงการ :
5,000 ล้านบาท
2.1.1 จานวนเงินทุนของโครงการเริม่ ต้น :
5,000 ล้านบาท
2.2 เงื่อนไข (จานวนเงิ นทุนของโครงการ) :
บริษทั จัดการอาจจะดาเนินการเพิม่ เงินทุนโครงการของ
กองทุนโดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
แล้ว ทัง้ นี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ทส่ี านักงาน ก.ล.ต. กาหนด
2.3 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่ วย :
10 บาท
2.4 จานวนหน่ วยลงทุน :
500 ล้านหน่วย
2.5 ราคาของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก :
10 บาท
2.6 มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสังซื
่ ้อครัง้ แรก :
500 บาท
2.7 มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสังซื
่ ้อครัง้ ถัดไป :
500 บาท
2.8 มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสังขายคื
่
น:
ไม่กาหนด
2.9 จานวนหน่ วยลงทุนขัน้ ต่าของการสังขายคื
่
น : ไม่กาหนด
2.10 มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ตา่ :
ไม่กาหนด
2.11 จานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ตา่ : ไม่กาหนด
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2.12 รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
บริษทั จัดการสงวนสิทธิทจ่ี ะลดหรือ ยกเว้นมูลค่าขัน้ ต่าในการสังซื
่ ้อ หรือสังขายคื
่
นหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี
ขัน้ ต่ าให้กบั ผูส้ งซื
ั ่ ้อหรือผูส้ งขายคื
ั่
นหน่ วยลงทุนตามประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่ วยลงทุน ตามระยะเวลา
การถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหรือตามเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั จัดการอาจกาหนดขึน้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะประกาศให้ผลู้ งทุนทราบในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิ ดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิ เศษ การลงทุนในต่ างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุน :
3.1

วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อ ส่ งเสริม การออมแบบผู ก พัน ระยะยาวเพื่อ การเลี้ย งชีพ หลังเกษี ย ณอายุ ข องผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น และ
ตอบสนองความต้อ งการของผู้ล งทุ น ที่ต้อ งการกระจายการลงทุ น ไปยังหลัก ทรัพ ย์ต่ างประเทศ และมีโอกาสได้รบั
ผลตอบแทนทีด่ ใี นระยะยาว
3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : กองทุนรวมตราสารทุน
3.3

3.4

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

3.5

นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :
บริษทั จัดการอาจกูย้ มื เงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืนในนามของกองทุนรวมได้ตามหลักเกณฑ์
เงือ่ นไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ทัง้ นี้ จะทาเพื่อการบริหารสภาพคล่อง
ของกองทุนรวมเท่านัน้
3.6 การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า : ทีม่ ไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง
(Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน Derivatives : แบบไม่ซบั ซ้อน
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3.6.2 วิ ธีการในการคานวน Global Exposure limit : Commitment Approach
3.7

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

3.8 กลยุทธ์การบริ หารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผ ลประกอบการสูงกว่าดัชนีช้ีวดั (Active
Management)
3.9 ดัชนี ชี้วดั /อ้างอิ ง (Benchmark) :
ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลีย่ นเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท
ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุน
ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควรและเหมาะสม ซึง่ อยูภ่ ายใต้กรอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบริษทั จัดการจะเปิ ดเผย
ข้อมูลและแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันทีม่ กี ารเปลีย่ นตัวชีว้ ดั คาอธิบายเกีย่ วกับตัวชีว้ ดั และเหตุผลใน
การเปลี่ยนตัวชี้วดั ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายในเวลาที่ผูล้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลีย่ นแปลงตัวชีว้ ดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงือ่ นไข และข้อกาหนดของสมาคม
บริษทั จัดการลงทุน และ/หรือประกาศ และข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. เกีย่ วกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงาน
ของกองทุนรวม และ/หรือการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในกรณีท่ผี ูอ้ อกดัชนีของตัวชี้วดั ไม่ได้จดั ทาหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตรา
ดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ลงทุ น ทราบล่วงหน้ าผ่านการลงประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
3.10 ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน :
กองทุ น มีน โยบายลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมตราสารทุ น ภายใต้ก ารจัด การของ Pictet Asset
Management ตัง้ แต่ 2 กองทุนขึ้นไป (กองทุนปลายทาง) โดยกองทุนจะมี net exposure ในหน่ วยลงทุน ของกองทุน
ปลายทางดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปี บ ัญ ชีไม่น้ อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพ ย์สิน สุท ธิของกองทุ น โดยกองทุ น
ปลายทางจะเน้นลงทุนในบริษทั ทัวโลกที
่
ม่ สี ่วนเกีย่ วข้องกับการจัดการอย่างยังยื
่ น (Sustainability) โดยคานึงผลกระทบ
เชิงบวกต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมในทุกขัน้ ตอนการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งกองทุนจะลงทุนในกองทุนปลายทางกองทุนใด
กองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยรอบปี บญ
ั ชีไ ม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยผู้จดั การกองทุนสามารถ
ปรับเปลีย่ นสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางได้ตามความเหมาะสม
ส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุ นในหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือการหาดอกผล โดยวิธอี ่นื
ตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. กาหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทัง้ ในและต่างประเทศ
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อื่นๆ
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
ตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยผูจ้ ดั การกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการป้ องกันความเสีย่ งตามความเหมาะสม
หรือเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมถึงอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง
ตราสารที่มสี ญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note : SN) ตราสารหนี้ท่มี อี นั ดับความน่ าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถ
ลงทุนได้ (Non - Investment Grade) ตราสารหนี้ทไ่ี ม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated) และ/หรือหลักทรัพย์
ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียน (Unlisted Securities)
• กองทุนอาจลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น เช่น กองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน Property/
REITs เป็ นต้น ซึง่ อยู่ภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ โดยเฉลีย่ รอบปี บญ
ั ชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงไปลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนของบริษั ทจัดการอื่นใดที่ม ี
นโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการเห็นว่ ากองทุนภายใต้การจัดการของ 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 จัดการจะประกาศให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษทั จัดการที่ www.bblam.co.th
บริษัท จัดการขอสงวนสิท ธิเปลี่ย นแปลงประเภทและลัก ษณะพิเศษของกองทุ น เป็ น กองทุ น รวมฟี ดเดอร์
(Feeder Funds) หรือลงทุนโดยตรง หรือสามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวมหน่ วยลงทุน (Fund of Funds) ได้ โดยไม่ทาให้
ระดับความเสีย่ งของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิม่ ขึน้ และผลตอบแทนเปลีย่ นแปลงอย่างมีนัยสาคัญ ทัง้ นี้ ให้เป็ นไป
ตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยขึน้ กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนัน้ และต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื
หน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30
วัน ก่ อ นการแก้ไ ขโครงการผ่ า นทางเว็บ ไซต์ ข องบริษัท จัด การที่ www.bblam.co.th และหรือ ช่ อ งทางอื่น ตามความ
เหมาะสม
3.12 รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
•

ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลีย่ รอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และจะ
ไม่เกินวงเงินทีไ่ ด้รบั การจัดสรร
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3.13 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุน :
3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
เป็ นไปตามประกาศ
3.13.2 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :
เป็ นไปตามประกาศ
3.14 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและ
ต่างประเทศ :
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทก่ี ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดาเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนด
4. การแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :
ไม่ม ี
5. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
5.1

5.2

ช่องทางการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
• บริษท
ั จัดการ
• ผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
• ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)
รายละเอียดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษทั จัดการ

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
6.1

ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
• บริษท
ั จัดการ
• ผูส
้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
• หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลีย
่
• ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)
• ระบบเอทีเอ็ม (ATM)
• ระบบโทรศัพท์ (Tele-Bank)
• ช่องทางอื่นๆ เพือ
่ เป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
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6.2
6.3

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

7. การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
7.1

7.4

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

7.5

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทาการซือ้ ขายของกองทุน

7.2
7.3

7.6

รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
บริษัทจัดการจะเริม่ เปิ ดรับคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนภายในวันทาการซื้อขายถัดจากวันที่จดทะเบียนกอง
ทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมกับสานักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถขายคืนหน่ วยลงทุนได้ทุกวันทาการซื้อขายของกองทุน ตามวันและเวลาทีร่ ะบุไว้ใน
หนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ (Factsheet) หนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th
7.7 การขายคืนหน่ วยลงทุน : ผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
7.8 รายละเอียดการขายคืนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ ม : -
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7.9

รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :

การชาระเงิ นค่ารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
บริษทั จัดการจะชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ในราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้
ณ สิน้ วันทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ซึง่ จะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้เมือ่ สิน้ วันทาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนวันนัน้
เป็ นเกณฑ์ในการคานวณ และราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นราคาทีร่ บั รองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
บริษทั จัดการจะชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนตามวิธที ่ีผูถ้ อื หน่ วยลงทุนได้ระบุไว้ใน
คาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ให้แก่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วย
ลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของวันทาการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการของ
ผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชาระราคา โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่ วย
ลงทุนที่เปิ ดไว้กบั บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นซึ่งอาจเปิ ดให้บริการต่อไป หรือจ่ายเป็ นเช็ค บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ หรือธนาคารอื่นทีอ่ าจเพิม่ เติมในอนาคต และขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายในนามของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนและจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับเพื่ออานวยความสะดวกให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนในอนาคต
เช่น E-Wallet หรือ Prompt-Pay หรือ Bill Payment เป็ นต้น ตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขที่บริษทั จัดการกาหนด โดยถือ
ว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และจะปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ทัง้ นี้ กรณีทบ่ี ริษทั จัดการจัดให้มชี ่องทางการรับชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเพิม่ เติม บริษทั จัดการจะแจ้ง
ให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นทีเ่ หมาะสม
เงือ่ นไขการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ในกรณีท่ผี ู้ถอื หน่ วยลงทุนระบุจานวนหน่ วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจานวนเงินที่ผู้ถอื หน่ วยลงทุนต้องการ
ได้รบั จากการขายคืนหน่ วยลงทุนในคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนมากกว่าจานวนหน่ วยลงทุนหรือมูลค่าหน่ วยลงทุนหักด้วย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฏอยู่ในรายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดเท่าทีป่ รากฏอยู่ในรายการทีบ่ นั ทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
อนึ่ง กรณีผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทาคาสัง่ ขายคืนเป็ นจานวนเงิน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจได้รบั เงินค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุนไม่เท่ากับจานวนเงินทีร่ ะบุในคาสังขายคื
่
นก็ได้
สิทธิของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนในการขายคืนหน่ วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากทีน่ ายทะเบียนได้บนั ทึกข้อมูลการซื้อ
หน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่ วยลงทุนได้ย่นื คาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน ต่อบริษทั จัดการ และบริษทั จัดการยังไม่สามารถรับ
ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ของผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ได้โดยอยู่ในระหว่างการด าเนิ น การของบริษั ท จัด การตามหัวข้อ การเลื่อ น
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กาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน หัวข้อการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อ
หรือคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน และหัวข้อการหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคาสังขาย
่
คืนหน่ วยลงทุนของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนได้ในระหว่างวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนใดทีผ่ ูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนที่
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนได้ย่นื คาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ การยกเลิกคาสังขายคื
่
นจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รบั การอนุ มตั จิ าก
บริษทั จัดการก่อน
ผูส้ งขายหน่
ั่
วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสังขายหน่
่
วยลงทุนไม่ได้ หากการทารายการสังขายเสร็
่
จสมบูรณ์แล้ว
ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
การลดจานวนหน่ วยลงทุนทีร่ บั ซื้อคืนจะทาในวันทาการถัดจากวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนจานวนนัน้ หรือ
วันทีค่ านวณราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของวันทาการซือ้ ขายหน่ วยลงทุนนัน้ ได้ แล้วแต่กรณี
8. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
8.1

8.2

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

9. การชาระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิ น :
บริษทั จัดการจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้ต่อเมื่อ
บริษทั จัดการได้กาหนดกรณีทเ่ี ป็ นเงือ่ นไขการชาระและขัน้ ตอนการดาเนินการไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพัน โดยขัน้ ตอนที่
กาหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบตั ิได้จริง และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนนัน้ ทุกราย ทัง้ นี้ กรณี ท่เี ป็ น
เงือ่ นไขมีได้เฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังต่อไปนี้
(1) กองทุนกาหนดวิธกี ารชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้สามารถชาระเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินไว้
เป็ นการทัวไป
่
(2) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น
นัน้ ไปชาระเป็ นค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการเดียวกันเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดาเนินการ
(3) บริษทั จัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน
(4) ผู้ถือหน่ วยลงทุนตกลงรับชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน และบริษัท
จัดการได้รบั มติพเิ ศษให้ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้
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10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน :
10.1 บริษทั จัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทีไ่ ด้มคี าสังขายคื
่
น
หน่วยลงทุนของกองทุนได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษทั จัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีทเ่ี ข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้
โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่าง
สมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุทท่ี าให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนไว้ตามกาหนดเวลา
ปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการ
(2) ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนมีคาสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการพบว่าราคารับซื้อ
คืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้องตามส่วนรายละเอียดโครงการ หัวข้อ "16.4 หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีท่ี
มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง" และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา
10.2 ในการเลื่อนก าหนดการชาระเงิน ค่ าขายคืน หน่ วยลงทุ น ตามข้อ 10.1 (1) หรือ 10.1 (2) บริษัท จัดการจะ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ูถ้ อื หน่ วยลงทุนมีคาสังขายคื
่
นหน่ วย
ลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงาน ก.ล.ต.
(2) แจ้งผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที่มคี าสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธกี ารใดๆ โดย
พลัน เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็ นต้น
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้อมทัง้ จัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐาน
การได้รบั ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมูล ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ
10.1 (2) ต่อสานักงาน ก.ล.ต. โดยพลัน ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะมอบหมายให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ดาเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสังขายคื
่
นหน่ วยลงทุนในช่วงเวลา
ดังกล่าว ให้บริษทั จัดการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนนัน้ โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามลาดับวันที่ส่งคาสัง่
ขายคืนก่อนหลัง
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11. การไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน ไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ :
1. บริษทั จัดการจะไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับ เปลีย่ นหน่ วยลงทุนตามคาสั ่งทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว หรือจะหยุด
รับคาสังซื
่ ้อ คาสังขายคื
่
น หรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีทก่ี าหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่า
กรณีดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนทีร่ บั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน
แก่ผลู้ งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษทั จัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกีย่ วข้องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้
1. การกระทาทีเ่ ป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ติ ามคาสังเกี
่ ย่ วกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผูม้ อี านาจ
ตามกฎหมาย
(ข) บริษทั จัดการไม่สามารถดาเนินการรูจ้ กั ลู กค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้
ในสาระสาคัญ
(2) อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ
ของตนอัน เนื่ อ งมาจากการที่บ ริษัท จัด การรายเดิม ไม่ ส ามารถด ารงความเพีย งพอของเงิน กองทุ น ได้ต ามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ท่ี
เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ ให้กระทาได้ไม่เกิน 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 มีความเชือ่ โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้องระงับการขาย รับซือ้ คืน
หรือสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตุจาเป็ นตามกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังนี้ ทัง้ นี้ การระงับการขาย รับซื้อคืน หรือสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนต้องไม่เกินกว่า 5 วันทาการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผัน
เวลาดังกล่าวจากสานักงาน
1. ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพือ่ คุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม
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ในกรณีที่ม ีก ารระงับ การขาย รับ ซื้อ คืน หรือ สับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุน ตามข้อ (4) (ข) วรรคหนึ่ ง
ให้บริษทั จัดการแจ้งให้สานักงานทราบโดยทันที ทัง้ นี้ หากเป็ นการระงับการขาย รับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
เกินกว่า 1 วันทาการ สานักงานอาจพิจารณาสังการให้
่
บริษั ทจัดการดาเนินการโดยประการใดๆ เพื่อคุม้ ครองประโยชน์
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวมหรือเพือ่ ลดผลกระทบต่อธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
(ค) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ห รือทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้เกิดขึน้ ซึง่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ
1. ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ท่กี องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้ นี้
เฉพาะในกรณีทก่ี องทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ทซ่ี ้ือขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนัน้ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
2. มีเหตุการณ์ทท่ี าให้ไม่สามารถแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถ
โอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
3. มีเหตุ ท่ี ท าให้ ก องทุ น รวมไม่ ไ ด้ ร ับ ช าระเงิ น จากหลัก ทรัพ ย์ ห รือ ทรัพ ย์ สิน ที่ล งทุ น ไว้ต าม
กาหนดเวลาปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่าวอยูเ่ หนือการควบคุมของบริษทั จัดการและผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
2. เมือ่ ปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษทั จัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตาม
คาสังซื
่ อ้ คาสังขายคื
่
นหรือคาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้ว บริษทั จะปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(1) แจ้งผู้ถอื หน่ วยลงทุนที่ม ีคาสังซื
่ ้อ คาสังขายคื
่
น หรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
ไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 1 (2) ให้เปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่ ว ย
ลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบถึงการหยุดรับคาสังซื
่ ้อ คาสังขายคื
่
น หรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธกี าร
ใดๆ โดยพลันด้วย เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็ นต้น
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนหรือการหยุดรับคาสังซื
่ ้ อ คาสังขายคื
่
น
หรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุ น พร้อมทัง้ แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนิน การของกองทุนนั น้ ให้สานัก งาน
ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีท่บี ริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนหรือหยุดรับคาสังซื
่ ้อ คาสัง่
ขายคืนหรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ตามข้อ 1 (2) หรือ (4) เกิน 1 วันทาการ ให้บริษทั จัดการดาเนินการดังต่อไปนี้
ก่อนการเปิ ดรับคาสังซื
่ อ้ คาสังขายคื
่
น หรือคาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสังซื
่ ้อ คาสังขายคื
่
น หรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุน ณ วันทาการสุดท้ายก่อนวันรายงานนัน้ ให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับ
คาสังซื
่ อ้ คาสังขายคื
่
น หรือคาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที่มคี าสังซื
่ ้อ คาสังขายคื
่
น หรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบ
ถึงการเปิ ดขาย รับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถอื หน่ วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัวไปให้
่
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ทราบถึงการเปิ ดรับคาสังซื
่ ้อ คาสังขายคื
่
น หรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้วยวิธกี ารใดๆ โดยพลัน เช่น การประกาศ
ทางเว็บไซต์ เป็ นต้น
3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่ วยลงทุนหรือหยุดรับคาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนหรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที่บ ริษัท จัด การพบว่าราคาขายหน่ วยลงทุ น ไม่ถู ก ต้องตามส่ วนรายละเอียดโครงการ หั วข้อ "16.4
หลักเกณฑ์และวิธกี ารดาเนินการในกรณีทม่ี ูลค่าหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง" และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะแจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าสังซื
่ ้อหน่วย
ลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาสังซื
่ อ้ หรือคาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผย
ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบถึงการหยุดรับคาสังซื
่ ้อหรือคาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุนหน่ วยลงทุน
ด้วยวิธกี ารใดๆ โดยพลัน เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็ นต้น
4. บริษทั จัดการจะปิ ดรับคาสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุนชัวคราวหรื
่
อถาวรตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษทั จัดการ
จะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า 3 วันก่อนการใช้สทิ ธิทจ่ี ะปิ ดรับคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุนโดยจะปิ ดประกาศ ณ สานักงานของ
บริษทั จัดการ หรือสานักงานใหญ่ หรือสานักงานสาขาของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือแจ้งให้ผูล้ งทุนทราบผ่าน
ทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม และแจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบ
5. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับคาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่ วยลงทุนเข้า เป็ นการชัวคราวและ/หรื
่
อถาวร และปิ ด
รับคาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก เป็ นการชัวคราว
่
รวมถึงขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธคาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุนใดๆ ใน
กรณีท่บี ริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ หรือต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือต่อชือ่ เสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษทั จัดการ โดยจะแจ้งให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า 3 วันก่อนการใช้สทิ ธิท่จี ะปิ ดรับคาสังสั
่ บ เปลี่ยนหน่ วย
ลงทุน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ในกรณีปิดรับ
คาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้าถาวร จะแจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบ
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
เป็ นไปตามประกาศ
13. เงือ่ นไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน :
13.1 การจัดสรรหน่ วยลงทุน :
ผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนจะได้รบั จัดสรรหน่วยลงทุนตามทีส่ งซื
ั ่ ้อหลังจากทีไ่ ด้ชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจานวน
13.2 การโอนหน่ วยลงทุน :
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ จะนาไปจาหน่าย จ่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นหลักประกันมิได้
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14. การจ่ายเงิ นปันผล :
ไม่จ่าย
15. ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ งซื
ั ่ ้อหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุน :
15.1 ค่าธรรมเนี ยมรวม (เพดานค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่ ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ทัง้ หมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ 2.6750 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่าย
เกีย่ วกับโฆษณา (แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.6 ข้อ 2 (2)) เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีส่ ามารถประมาณการได้ เช่น
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าจัดทาเอกสารต่างๆ ของกองทุน เช่น หนังสือชีช้ วน หนังสือบอกกล่าวต่อ
ผูถ้ อื หน่ วย ประกาศ รวมถึงค่าจัดส่งเอกสารดังกล่าว เมื่อรวมกันแล้วประมาณค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ไม่เกิน
ร้อยละ 2.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นการประมาณการ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กบั
ปั จจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุ น จานวนผู้ถือหน่ วยลงทุน เป็ นต้น แต่ทงั ้ นี้จะไม่เกินกว่ าอัตราขัน้ สูงของยอดรวม
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในโครงการ
15.2 ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1 ค่าธรรมเนี ยมการจัดการรายปี :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.3375 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
ในอัต ราไม่ เกิน ร้อ ยละ 1.25 ต่ อ ปี ข องมูล ค่ า ทรัพ ย์สิน ทัง้ หมดหัก มู ล ค่ า หนี้ สิน ทัง้ หมด (ไม่ รวม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ) เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วย
ลงทุน
ทัง้ นี้ หากกองทุน (กองทุนต้นทาง) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน
(กองทุนปลายทาง) บริษทั จัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุน
ต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจานวน 100 ล้านบาท บริษทั
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จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราทีก่ องทุ นต้นทางกาหนด และ (2)
เงินลงทุน 100 ล้านบาท ในอัตราทีก่ องทุนปลายทางกาหนด เป็ นต้น
15.2.2 ค่าธรรมเนี ยมผูด้ แู ลผลประโยชน์ รายปี :
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0428 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
ในอัต ราไม่ เกิน ร้อ ยละ 0.04 ต่ อ ปี ข องมูล ค่ า ทรัพ ย์สิน ทัง้ หมดหัก มู ล ค่ าหนี้ สิน ทัง้ หมด (ไม่ รวม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ) เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วย
ลงทุน
15.2.3 ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี :
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
ในอัต ราไม่ เกิน ร้อ ยละ 0.05 ต่ อ ปี ข องมูล ค่ า ทรัพ ย์ สิน ทัง้ หมดหัก มู ล ค่ าหนี้ สิน ทัง้ หมด (ไม่ รวม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ) เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วย
ลงทุน
15.2.4 ค่าธรรมเนี ยมที่ปรึกษาการลงทุน :
ไม่ม ี
15.2.5 ค่าธรรมเนี ยมการจัดจาหน่ าย :
ไม่ม ี
15.2.6 ค่าธรรมเนี ยมอื่นๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.2412 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
1. ค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วกับการซือ้ หลักทรัพย์ ซึง่ จะรวมอยูใ่ นต้นทุนของค่าซือ้ หลักทรัพย์เมื่อมีการ
ซื้อหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์
ได้แก่ ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซือ้ ขายหลักทรัพย์
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ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลีย่ นแปลงการบันทึกบัญชีให้เป็ นไปตามแนวปฎิบตั ทิ างบัญชี
สาหรับกองทุน รวมและกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และหรือหลักเกณฑ์อ่นื ใดที่เกี่ยวข้องกาหนดทัง้ ในปั จจุบนั และที่แก้ไข
เพิม่ เติมในอนาคต
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก ที่เรียกเก็บจากกองทุน ตาม
จานวนทีจ่ ่ายจริง ได้แก่
(1) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดทาโครงการกองทุนและการยื่นจัดตัง้
กองทุน ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั ติ ามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงาน ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม
เผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนสัมมนาแนะนากองทุน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ทัง้ นี้ จะไม่เกิน
อัตราร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันที่จดทะเบียน หรือไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันที่
จดทะเบียน เมือ่ รวมภาษีมลู ค่าเพิม่
(3) ค่าออกแบบหรือค่าจัดทาหรือจัดพิมพ์หรือค่าแปลหนังสือชีช้ วน ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ใบคาสังซื
่ ้อหรือใบจองซื้อหน่ วยลงทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิหรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนอื่นใด และเอกสารทีใ่ ช้
ประกอบการเสนอขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(4) ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้หรืออ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์ เครื่องหมายการค้า และ/หรือ
เครือ่ งหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือของผูค้ านวณและประกาศดัชนี (Index Provider)
3. ค่าใช้จ่ายเพื่อการดาเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจานวนทีจ่ ่ ายจริง ได้แก่
(1) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเพิม่ เงินทุนกองทุน
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม
เผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนสัมมนาแนะนากองทุน และอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (ถ้ามี) ทัง้ นี้ จะไม่เกินร้อยละ
0.50 ต่ อ ปี ของมู ล ค่ า ทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิข องกองทุ น หรือ ไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 0.5350 ต่ อ ปี ของมู ล ค่ าทรัพ ย์ สิน สุ ท ธิ เมื่อ รวม
ภาษีมลู ค่าเพิม่
(3) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าทีป่ รึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ปฏิบตั ติ ามคาสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
(4) ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้หรืออ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์ เครื่องหมายการค้า และ/หรือ
เครือ่ งหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือของผูค้ านวณและประกาศดัชนี (Index Provider)
(5) ค่าจัดทารายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศ
ในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่าใช้จ่ายในการจัดทาและจัดพิมพ์ ใบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิหรือเอกสาร
แสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนอื่นใด ใบคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน ใบคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุน แบบฟอร์มอื่นใด เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
อื่นๆ ตามทีบ่ ริษทั จัดการจัดทาขึน้
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(6) ค่าจัดทา ค่าจัดพิมพ์ ค่าแปล และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่ม เติม โครงการ
จัดการกองทุน หรือเอกสารอื่นใดทีเ่ กีย่ วกับกองทุน
(7) ค่าจัดทา ค่าจัดพิมพ์ ค่าแปล ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร และจัดส่งหนังสือชี้ชวนเสนอขาย
หน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจาปี ข่าวสารกองทุน และหรือเอกสารอื่นๆ ถึงผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(8) ค่าใช้จ่ าย (ถ้ามี) ในการด าเนิ น คดีข องผู้ดูแลผลประโยชน์ ท่ีฟ้ อ งร้อ งให้บ ริษัท จัด การ
ปฏิบตั ติ ามหน้าที่ หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษทั จัดการ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนหรือ
เมื่อได้รบั คาสังจากส
่
านักงาน ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ของ
กองทุน
(9) ค่าใช้จ่ายในการรับชาระหนี้เป็ นทรัพย์สนิ อื่น แทนการชาระหนี้ดว้ ยเงินสดตามตราสารหนี้
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิตกิ รรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจานอง ค่าปลดจานอง
ค่ า จัด พิ ม พ์ เอกสาร ค่ า ใช้จ่ า ยหรือ ค่ า ธรรมเนี ย มอื่น ใดที่เกี่ ย วข้อ งกับ ทางราชการค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ย วกับ การได้ ม าซึ่ง
หลักประกันของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
(10) ค่าใช้จ่ายในการรับ ชาระเงิน ค่าซื้อหน่ วยลงทุ น ค่าใช้จ่ายในการชาระเงินค่ ารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
(11) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน เพื่อนา
เงินเข้าบัญชีสาหรับการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน เป็ นต้น ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง
(12) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
(13) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชาระบัญชีและเลิกกองทุน รวมถึงการดาเนินการวางทรัพย์ (ถ้ามี)
(14) ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการติดตามทวงถาม หรือการดาเนินคดีเพือ่ การรับชาระหนี้ใดๆ
(15) ค่าธรรมเนียม ค่ าใช้จ่าย ค่ าภาษีอากร หรือภาษี อ่ืนใดที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่ องกับการ
ซือ้ ขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมีไว้ในทรัพย์สนิ ของกองทุนทัง้ ในประเทศไทย และต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน การจัดหา การรับมอบ การส่งมอบ การป้ องกันผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ในการแลกเปลี่ย นเงิน ตราต่ า งประเทศ การโอนเงิน ค่ า ใช้จ่ า ยของศู น ย์ ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ ใ นประเทศไทย (ถ้า มี)
ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการป้ องกันความเสีย่ งในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือความ
เสี่ยงอื่น ใดที่เกี่ยวข้องกับ การลงทุ น ในหรือต่างประเทศ (ถ้ามี) รวมถึงค่าธรรมเนี ย มและหรือค่า ท ารายการและหรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องของผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ในต่างประเทศของกองทุน
(16) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่ างๆ ในการสอบบัญ ชี ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบทรัพ ย์สนิ
ทัง้ ในและต่างประเทศ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั ติ ามคาสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษทั จัดการลงทุนและการชาระบัญชี
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(17) ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการนาเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่เกีย่ วข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าทีพ่ กั
ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าประกันการเดินทาง เป็ นต้น
(18) ค่าธรรมเนียมสาหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื่อชาระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก
Global Custodian สาหรับกรณีการลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการผิดนัดชาระราคา (Failed Trade)
(19) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผูร้ บั ฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในต่างประเทศของ
กองทุนรวมถึงค่าธรรมเนี ยมและหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องของผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี)
ตามที่จ่ายจริง ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อนี้เมื่อรวมค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนจะไม่เกินอัตรา
ร้อยละ 0.04 ต่ อปี ของมูลค่าทรัพ ย์สินสุ ท ธิของกองทุน หรือไม่เกินร้อยละ 0.0428 ต่ อปี ของมูลค่าทรัพ ย์สนิ สุท ธิของ
กองทุน เมือ่ รวมภาษีมลู ค่าเพิม่
(20) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผูถ้ อื หน่ วยลงทุน การขอ
มติผถู้ อื หน่วยลงทุน เป็ นต้น
ภาษีมลู ค่าเพิม่ อันเนื่องมาจากค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนทัง้ หมด จะเป็ นภาระของ
กองทุน
การคานวณค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายจะใช้เงินบาทเป็ นฐานในการคานวณ
ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของกองทุนเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ และภาษีอ่นื
ใดในทานองเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลีย่ นแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดใน
ทานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่ างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตรา
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รบั มติจ ากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว
15.3 ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผูส้ งซื
ั ่ ้อหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุน :
15.3.1 ค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ บริษัท จัดการจะยกเว้น ไม่เรีย กเก็บ ค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุ นในระยะแรก บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิหากจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้เรียกเก็บได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่ วย
ลงทุ น ที่ใช้ค านวณราคาขายหน่ ว ยลงทุ น โดยจะแจ้ง ให้ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ทราบล่ ว งหน้ า ผ่ า นทางเว็บ ไซต์ บ ริษัท ที่
www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
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บริษทั จัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุนดังกล่าวกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน
โดยบริษทั จัดการจะแจ้งรายละเอียดไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะแก้ไข ยกเลิก หรือเพิม่ เติมการคิดค่าธรรมเนียมการขายข้างต้นได้ใน
ภายหลัง โดยจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษทั จัดการที่ www.bblam.co.th และผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืน
ทัง้ นี้ หากกองทุน (กองทุนต้นทาง) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน
(กองทุนปลายทาง) บริษทั จัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายซ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้น
ทางมีมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจานวน 100 ล้านบาท บริษัท
จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกาหนดเท่านัน้ โดย
กองทุนปลายทางจะไม่มกี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิม่ เติมอีก เป็ นต้น
15.3.2 ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่ วย
ลงทุน
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุนที่ใช้คานวนราคารับ ซื้อคืนหน่ วยลงทุน (โดยมี
ค่าธรรมเนียมขัน้ ต่ า 50 บาท) โดยบริษัทจัดการจะหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากมูลค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ที่บริษัท
จัดการจะต้องจ่ายให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนของกองทุนติดต่อกันมากกว่า 1 ปี บริษทั จัดการจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ในจานวนเงิน 50 บาทต่อรายการ
ทัง้ นี้ หากกองทุน (กองทุนต้นทาง) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน
(กองทุนปลายทาง) บริษทั จัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนซ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุน
ต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจานวน 100 ล้านบาท บริษทั
จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราทีก่ องทุนต้นทางกาหนดเท่านัน้ โดย
กองทุนปลายทางจะไม่มกี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิม่ เติมอีก เป็ นต้น
15.3.3 ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (Switching In) :
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
1. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการ
ของบริษทั จัดการ : บริษทั จัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
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2. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน กับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของ
บริษทั จัดการอื่น : ในอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
อนึ่ง ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บ ผูส้ นับสนุ น การขายหรือรับซื้อคืนจะเป็ นผูเ้ รียกเก็บจาก
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยตรง เพือ่ ไม่ให้ผดิ เงือ่ นไขการลงทุนของประกาศกรมสรรพากร
15.3.3.2 ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก (Switching Out) :
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
1. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการ
ของบริษทั จัดการ : บริษทั จัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
2. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของ
บริษทั จัดการอื่น : ในอัตราไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเรียกเก็บ อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวในอัตราใดได้
โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ซึง่ เป็ นผูเ้ รียกเก็บ
อนึ่ง ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะเป็ นผูเ้ รียกเก็บจาก
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยตรง เพือ่ ไม่ให้ผดิ เงือ่ นไขการลงทุนของประกาศกรมสรรพากร
15.3.4 ค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่ วยลงทุน :
ไม่ม ี
15.3.5 ค่าธรรมเนี ยมการออกเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน :
ไม่ม ี
15.3.6 ค่าปรับกรณี ขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กาหนดในโครงการ (Exit Fee) :
ไม่ม ี
15.3.7 ค่าธรรมเนี ยมอื่นๆ :
ตามทีจ่ ่ายจริง
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิม่ และภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน อย่างไร
ก็ตาม หากมีการเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทานองเดียวกัน บริษทั จัดการ
ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงการรับรูภ้ าษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
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15.4 วิ ธีการคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนี ยม :
1. บริษทั จัดการจะคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม
นายทะเบียนทุกวันที่มกี ารคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ หมดหักมูลค่าหนี้สนิ ทัง้ หมด เว้นแต่
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่าธรรมเนี ยมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนีย มนายทะเบียนในวัน นั น้ ๆ ของกองทุ น
เป็ นฐานในการคานวณค่าธรรมเนียม และเรียกเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดือน
2. ค่าธรรมเนี ยมที่เกี่ย วกับการซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งจะรวมอยู่ในต้นทุน ของค่าซื้อหลักทรัพ ย์เมื่อมีการซื้อ
หลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวกับการขายหลักทรัพย์ จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมือ่ มีการขายหลักทรัพย์ ทัง้ นี้
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลีย่ นแปลงการบันทึกบัญชีให้เป็ นไปตามแนวปฎิบตั ทิ างบัญชีสาหรับกองทุนรวมและกองทุน
สารองเลีย้ งชีพ และหรือหลักเกณฑ์อ่นื ใดทีเ่ กีย่ วข้องกาหนดทัง้ ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
3. ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุป ระสงค์ในการเสนอขายหน่ วยลงทุ นครัง้ แรก ที่ เรียกเก็บ จากกองทุ นตามจานวน
ทีจ่ ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนตามแนวปฎิบตั ทิ างบัญชีสาหรับกองทุนรวมและกองทุน
สารองเลีย้ งชีพ และหรือหลักเกณฑ์อ่นื ใดทีเ่ กีย่ วข้องกาหนดทัง้ ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
4. ค่าใช้จ่ายเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุ น ที่เรียกเก็บตามจานวนที่จ่า ยจริง บริษัท จัดการจะพิจารณา
ตัดจ่ายทัง้ จานวนหรือทยอยตัดจ่ายในทางบัญชีของกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ ของค่าใช้จ่ายนัน้ ตามแนว
ปฎิบตั ทิ างบัญชีสาหรับกองทุนรวมและกองทุนสารองเลีย้ งชีพ และหรือหลักเกณฑ์อ่นื ใดทีเ่ กีย่ วข้องกาหนดทัง้ ในปั จจุบนั
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
5. กรณีท่กี องทุนมีการลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่ ริษทั จัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ดาเนินการ บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนจากผู้ซ้อื หน่ วย
ลงทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือกองทุนรวมทีไ่ ปลงทุนในลักษณะทีซ่ ้าซ้อนกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมอื่น
ทัง้ นี้ การคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามแนวปฎิบตั ทิ างบัญชีสาหรับกองทุนรวมและกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
และหรือหลักเกณฑ์อ่นื ใดทีเ่ กีย่ วข้องกาหนดทัง้ ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
15.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่าย :
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนี ยม/ค่าใช้จ่าย
1. การเพิ่ มค่าธรรมเนี ยม/ค่าใช้จ่าย
1.1 ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
1.1.1 ไม่เกินอัตราทีร่ ะบุในโครงการ

การดาเนิ นการของบริ ษทั จัดการ

เปิ ดเผย2 ให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทาการก่อน
การเรียกเก็บเพิม่ ขึน้

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

การดาเนิ นการของบริ ษทั จัดการ
บริษทั จัดการต้องได้รบั มติพเิ ศษ3 และแจ้งให้สานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
เปิ ดเผย2 ให้ผถู้ อื หน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิม่ ขึน้ และแจ้งให้สานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
บริษทั จัดการต้องขอมติ3 เพือ่ แก้ไขโครงการ
เปิ ดเผย2 ให้ผลู้ งทุนทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่
วันทีม่ กี ารเรียกเก็บลดลง
ให้บริษทั จัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถอื ว่า
สานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรือ่ งดังกล่าว

2.2 แตกต่างไปจากทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
1

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

หมายเหตุ :
สาหรับค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการกองทุ นทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ (ถ้ามี) บริษทั จัดการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ หรือบริษทั
จัดการจะทดรองจ่ายให้กองทุนก่อน และบริษทั จัดการจะเรียกเก็บเงินทดรองจ่ายจากกองทุนเดือนละครัง้ ทัง้ นี้ การคิด
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามแนวปฎิบตั ทิ างบัญชีสาหรับกองทุนรวมและกองทุนสารองเลี้ยงชี พ และหรือหลักเกณฑ์
อื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกาหนดทัง้ ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
16. วิ ธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และ
ราคาหน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิ ธีการดาเนิ นการในกรณี ที่มลู ค่าหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้อง :
16.1 วิ ธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน
และราคาหน่ วยลงทุน : ต่างประเทศ
16.2 เงื่อนไขพิ เศษ :
1. บริษทั จัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีส่ านักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด และตามทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
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2. บริษทั จัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสานักงาน ก.ล.ต.
ให้แก้ไขเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่น
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่ วยลงทุนทุกสิ้นวันทาการ ภายใน 2 วันทาการถัดไป
เว้นแต่วนั ทาการนัน้ ตรงกับวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์ทก่ี องทุนเข้าไปลงทุน และประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน หรือ
วันตามทีบ่ ริษทั จัดการประกาศกาหนดเพิม่ เติมในกรณีทม่ี เี หตุการณ์ไม่ปกติ
ทัง้ นี้ ในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ของกองทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ต่างประเทศ การคานวณมูลค่า
ยุตธิ รรมของทรัพย์สนิ ดังกล่าว บริษทั จัดการจะใช้หลักการคานวณมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพ ย์หรือตราสารทีเ่ สนอขาย
ในต่างประเทศ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษทั จัดการลงทุนซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. บริษทั
จัดการจะใช้และตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับราคาและอัตราผลตอบแทนของตราสารดังกล่าว โดยใช้ขอ้ มูลที่เปิ ดเผยผ่าน
ระบบ Bloomberg หรือ Reuters หรือระบบอื่นใดทีม่ กี ารเผยแพร่ขอ้ มูลสูส่ าธารณชนและสามารถใช้อา้ งอิงได้ภายใต้ความ
เห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
บริษทั จัดการจะใช้อตั ราแลกเปลีย่ นเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื่อคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ น
เงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เป็ นราคาปิ ด (Close) ซึ่งประกาศบนหน้ า จอ Bloomberg หรือ
Reuters ทีป่ ระมาณเวลา 16.30 น. หรือใช้อตั ราแลกเปลี่ยนทีป่ ระกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ของวันทีค่ านวณเป็ น
เกณฑ์ในการคานวณ
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลีย่ นนัน้ ไม่มคี วามเหมาะสม บริษทั จัดการอาจพิจารณา
ใช้อตั ราแลกเปลีย่ นของหน่วยงานอื่นใดทีป่ ระกาศแทนได้ โดยความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
(2.2) คานวณราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนทุกสิน้ วันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุน
ภายใน 2 วันทาการถัดไป ทัง้ นี้ ในการคานวณราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการใช้
มูลค่าหน่วยลงทุนของสิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุนของวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนล่าสุด ภายใน
3 วันทาการถัดไป
(2.4) ประกาศราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุน
ล่าสุด ภายใน 3 วันทาการถัดไป
มูลค่าหน่ วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหารด้วยจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมด เมือ่ สิน้ วันทาการทีค่ านวณนัน้
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ ว ยลงทุน
ข้างต้น บริษทั จัดการจะใช้ตวั เลขทศนิยมตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 3 และได้รบั การรับรองจากผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
บริษทั จัดการอาจไม่คานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขาย
หน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุ นของกองทุนรวมในกรณีทต่ี ลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่กองทุนรวม
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ได้ไปลงทุนในหลักทรัพย์ท่ซี ้ือขายในตลาดดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ไม่สามารถ
เปิ ดทาการซือ้ ขายได้ตามปกติหรือเหตุอ่นื ใดตามทีไ่ ด้รบั การผ่อนผันจากสานักงาน ก.ล.ต.
เมื่อเกิดเหตุการณ์ ขา้ งต้น บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่า
หน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และผูส้ นับ สนุ นการขายหรือ
รับซื้อคืน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุ ดคานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทัง้ แสดงเหตุผ ลและรายงานแผนการณ์
ดาเนินงานของกองทุนรวมให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(2.5) ในกรณีประกาศตาม (2.3) และ (2.4) บริษทั จัดการจะดาเนินการด้วยวิธกี ารใดๆ เพื่อให้ผูล้ งทุน
ทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางทีเ่ หมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็ นต้น และ
ภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และจะจัดให้มขี อ้ มูลดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ าการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่ งที่ผู้ส นับสนุ นการขายหรือรับซื้อ คืนใช้ซ้ือขายหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ จะระบุ
วิธกี ารประกาศดังกล่าวให้ชดั เจนในหนังสือชีช้ วน
(2.6) ในกรณีทม่ี ูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน จานวนหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สานักงาน
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
3. การใช้ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุ น ราคาขายและราคารับซื้อคืน หน่ วย
ลงทุน หรือจานวนหน่วยลงทุนของกองทุน บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ ง โดยใช้วธิ กี ารปั ด
เศษทศนิยมตามหลักสากล
(3.2) คานวณมูลค่าหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ ง โดยใช้วธิ กี ารปั ดเศษทศนิยม
ตามหลักสากล สาหรับมูลค่าหน่ วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณราคาขายหน่ วยลงทุ นจะปั ดเศษทศนิยมตาแหน่ งที่ 4 ขึน้
ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพือ่ ใช้ในการคานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตาแหน่ งที่ 5 ทิง้
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณได้ใน (3.2)
(3.4) คานวณจานวนหน่ วยลงทุ นเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ ง โดยใช้วธิ กี ารปั ดเศษทศนิ ยม
ตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิง้
ในกรณีทม่ี ผี ลประโยชน์เกิดขึน้ จากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษทั จัดการจะนาผลประโยชน์นัน้
รวมเข้าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน
ในกรณี ท่มี เี หตุจาเป็ นที่ทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะขอผ่อนผันการไม่คานวณและประกาศตามกาหนด
นี้ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายในวันทาการถัดจากวันทีไ่ ม่สามารถคานวณและประกาศได้
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4. ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้บริษทั จัดการได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ าม ข้อ 2.
(4.1) เมื่อบริษทั จัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน หรือหยุดรับคาสังซื
่ ้อหรือคาสังขายคื
่
นหน่ วย
ลงทุน โดยให้ได้รบั ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(4.2) เมือ่ มีเหตุทบ่ี ริษทั จัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รบั ยกเว้นตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุดงั กล่าว
(4.3) เมือ่ เป็ นวันหยุดทาการซือ้ ขายของกองทุน และหรือตัวแทนขายของกองทุน
เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ (4.1) และหรือ (4.2) บริษัทจัดการจะประกาศการหยุ ดคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุ ดคานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทัง้ แสดงเหตุผลและรายงาน
แผนการณ์ดาเนินงานของกองทุนรวมให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
ประกาศราคาขายหน่ วยลงทุนและ/หรือราคารับซื้อ คืนหน่ วยลงทุนของวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุนล่า สุด
ภายใน 3 วันทาการถัดไป
16.3 แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน :
ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือทุกช่องทางดังนี้
• เว็บไซต์บริษท
ั จัดการ www.bblam.co.th และหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
• Mobile Application เช่น BF Mobile Application
• ประกาศปิ ดทีบ
่ ริษทั จัดการ และหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ้ คืน
• หนังสือพิมพ์รายวัน
• ตรวจดูขอ
้ มูลใน NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com
หรือสอบถามได้ท่ี บลจ.บัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8
16.4 หลักเกณฑ์และวิ ธีการดาเนิ นการในกรณี ที่มลู ค่าหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้อง :
ส่วนที่ 1 การดาเนินการกรณีมูลค่ าหน่ วยของกองทุนปิ ดไม่ถูกต้องและได้ม ีการประกาศไปแล้ว หรือราคา
หน่วยของกองทุนเปิ ดไม่ถูกต้อง
ข้อ

การดาเนิ นการของบริ ษทั จัดการ
กรณี ที่มลู ค่า/
ราคาหน่ วยไม่ถกู ต้อง
1. < 1 สตางค์ หรือ < 0.5% 1.1 จัดทาและส่งรายงาน1 ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทราบถึงความ
ไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสาคัญดังนี้
ของมูลค่า/ราคาหน่ วย
1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยทีไ่ ม่ถูกต้อง
ที่ถกู ต้อง
1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยทีถ่ ูกต้อง
1.1.3 สาเหตุทท่ี าให้มลู ค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
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ภายใน 7 วันทาการ
นับแต่วนั ทีพ่ บว่า
มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง
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ข้อ

กรณี ที่มลู ค่า/
ราคาหน่ วยไม่ถกู ต้อง

การดาเนิ นการของบริ ษทั จัดการ
1.1.4 มาตรการป้ องกันเพื่อมิให้มลู ค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง ในกรณีทค่ี วามไม่ถูกต้องไม่ได้ม ี
สาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
1.2 ในกรณีทส่ี าเหตุทท่ี าให้มลู ค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื่องถึงการคานวณมูลค่า/ราคาหน่วยครัง้ ต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

2.

≥ 1 สตางค์ และ ≥ 0.5%

ของมูลค่า/ราคาหน่ วย
ที่ถกู ต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทวไป
ั่
2.1.1 คานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลังตัง้ แต่วนั ที่
พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที่
มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง
2.1.2 ดาเนินการดังนี้ เฉพาะวันทีม่ ลู ค่า/ราคาหน่วย
เข้าเงือ่ นไข ตาม 2.
2.1.2.1 จัดทารายงานการแก้ไขมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลัง1
(ก) รายงานต้องมีสาระสาคัญตามที่
กาหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม
เว้นแต่ในกรณีของรายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิ ด ให้ระบุการ
ดาเนินการของบริษทั จัดการ
เมือ่ พบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้องไว้
แทนข้อมูลตาม 1.1.4
(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูลใน
รายงานดังกล่าวภายในวันทาการ
ถัดจากวันทีส่ ่งรายงานให้ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์
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ตัง้ แต่วนั ทีพ่ บว่า
มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

ภายในวันทาการถัด
จากวันทีพ่ บว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ภายในวันทาการถัด
จากวันทีค่ านวณ
มูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังเสร็จสิน้

B-SIPRMF
ข้อ

กรณี ที่มลู ค่า/
ราคาหน่ วยไม่ถกู ต้อง

การดาเนิ นการของบริ ษทั จัดการ
2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ระยะเวลา

ภายในวันทีผ่ ดู้ แู ล
ผลประโยชน์รบั รอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1
2.1.2.3 ดาเนินการโดยวิธกี ารใดๆ เพือ่ ให้
ภายใน 3 วันทาการ
ผูล้ งทุนสามารถรับทราบชือ่ กองทุน
นับแต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ล
ทีม่ กี ารแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน ผลประโยชน์รบั รอง
เดือน ปี ทีม่ กี ารแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1
2.2 หลักเกณฑ์เพิ่ มเติ มเฉพาะกองทุนเปิ ด
โดยดาเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวันทีเ่ ข้า
เงือ่ นไขตาม 2.
2.2.1 จัดทารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการ ตาม 2.1.2.1
แก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยูใ่ น
ส่วนของการดาเนินการของบริษทั จัดการ
เมือ่ พบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
2.2.2 ชดเชยราคาตามทีก่ าหนดไว้ในส่วนที่ 2
ภายใน 5 วันทาการ
ให้แล้วเสร็จ
นับแต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ล
2.2.3 ดาเนินการโดยวิธกี ารใดๆ เพือ่ ให้ผซู้ อ้ื หรือผูข้ าย ผลประโยชน์รบั รอง
คืนหน่วยในช่วงระยะเวลาทีร่ าคาหน่วยไม่ถูกต้อง ข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วย
ทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการ
ย้อนหลังและรายงาน
ชดเชยราคา
การชดเชยราคา
ภายใน 7 วันทาการ
2.2.4 จัดทามาตรการป้ องกันเพือ่ มิให้ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทัง้
นับแต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ล
สาเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อนหลังตาม ผลประโยชน์รบั รอง
2.1.2.1 ให้สานักงาน เว้นแต่ในกรณีทร่ี าคาหน่วย ข้อมูลในรายงานตาม
ไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจ 2.1.2.1
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ข้อ

กรณี ที่มลู ค่า/
ราคาหน่ วยไม่ถกู ต้อง

การดาเนิ นการของบริ ษทั จัดการ

ระยะเวลา

ควบคุมได้ ให้บริษทั จัดการส่งสาเนาเอกสารที่
ผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่าการทีร่ าคาหน่วย
ไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอก
ทีไ่ ม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสาเนารายงาน
ดังกล่าวแทน
1

ให้บริษทั จัดการจัดให้มสี าเนารายงานไว้ ณ ทีท่ าการของบริษทั จัดการ เพือ่ ให้สานักงานเข้าตรวจ

ส่วนที่ 2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที่ 1 ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. ราคาหน่ วยที่ไม่ถกู ต้อง < ราคาหน่ วยที่ถกู ต้อง
1.1 กรณี ขาย

1.2 กรณี รบั ซื้อคืน

1.1.1 กรณีทผ่ี ซู้ อ้ื มีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจานวนหน่วยของผูซ้ อ้ื หน่วยเป็ นจานวนซึง่ มีมลู ค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยทีถ่ ูกต้อง
1.1.2 กรณีทผ่ี ซู้ อ้ื ไม่มหี น่วยเหลืออยู่2 ให้จ่ายเงินของบริษทั จัดการ ให้กองทุนเปิ ด เป็ นจานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่
1.1.3 กรณีทผ่ี ซู้ อ้ื มีหน่วยเหลืออยูน่ ้อยกว่าจานวนหน่วยทีจ่ ะต้องลด2 ให้ดาเนินการดังนี้
1.1.3.1 ดาเนินการตาม 1.1.2 หรือ
1.1.3.2 ลดจานวนหน่วยทีเ่ หลืออยูน่ นั ้ และจ่ายเงินของบริษทั จัดการ ให้กองทุนเปิ ดเป็ น
จานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่
1.2.1 กรณีทผ่ี ขู้ ายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิม่ จานวนหน่วยของผูข้ ายคืนเป็ นจานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่วยทีถ่ ูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผขู้ ายคืน
1.2.2 กรณีทผ่ี ขู้ ายคืนไม่มหี น่ วยเหลืออยู่ ให้บริษทั จัดการ จ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผขู้ ายคืน

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

2.1.1 เพิม่ จานวนหน่วยของผูซ้ อ้ื เป็ นจานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยทีไ่ ม่
ถูกต้องกับราคาหน่วยทีถ่ ูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผซู้ อ้ื
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2. ราคาหน่ วยที่ไม่ถกู ต้อง > ราคาหน่ วยที่ถกู ต้อง (ต่อ)
2.2 กรณี รบั ซื้อคืน

2.2.1 กรณีทผ่ี ขู้ ายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจานวนหน่วยของผูข้ ายคืนหน่วยเป็ นจานวนซึง่ มี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่วยทีถ่ ูกต้อง
2.2.2 กรณีทผ่ี ขู้ ายคืนไม่มหี น่วยเหลืออยู2่ ให้บริษทั จัดการจ่ายเงินของบริษทั จัดการ ให้กองทุน
เปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่
2.2.3 กรณีทผ่ี ขู้ ายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจานวนหน่วยทีจ่ ะต้องลด2 ให้ดาเนินการดังนี้
2.2.3.1 ดาเนินการตาม 2.2.2 หรือ
2.2.3.2 ลดจานวนหน่วยทีเ่ หลืออยูน่ นั ้ และจ่ายเงินของบริษทั จัดการ ให้กองทุนเปิ ดเป็ น
จานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่

2

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

หมายเหตุ
1. ในกรณี ท่ีบริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็ นเงินให้แก่ผู้ซ้ือหรือผู้ขายคืนหน่ วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท
บริษัทจัดการอาจนาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มกี ารจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่ วย แต่ ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่ม ี
สถานะเป็ นผูถ้ อื หน่ วยแล้ว ให้บริษทั จัดการ ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่ผูด้ ูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผูซ้ ้อื หน่วยตาม 2.1 บริษทั จัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษทั จัดการ แทนกองทุนเปิ ดก็ได้
17. ชื่อผูเ้ กี่ยวข้อง :
17.1 ชื่อบริ ษทั จัดการ :
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
17.2 ชื่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
17.3 ชื่อผูป้ ระกัน (กรณี กองทุนมีประกัน) :
ไม่ม ี
17.4 ชื่อของผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ไม่ม ี
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17.5 ที่ปรึกษา :
17.5.1 ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่ม ี
17.5.2 ชื่อที่ปรึกษากองทุน : ไม่ม ี
17.6 ผูส้ อบบัญชี :
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
นายเทอดทอง เทพมังกร
นางสาวชมภูนุช แซ่แต้
นายอุดม ธนูรตั น์พงศ์
นางสาวชุตมิ า วงษ์ศราพันธ์ชยั
นางสาวรฐาภัทร ลิม้ สกุล
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม (ผูส้ อบบัญชี) :
บริษ ทั จัด การขอสงวนสิท ธิใ นการแก้ไ ขเปลี่ย นแปลงหรือ เพิ่ม เติม รายชื่อ ของผู ส้ อบบัญ ชีไ ด้ในภายหลัง
โดยผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวจะต้องเป็ นบุคคลทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
17.7 การแต่งตัง้ คณะตัวแทนผูถ้ อื หน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไม่ม ี
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
18.1 วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 31 ตุลาคม
18.2 วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 31 ตุลาคม 2565
19. การขอมติ ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน และวิ ธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิ ธีการจัดการ :
ภายใต้บทบัญญัตขิ องกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนหรือสานักงาน ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่นใด
ทีเ่ กีย่ วข้อง จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น ในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ จะดาเนินการ
ดังนี้
1. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการในกรณี ดงั ต่อไปนี้ บริษทั จัดการอาจขอให้สานักงาน ก.ล.ต. ให้ค วามเห็นชอบแทน
การขอมติผูถ้ อื หน่ วยลงทุนก็ได้ ทัง้ นี้ สานักงาน ก.ล.ต. อาจกาหนดเงื่อนไขให้บริษทั จัดการปฏิบตั เิ พื่อประโยชน์ในการ
แก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้
(1) การเปลีย่ นแปลงข้อกาหนดเกีย่ วกับการขายและการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(2) การเพิม่ ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ทาให้สทิ ธิทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนมีอยูเ่ ดิมด้อยลง
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(3) การเปลีย่ นแปลงประเภทของทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนทีส่ อดคล้องกับนโยบาย
การลงทุน
(4) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพดังกล่าวจะนาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ที่ได้รบั ไปลงทุน ในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็ นกองทุน
สารองเลี้ยงชีพตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิม่ เติมสาหรับการจัดตัง้ และจัดการของ
กองทุนรวมเพือ่ ผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
(5) กรณีอ่นื ใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไม่มผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรวมถึงไม่ทาให้
ผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุนเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ
2. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากข้อ 4. ให้บริษทั จัดการยื่น
คาขอ พร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์
ของสานักงาน และชาระค่าธรรมเนียมต่อสานักงาน ก.ล.ต. เมื่อสานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั คาขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐาน
ประกอบคาขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สาหรับประชาชนแล้ว ทัง้ นี้ อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็ นไปตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อ มูล
การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่างๆ
เมื่อสานัก งานได้รบั คาขอและเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแล้ว สานักงานจะดาเนินการ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
การชาระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มิให้บริษทั จัดการเรียกเก็บจากกองทุนรวม
3. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยใช้วธิ กี ารขอมติผูถ้ อื หน่ วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษ
มีจานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษทั จัดการส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติแ ละการนับมติ
ไปยังผูด้ แู ลผลประโยชน์ เพือ่ ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินนั ้
ทัง้ นี้ การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือวิธกี ารจัดการในเรื่องทีก่ ระทบสิทธิของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
ต้องได้รบั มติพเิ ศษ โดยกาหนดเรือ่ งทีม่ นี ยั สาคัญให้รวมถึง
(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ทาให้ผลตอบแทนและความเสีย่ งของ
กองทุนรวมเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
(2) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มนี โยบายการลงทุน ความเสีย่ งและระดับความเสีย่ งของ
การลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
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(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
เดิมตามทีร่ ะบุไว้ล่าสุดในโครงการ
(6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกัน ผู้ป ระกัน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการ
แก้ไขเพิม่ เติมสัญญาประกันในเรือ่ งใดๆ อันมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
สิท ธิในการลงมติก รณี ก องทุ น ลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมภายใต้ ก ารจัด การเดีย วกัน (กองทุ น
ปลายทาง) มิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีทก่ี องทุนปลายทางไม่สามารถดาเนินการ
เพื่อขอมติได้ เนื่องจากติดข้อจากัดห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง บริษทั จัดการสามารถขอรับความ
เห็นชอบจากสานั กงาน ก.ล.ต. ได้หากได้รบั มติเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที่เหลือ
ยกเว้นกรณีกองทุนปลายทางเป็ นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน ให้กองทุนต้นทางลงมติ
ให้กองทุนปลายทางได้สงู สุดไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
4. การแก้ไขเพิ่ม เติม โครงการในกรณี ด ังต่ อ ไปนี้ ให้ถือ ว่าสานั ก งาน ก.ล.ต. ให้ค วามเห็น ชอบแก้ไ ขเพิ่ม เติม
โครงการในเรือ่ งดังกล่าว
(1) การแก้ไขเพิม่ เติมซึง่ มีผลให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทัง้ ปวงได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้
(2) การแก้ไ ขเพิ่ม เติม ที่ต้อ งด าเนิ น การให้เป็ น ไปตามกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสังที
่ อ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
การแก้ไ ขเพิ่ม เติม ตามวรรคหนึ่ ง มิให้รวมถึงการขยายระยะเวลาระงับ การซื้อ ขายหน่ ว ยลงทุ น ตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การจัดให้มเี ครื่องมือการบริหารและจัดการความเสีย่ งด้านสภาพคล่องของกองทุน รวม ตามหัวข้อ
“การไม่ขาย ไม่รบั ซือ้ คืน ไม่สบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนตามคาสัง”่ ข้อ 1. (4) (ข)
(3) การแก้ไขเพิม่ เติมชือ่ และรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็ นไปตามข้อกาหนด
ในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมโครงการเป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกาหนดอื่นๆ :
20.1 หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จะนาไปจาหน่ าย จ่ าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นหลักประกัน
มิได้
20.2 สิทธิประโยชน์ดา้ นภาษีของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(1) สิทธิและหน้ าที่เกี่ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุ นรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะเป็ นไปตามกฎกระทรวง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มอื การลงทุน
เกีย่ วกับการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ
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(2) กฎหมาย ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และหรือกฎหมายภาษีอากรอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องทีจ่ ะมีขน้ึ ในอนาคต
20.3 หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจึงมีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(1) ศึกษาคูม่ อื การลงทุน และหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ชดั เจนก่อนตัดสินใจลงทุน
(2) ตรวจสอบการลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่อ การเลี้ย งชีพ ของตนเองให้เป็ นไปตามเงื่อ นไขที่ก าหนด
ในกฎหมายภาษีอากร
(3) แสดงข้อมูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดาเนินการเสียภาษีในกรณีท่มี กี ารขายคืนหน่ วยลงทุน
หรือมีการลงทุนไม่เป็ นไปตามเงือ่ นไขในการได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีทก่ี าหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร
20.4 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft dollar/ Soft commission)
บริษทั จัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็ นผูใ้ ห้บริการ อัน เนื่องมาจากการใช้
บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รบั ไว้นัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สนิ ทีม่ มี ูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกีย่ วกับบทบาท
โดยตรงของความเป็ นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
(2) ต้องไม่มพี ฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนัน้ บ่อยครัง้ เกินความจาเป็ น
เพือ่ ให้กองทุนได้รบั ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนทีอ่ ยูภ่ ายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ บริษทั
จัดการจะกระทาด้วยความเป็ นธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ทอ่ี าจมีไว้ได้ของกองทุนนัน้ ทัง้ นี้ บริษทั
จัดการจะไม่รบั ผลประโยชน์ตอบแทนอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษทั จัดการเอง เว้นแต่เป็ น
การได้รบั ผลประโยชน์ตามเทศกาลทีเ่ ป็ นประเพณีนิยม โดยผูล้ งทุนสามารถดูแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับนโยบายการต่อต้าน
การคอร์รปั ชันได้
่ ท่ี www.bblam.co.th
20.5 ข้อกาหนดเกีย่ วกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act
(ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้สถาบัน
การเงิน ที่ไม่ ใช่ ส ญ
ั ชาติอ เมริกัน นอกประเทศสหรัฐอเมริก า (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อ มู ล
เกี่ยวกับบัญ ชีของบุ คคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐ อเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุ คคลธรรมดา/ นิติบุคคล
สัญชาติอเมริกนั ผู้ซ่งึ มีถนิ่ ที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซ้ ่งึ มีถนิ่ ที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิ ดหรือมีไว้กบั
FFI นัน้ นอกจากนี้ ยังปรากฎด้วยว่าในปั จจุบนั มีรฐั บาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายทีม่ ขี อ้ กาหนดและ
หลัก เกณฑ์ ใ นลัก ษณะที่ค ล้ายคลึง กับ FATCA (ซึ่งต่ อ ไปจะรวมเรีย ก FATCA และกฎหมายดังกล่ า วว่า “กฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง”)
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กองทุนรวมและบริษทั จัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ต้องเข้าผูกพันตน
กับหน่ วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีหน้ าที่ต้องรายงานข้อมู ลและธุรกรรมทางการเงินของบุ คคล
สัญ ชาติอเมริกนั และบุคคลที่มลี กั ษณะตามหลักเกณฑ์ท่ี FATCA กาหนด หน้ าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหา
ความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าทีใ่ นการกาหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทาเอกสาร
ยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้น
ภายใต้ขอ้ กาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของ FATCA
(กล่าวคือ มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้ จะได้รบั ผลกระทบ
ทีส่ าคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รบั จากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการ
ขายทรัพย์สนิ ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ ต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
เป็ นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สนิ ทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝาก
และเงิน ลงทุ น กับ สถาบัน การเงิน อื่น ๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริก า ซึ่งจะเริ่ม ต้น ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2560 เป็ น ต้น ไป โดย
FATCA กาหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกาหนดของ FATCA
(ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รบั ฝากทรัพย์สนิ ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ) มีหน้าที่
ดาเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้กบั กองทุนรวมทีเ่ ป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รบั ฝาก
ทรัพย์สนิ และผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ทีเ่ ข้าร่วมผูกพันตามข้อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธ
หรือระงับการทาธุรกรรมทางการเงินหรือยุตคิ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษทั จัดการ ซึง่ อาจทาให้กองทุน
รวมไม่สามารถดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดาเนินการลงทุนได้อย่างไม่มปี ระสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้อกี ต่อไป
เพื่อมิให้บริษทั จัดการและกองทุนรวมได้รบั ผลกระทบในการดาเนินงานรวมทัง้ เพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์
ของผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น โดยรวม บริษัท จัด การและกองทุ น รวม (โดยบริษั ท จัด การ) จึง เข้า ผูก พัน ตนเพื่อ ปฏิบ ัติต าม
หลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง และเพื่อให้บริษทั จัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิ
ตามภาระผูกพันภายใต้ขอ้ กาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องได้ บริษทั จัดการและกองทุนรวม
(ซึง่ รวมทัง้ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการปฎิบตั งิ านของกองทุน เช่น ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ และผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนินการดังนี้
(1) ร้องขอให้ผู้ถือ หน่ วยลงทุ นที่เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็ นบุ คคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด) ให้คายินยอมบริษทั จัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ
ทีอ่ ยู่ เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีของสหรัฐอเมริกา จานวนและมูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
หรือเงินปั นผลทีไ่ ด้รบั เป็ นต้น) ทีม่ อี ยู่ในบัญชีทงั ้ หมดของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนนัน้ กับบริษทั จัดการ ให้กบั หน่ วยงานของรัฐ
ทัง้ ในและต่างประเทศ ตามข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
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(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนนาส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคายินยอม เพิม่ เติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์
ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกนั หรือการให้ขอ้ มูลตาม
หัวข้อทีก่ าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่ วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมือ่ ข้อมูลที่
เคยให้ไว้มกี ารเปลีย่ นแปลง เป็ นต้น รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่ วข้อง (ในกรณีทเ่ี ป็ นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้ นี้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพือ่ ให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้ เพื่อให้กองทุน
หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้ หากมีการดาเนินการทีส่ อดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
ข้างต้น ในกรณีท่ีผู้ถือหน่ วยลงทุนปฏิเสธการดาเนิ นการ หรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัท จัดการ
กาหนด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ ตามความจาเป็ นและ
ความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถอื หน่ วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดาเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้
ดาเนินการตามข้อตกลงทีไ่ ด้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คาสังซื
่ อ้ / สับเปลีย่ น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดาเนิ นการคืนเงินลงทุน ตามมูลค่าหน่ วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน
ดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินทีช่ าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายนัน้ ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ นี้ ต้อง
ไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้ องกันหรือลดผลกระทบ หรือทาให้กองทุนหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุนโดยรวม
ได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้ หากมีการดาเนินการทีส่ อดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องข้างต้น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ น
การกระทาเพื่อหลีกเลีย่ งมิให้บริษทั จัดการและกองทุนมีการดาเนินการทีไ่ ม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทาให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิ ดบัญ ชีธ นาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น
ซึง่ ในทางปฏิบตั บิ ริษทั จัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีเ่ ข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา
(หรือเป็ นบุคคลตามทีก่ ฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด) เท่านัน้
ทัง้ นี้ ในกรณีทก่ี ฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิม่ เติมข้อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริษทั จัดการได้
สงวนสิทธิไว้ขา้ งต้น บริษทั จัดการ (รวมถึงผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง) จะดาเนินการตามข้อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดย
อาจนาส่งข้อมูลของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดาเนินการอื่นใดทีร่ าชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้องร้องขอต่อ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
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20.6 แนวทางการใช้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการในการโอนย้า ยการลงทุนของผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม
เพือ่ การเลีย้ งชีพไปยังกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพอื่น
ในกรณีท่กี องทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพปรากฎเหตุเลิกกองทุน ตามที่กาหนดในข้อผูกพัน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจเพือ่ ดาเนินการโอนย้ายการลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพไปยัง
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น โดยจะแจ้งให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทราบโดยช่องทาง
ใดๆ ทีม ีห ลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่ วยลงทุ นได้ รวมทัง้ แจ้งเป็ น หนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทราบ และแจ้ง
สานักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์โดยข้อมูล
ทีแ่ จ้งดังกล่าวต้องมีสาระสาคัญอย่างน้อยดังนี้
(ก) บริษทั จัดการจะดาเนินการโอนย้ายการลงทุนของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
อื่น โดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพทีม่ นี โยบายการลงทุนเดียวกัน หรือความเสีย่ งทีใ่ กล้เคียงกับกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพเดิม หรือไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพทีม่ คี วามเสีย่ งต่าสุด ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั
จัดการ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีทผ่ี ูถ้ อื หน่ วยลงทุนประสงค์จ ะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นอีกทอด
หนึ่ง ผู้ถอื หน่ วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นที่ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนกาหนด และผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจะได้รบั ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เมื่อเป็ นไปตาม
เงือ่ นไขโดยครบถ้วนดังนี
1. เป็ นการโอนย้ายตามคาสังของผู
่
ถ้ อื หน่ วยลงทุนเป็ นครัง้ แรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการ
เลีย้ งชีพอื่นทีอ่ ยูภ่ ายใต้การจัดการของบริษทั จัดการเดียวกัน
2. เป็ นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการกาหนด ทัง้ นี้ ในการกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะคานึ งถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถดาเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม
เมื่อบริษทั จัดการดาเนินการจาหน่ ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยู่ และรวบรวมเงินจากการจาหน่ าย
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ดังกล่าวตามทีก่ าหนดในข้อผูกพันแล้ว บริษทั จัดการจะโอนย้ายการลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนที่
แจ้งความประสงค์ไว้ไปยังกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพอื่นโดยไม่ชกั ช้า
21. การดาเนิ นการกรณี บริ ษทั จัดการไม่สามารถดารงเงิ นกองทุนได้ตามที่ประกาศกาหนด :
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามทีป่ ระกาศกาหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเพื่อเปลีย่ นให้
บริษทั จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธกี ารขอรับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. หรือขอมติโดยเสียง
ข้างมากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย
ได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่รูห้ รือควรรูว้ ่าไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ ทัง้ นี้ หากมีเหตุ
จาเป็ นและสมควร บริษทั จัดการอาจขอให้สานักงาน ก.ล.ต. พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษทั
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จัดการรายใหม่จ ะคานึงถึงประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณี ท่มี คี ่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยน
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการได้
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษทั จัดการมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ และ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสังที
่ ่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีท่ขี อ้ กาหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสังดั
่ งกล่าว
หากบริษัทจัดการได้ดาเนิน การให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสังนั
่ น้ ให้ถือว่าบริษัท จัดการได้ป ฏิบ ัติ
ให้เป็ นไปตามโครงการแล้ว
บริษัทจัดการจะแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวมตามที่ระบุ ไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มอี านาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่ วยลงทุนและบริษัทจัดการ ทัง้ นี้ การลงนามในข้อผูกพันของ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ โดยชอบ ให้ถอื ว่าผูกพันผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง
การทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือ้ หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกาหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนและบริษทั จัดการ
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุ มตั จิ ากสานักงาน ก.ล.ต. หรือผ่านการแก้ไขเพิม่ เติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญ ญัติหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่ วยลงทุ นกับบริษัท
จัดการ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ
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