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ส่วนที่ 2 ข้อมูลรายละเอียดโครงการจัดการ
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1 ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) :
กองทุนเปิ ดบัวหลวงยั ่งยืนเพือ่ การออม
1.2 ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :
Bualuang Sustainable Investing Portfolio Super Savings Fund
1.3 ชื่อย่อ :
B-SIPSSF
1.4 ประเภทโครงการ :
กองทุนเปิ ด
1.5 ประเภทการขาย :
ขายหลายครัง้
1.6 การกําหนดอายุโครงการ :
ไม่กําหนด
1.7 ลักษณะโครงการ :
กองทุนเพื่อผูล้ งทุนทัวไป
่
1.8 ลักษณะการเสนอขาย :
เสนอขายในไทย
2. จํานวนเงิ นทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่
เสนอขาย :
2.1 จํานวนเงิ นทุนของโครงการ :
5,000 ล้านบาท
2.2 เงื่อนไข (จํานวนเงิ นทุนของโครงการ) :
บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ่มเงินทุนโครงการของ
กองทุนโดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
ทัง้ นี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ทส่ี าํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนด
2.3 มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่ วย :
10 บาท
2.4 จํานวนหน่ วยลงทุน :
500 ล้านหน่วย
2.5 ราคาของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก : 10 บาท
2.6 มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการสังซื
่ ้อครัง้ แรก :
500 บาท
2.7 มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการสังซื
่ ้อครัง้ ถัดไป :
500 บาท
2.8 มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการสังขายคื
่
น:
ไม่กําหนด
2.9 จํานวนหน่ วยลงทุนขัน้ ต่าของการสังขายคื
่
น : ไม่กําหนด
2.10 มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ตํา่ : ไม่กําหนด
2.11 จํานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ตํา่ : ไม่กําหนด
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2.12 รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
บริษทั จัดการสงวนสิทธิทจ่ี ะลดหรือยกเว้นมูลค่าขัน้ ตํ่าในการสั ่งซื้อหรือสั ่งขายคืนหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี
ขัน้ ตํ่าให้กบั ผูส้ ั ่งซื้อหรือผู้ส ั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่ วยลงทุน ตามระยะเวลา
การถือครองหน่ วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหรือตามเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั จัดการอาจกําหนดขึน้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่วยลงทุน โดยบริษทั จัดการจะประกาศให้ผลู้ งทุนทราบในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิ ดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิ เศษ การลงทุนในต่ างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุน :
3.1

วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อส่งเสริมการลงทุนระยะยาวของผูล้ งทุนทัวไป
่ โดยผูล้ งทุนจะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อผูล้ งทุนซื้อ
หน่ วยลงทุนและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรและหรือกฎหมายอื่นใดที่
เกีย่ วข้องกําหนด ทัง้ ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน
3.3

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิ เศษ :

3.4

กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF)
 กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund )
ชื่อกองทุนหลัก : กองทุนเปิ ดบัวหลวงยั ่งยืน (B-SIP)
กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศไทย
 กองทุนรวมทีม
่ นี โยบายเปิ ดให้มกี ารลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนแบบมีความเสีย่ งต่างประเทศ

3.5

นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :



บริษทั จัดการอาจกู้ยมื เงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืนในนามของกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
กําหนด ทัง้ นี้ จะทําเพื่อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านัน้
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3.6

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) : ลงทุน

3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า : ทีม่ ไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ ง
(Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน Derivatives : แบบไม่ซบั ซ้อน
3.6.2 วิ ธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment Approach
อัตราส่วนการลงทุนใน Derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100
3.7 การลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) : ลงทุน
3.8 กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกองทุนหลักมากทีส่ ุด
กองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชว้ี ดั (Active Management)
3.9 ดัชนี ชี้วดั /อ้างอิ ง (Benchmark) : ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD (ซึง่ เป็ นเกณฑ์วดั ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลีย่ นเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท
ณ วันทีค่ าํ นวณผลตอบแทน
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุน
ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควรและเหมาะสม ซึง่ อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนทีก่ ําหนด โดยบริษทั จัดการจะเปิ ดเผย
ข้อมูลและแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันทีม่ กี ารเปลี่ยนตัวชีว้ ดั คําอธิบายเกีย่ วกับตัวชีว้ ดั และเหตุผลใน
การเปลี่ยนตัวชี้วดั ดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายในเวลาทีผ่ ู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลีย่ นแปลงตัวชีว้ ดั เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงือ่ นไข และข้อกําหนดของสมาคม
บริษทั จัดการลงทุน และ/หรือประกาศ และข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงาน
ของกองทุนรวม และ/หรือการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดั ในกรณีท่ผี อู้ อกดัชนีของตัวชี้วดั ไม่ได้จดั ทําหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตรา
ดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้ าผ่านการลงประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
3.10 ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน :
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดบัวหลวงยั ่งยืน (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลีย่
รอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
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กองทุนเปิ ดบัวหลวงยั ่งยืน เป็ นกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม
ตราสารทุนภายใต้การจัดการของ Pictet Asset Management ตัง้ แต่ 2 กองทุนขึ้นไป (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ย
ในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนปลายทางจะเน้นลงทุนในบริษทั
ทัวโลกที
่
ม่ สี ่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอย่างยั ่งยืน (Sustainability) โดยคํานึงผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
ในทุกขัน้ ตอนการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งกองทุนหลักจะลงทุนในกองทุนปลายทางกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ย
รอบปี บญ
ั ชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนหลัก โดยผู้จดั การกองทุนหลักสามารถปรับเปลี่ยน
สัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางได้ตามความเหมาะสม
ส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ่นื
ตามทีส่ าํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทัง้ ในและต่างประเทศ
อื่นๆ
 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยผูจ้ ดั การกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการป้ องกันความเสีย่ งตามความเหมาะสม
หรือ เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการบริหารการลงทุ น (Efficient Portfolio Management) รวมถึง อาจลงทุ น หรือ มีไว้ซ่ึง
ตราสารที่มสี ญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note : SN) ตราสารหนี้ท่มี อี นั ดับความน่ าเชื่อถือตํ่ากว่าทีส่ ามารถ
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 ซึง่ อยู่ภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การลงทุน หรือลงทุนไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรือมีผลการดําเนินงานตกตํ่าอย่างมีนัยสําคัญหรือ
ติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน หรือมีขนาดกองทุนลดตํ่าลงมากอย่างมีนัยสําคัญ จนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุน เป็ นต้น
และ/หรือในกรณีท่กี องทุนหลักได้เลิกโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะนํ าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมอื่นใดทีม่ ี
นโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม โดยถือว่าได้รบั มติเห็นชอบจาก
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี้ หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษทั จัดการจะประกาศให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดย
ไม่ชกั ช้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการที่ www.bblam.co.th
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนเป็ นกองทุนรวมหน่ วยลงทุน
(Fund of Funds) หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้โดยตรง หรือสามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์
(Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสีย่ งของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิม่ ขึน้ และผลตอบแทนเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยสําคัญ ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนัน้ และต้อง
เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หน่วยลงทุน อนึ่ง บริษทั จัดการจะดําเนินการแจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
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30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการที่ www.bblam.co.th และหรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม ก่อนดําเนินการ
เปลีย่ นแปลงการลงทุนดังกล่าว
ข้อมูลกองทุนหลัก
ชื่อกองทุน :

กองทุนเปิ ดบัวหลวงยั ่งยืน (B-SIP)

วันจดทะเบียนกองทุน :

10 มีนาคม 2564

ประเภทโครงการ :

กองทุนรวมตราสารทุน

อายุโครงการ :

ไม่กําหนด

นโยบายการลงทุน :

ผู้จดั การกองทุน :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนภายใต้การจัดการ
ของ Pictet Asset Management ตัง้ แต่ 2 กองทุ น ขึ้น ไป (กองทุ น ปลายทาง) โดย
เฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดย
กองทุนปลายทางจะเน้นลงทุนในบริษทั ทัวโลกที
่
ม่ สี ่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอย่าง
ยั ่งยืน (Sustainability) โดยคํานึงผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมในทุก
ขัน้ ตอนการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งกองทุนจะลงทุนในกองทุนปลายทางกองทุนใด
กองทุน หนึ่ง โดยเฉลี่ย รอบปี บญ
ั ชีไม่เ กินร้อ ยละ 79 ของมูล ค่า ทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน โดยผูจ้ ดั การกองทุนสามารถปรับเปลีย่ นสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทางได้ตามความเหมาะสม
ส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น ทัง้ ในและต่างประเทศ
รวมถึง Derivatives เพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของ
ผูจ้ ดั การกองทุน และ/หรือเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (EPM) และ/
หรือ Structured Note และกองทุนอาจลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้
การจัดการเดียวกัน โดยเฉลี่ยรอบปี บญ
ั ชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุน
ดัช นี MSCI ACWI Net Total Return USD ปรับ ด้ ว ยอัต ราแลกเปลี่ ย นเพื่ อ คํ า นวณ
ผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันทีค่ าํ นวณผลตอบแทน
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด

ผู้ดแู ลผลประโยชน์ :

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

ดัชนี ชี้วดั :
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ปัจจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญของกองทุนหลัก
1. ความเสี่ยงจากการลงทุนในภูมิภาคเดียวหรือชนิ ดของสิ นทรัพย์เพียงชนิ ดเดียว (Concentration Risk)
เนื่องจากการลงทุนในภูมภิ าคหลักเพียงภูมภิ าคเดียว หรือชนิดของสินทรัพย์เพียงชนิดเดียวจะส่งผลให้ความ
ผันผวนของกองทุนมีมากกว่ากองทุนทีก่ ระจายความเสีย่ งไปยังสินทรัพย์หลายๆ ประเภท
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
เนื่องจากนโยบายการลงทุนเปิ ดกว้างให้ผจู้ ดั การกองทุนสามารถกระจายการลงทุนในตราสารทุนทัวโลก
่
จึงเป็ น
การลดความผันผวนจากการถือครองหลักทรัพย์ทอ่ี งิ กับตลาดใดเพียงตลาดเดียว
2. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Risk)
การลงทุนในตราสารทุน จะมีปัจจัยทางมหภาคและจุลภาคต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะตลาดจะมี
ผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ทก่ี องทุนลงทุน จึงมีความเสีย่ งทีห่ น่วยลงทุนมีความผันผวน
แนวทางบริหารความเสีย่ ง
เนื่องจากนโยบายการลงทุนเปิ ดกว้างให้ผจู้ ดั การกองทุนสามารถกระจายการลงทุนในตราสารทุนทัวโลก
่
จึงเป็ น
การลดความผันผวนจากการถือครองหลักทรัพย์ทอ่ี งิ กับตลาดใดเพียงตลาดเดียว
3. ความเสี่ยงจากสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถจําหน่ ายหลักทรัพย์ท่ลี งทุนได้ในราคาที่เหมาะสม และภายใน
ระยะเวลาอันสมควร หรือตลาดหลักทรัพย์ทก่ี องทุนทําการซื้อขายหลักทรัพย์อาจหยุดรับคําสั ่งซื้อขาย เนื่องจาก
สภาวะตลาด ณ ขณะนัน้ ความเสีย่ งข้างต้นอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
กรณีสภาวะตลาดเกิดความผันผวนหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้และ
หรือ เงินฝาก หรือ หลักทรัพย์อื่นใดได้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน และลดความ
เสี่ยงจากการรับชําระคืน ซึง่ จะช่วยลดความเสีย่ งด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทล่ี งทุนได้
4. ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk)
ความเสี่ย งที่ม ูล ค่า ของหลัก ทรัพ ย์ห รือ ทรัพ ย์ส นิ ที่ก องทุน ไปลงทุน อาจเปลี่ย นแปลงเพิม่ ขึ้น หรือ ลดลง
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจโลก สังคม และการเมืองของแต่ละประเทศ รวมถึงความผันผวน
ของสถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคํานึงถึง
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน
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5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิ ดใหม่ (Emerging Market Risk)
เนื่องจากตลาดเกิดใหม่มคี วามเสี่ยงสูงกว่าตลาดทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว และมีขอ้ จํากัดด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การ
ลงทุนและการนําเงินกลับเข้าประเทศ การเข้าถึง/เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ข้มงวด ความไม่พร้อมของระบบชําระราคา
และความไม่พร้อมของผูด้ ูแลผลประโยชน์ นอกจากนี้ ตลาดเกิดใหม่ยงั มีความเสีย่ งต่างๆ เช่น สภาพคล่องตํ่า
ความผันผวนของตลาดหุ้นและค่าเงิน การแทรกแทรงของรัฐบาล นโยบายข้อบังคับเกี่ยวกับภาษีและตลาด
หลักทรัพย์ทม่ี โี อกาสเปลีย่ นแปลงได้ในอนาคต ความไม่ม ั ่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจ รวมถึงผลกระทบจาก
ภาวะเงินเฟ้ อและเงินฝืด
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
ด้วยนโยบายการลงทุนที่เปิ ดกว้างในหลายประเทศ ทําให้ผู้จดั การกองทุนสามารถกระจายการลงทุนเพื่อลด
ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดจากความไม่แน่ นอนด้านเสถียรภาพของประเทศทีก่ องทุนลงทุน เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ
รวมถึงอุตสาหกรรมของแต่ละประเทศมีความหลากหลาย ทําให้การลงทุนพร้อมกันในหลายประเทศน่ าจะช่วยลด
ความผันผวนของการลงทุนลง
6. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศทีม่ สี กุลเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินหลัก (Base Currency) มีความ
เสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน มูลค่าหลักทรัพย์ เงินปั นผล รวมถึงดอกเบี้ยต่างๆ จะได้รบั ผลกระทบ
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และมาตรการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน โดยอัตราแลกเปลี่ยนทีเ่ พิม่ ขึน้
หรือลดลงจะมีผลทําให้มลู ค่าหน่วยลงทุนผันผวน และอาจทําให้เกิดกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นได้
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั จัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินหรือไม่กไ็ ด้
โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ ซึ่งจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความ
เสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้จากการลงทุนในต่างประเทศ
ตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ตัวอย่างเช่น กรณีค่าเงินต่างประเทศของหลักทรัพย์ทล่ี งทุน
มีแ นวโน้ ม อ่ อ นค่ า อย่ า งมีนั ย สํา คัญ และอาจมีต้น ทุ น สํา หรับ การทํา ธุ ร กรรมป้ อ งกัน ความเสี่ย ง โดยทํา ให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ นี้การป้ องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินดังกล่าว อาจไม่สามารถป้ องกันความเสีย่ งได้ทงั ้ หมด และหากคาดการณ์ผดิ จะทําให้เสีย
โอกาสในการได้รบั ผลตอบแทนทีม่ ากขึน้
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7. ความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญา (Counterparty Risk)
ความเสีย่ งทีค่ ่สู ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดในสัญญา อันเนื่องจากการล้มละลาย หรือเหตุอ่นื ใด
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
บริษัท จัด การจะพิจ ารณาเลือ กลงทุ น ในตราสารหนี้ / เงิน ฝากที่มีคุ ณ ภาพ โดยเงิน ฝาก/ ตราสารหนี้ ข อง
บริษัท เอกชนทัวไปจะต้
่
อ งได้ร ับการจัด อัน ดับความน่ าเชื่อ ถือ อยู่ในอัน ดับ ที่ส ามารถลงทุน ได้ (Investment
Grade) ขึน้ ไป รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนี้ภาครัฐ ซึ่งมีความเสีย่ งจากการผิดนัดชําระหนี้ทงั ้ เงินต้น
และดอกเบีย้ ในระดับตํ่า กองทุนจึงมีความเสีย่ งประเภทนี้ต่ํา
8. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ (Derivative Risk)
กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุ พนั ธ์ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพใน
การบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) และป้ องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น (Hedging)
เท่านัน้ แต่ในบางกรณีตราสารอนุ พนั ธ์อาจทําให้กองทุนเกิดการขาดทุน หรือเพิม่ ความผันผวนให้กองทุนได้
และในบางกรณี การใช้เ ครื่อ งมือ ป้ อ งกัน ความเสี่ย งอาจป้ อ งกัน ความเสี่ย งไม่ไ ด้ท งั ้ หมด บริษัท จัด การจะ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างระมัดระวังตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั จัดการจะพิจารณาคัดเลือกการทําธุรกรรมป้ องกันความเสีย่ งดังกล่าวให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่กองทุนหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน
9. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่ างประเทศ และข้อจํากัดการนํ าเงิ นลงทุนกลับประเทศ (Country Risk
และ Repatriation Risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของ
นโยบายเศรษฐกิจ การเปลี่ย นแปลงทางการเมือ ง การออกมาตรการในภาวะที่เ กิด วิก ฤตการณ์ ที่ไม่ปกติ
ทํา ให้กองทุนไม่สามารถนําเงินกลับเข้ามาในประเทศได้ หรือสาเหตุอ่นื ๆ อันอาจทําให้ไม่สามารถชําระหนี้ได้
ตรงตามระยะเวลาทีก่ ําหนด
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั จัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ของประเทศทีเ่ ข้าลงทุน
อย่างถีถ่ ว้ นรอบคอบ
ทัง้ นี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนหลัก รวมถึงข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลได้จาก
หนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ (Factsheet) และหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
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3.12 รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลีย่ รอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และจะ
ไม่เกินวงเงินทีไ่ ด้รบั การจัดสรร
3.13 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
เป็ นไปตามประกาศ
3.13.2 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :
เป็ นไปตามประกาศ
3.14 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและ
ต่างประเทศ :
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทก่ี ารลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้จะดําเนินการให้เป็ นไปตามทีป่ ระกาศกําหนด
4. การแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :
ไม่มี
5. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
5.1 ช่องทางการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
 บริษท
ั จัดการ
 ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ
้ คืน
 ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)
5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
6.1

ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
 บริษท
ั จัดการ
 ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ
้ คืน
 หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลีย
่
 ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)
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ระบบเอทีเอ็ม (ATM)
 ระบบโทรศัพท์ (Tele-Bank)
 ช่องทางอื่นๆ เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผถ
ู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
การสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน : ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า


6.2
6.3

7. การรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
7.1 ช่องทางการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
 บริษท
ั จัดการ
 ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ
้ คืน
 ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)
 ระบบเอทีเอ็ม (ATM)
 ระบบโทรศัพท์ (Tele-Bank)
 ช่องทางอื่นๆ เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผถ
ู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ ม :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
7.3. วิ ธีการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน : แบบดุลยพินิจของผูล้ งทุน
7.4. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทําการซื้อขายของกองทุน
7.5. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
บริษัท จัด การจะเริ่ม เปิ ด รับ คํ า สัง่ ขายคืน หน่ ว ยลงทุ น ภายในวัน ทํ า การซื้อ ขายถัด จากวัน ที่จ ดทะเบีย น
กองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมกับสํานักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว
ผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถขายคืนหน่ วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื้อขายของกองทุน ตามวันเวลาที่ระบุไว้ใน
หนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ (Factsheet) หรือหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th
7.6. การขายคืนหน่ วยลงทุน : ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
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7.7. รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
การชําระเงิ นค่ารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
บริษทั จัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีค่ าํ นวณ
ได้ ณ สิน้ วันทําการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนทีค่ ํานวณได้เมื่อสิน้ วันทําการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
วันนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นราคาทีร่ บั รองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
บริษทั จัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนตามวิธที ผ่ี ถู้ อื หน่ วยลงทุนได้ระบุไว้ใน
คําขอเปิ ดบัญชีกองทุน ให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วย
ลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของ
ผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูป้ ระกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่ วย
ลงทุนที่เปิ ดไว้กบั บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นซึ่งอาจเปิ ดให้บริการต่อไป หรือจ่ายเป็ นเช็ค บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ หรือธนาคารอื่นทีอ่ าจเพิม่ เติมในอนาคต และขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายในนามของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนและจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน และ/หรือวิธกี ารอื่นใดทีบ่ ริษทั จัดการยอมรับเพื่ออํานวยความสะดวกให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนในอนาคต
เช่น E-Wallet หรือ Prompt-Pay หรือ Bill Payment เป็ นต้น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีบ่ ริษทั จัดการกําหนด โดยถือ
ว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว ซึง่ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ และจะปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทส่ี าํ นักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ทัง้ นี้ กรณีทบ่ี ริษทั จัดการจัดให้มชี ่องทางการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม โดยบริษทั จัดการจะแจ้ง
ให้ผลู้ งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
เงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน
ในกรณีท่ผี ู้ถือหน่ วยลงทุนระบุจํานวนหน่ วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจํานวนเงินที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนต้องการ
ได้รบั จากการขายคืนหน่ วยลงทุนในคําสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่ วยลงทุนหรือมูลค่าหน่ วยลงทุนหักด้วย
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฏอยู่ในรายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดเท่าทีป่ รากฏอยู่ในรายการทีบ่ นั ทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
อนึ่ง กรณีผู้ถือหน่ วยลงทุนทําคําสั ่งขายคืนเป็ นจํานวนเงิน ผู้ถือหน่ วยลงทุนอาจได้รบั เงินค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุนไม่เท่ากับจํานวนเงินทีร่ ะบุในคําสั ่งขายคืนก็ได้
สิทธิของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนในการขายคืนหน่ วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากทีน่ ายทะเบียนได้บนั ทึกข้อมูลการซื้อ
หน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้
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ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนได้ย่นื คําสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนต่อบริษทั จัดการ และบริษทั จัดการยังไม่สามารถรับ
ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ของผู้ถือ หน่ วยลงทุ น ได้โดยอยู่ใ นระหว่ า งการดําเนิ น การของบริษัท จัด การตามหัว ข้อ การเลื่อน
กําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หัวข้อการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั ่งซื้อ
หรือคําสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน และหัวข้อการหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั ่งขาย
คืนหน่ วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทําการซื้อขายหน่ วยลงทุนใดทีผ่ สู้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีผ่ ู้
ถือหน่ วยลงทุนได้ย่นื คําสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ การยกเลิกคําสั ่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รบั การอนุ มตั ิจาก
บริษทั จัดการก่อน
ผูส้ ั ่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั ่งขายหน่วยลงทุนไม่ได้ หากการทํารายการสั ่งขายเสร็จสมบูรณ์แล้ว
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
การลดจํานวนหน่วยลงทุนทีร่ บั ซื้อคืนจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการซื้อขายหน่ วยลงทุนจํานวนนัน้ หรือ
วันทีค่ าํ นวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ได้แล้วแต่กรณี
8. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
 บริษท
ั จัดการ
 ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ
้ คืน
 ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)
 ช่องทางอื่นๆ เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผถ
ู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต
8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่ มเติ ม :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
9. การชําระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิ น :
บริษทั จัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้ต่อเมื่อ
บริษทั จัดการได้กําหนดกรณีทเ่ี ป็ นเงือ่ นไขการชําระและขัน้ ตอนการดําเนินการไว้อย่างชัดเจนในข้อผูกพัน โดยขัน้ ตอนที่
กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบตั ิได้จริง และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนนัน้ ทุกราย ทัง้ นี้ กรณีท่เี ป็ น
เงือ่ นไขมีได้เฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังต่อไปนี้
(1) กองทุนกําหนดวิธกี ารชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนให้สามารถชําระเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินไว้
เป็ นการทัวไป
่
(2) การชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนนําหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น
นัน้ ไปชําระเป็ นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นทีบ่ ริษทั จัดการเดียวกันเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดําเนินการ
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(3) บริษทั จัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน
(4) ผูถ้ อื หน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน และบริษทั จัดการ
ได้รบั มติพเิ ศษให้ชาํ ระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้
10. การเลื่อนกําหนดการชําระเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
10.1 บริษทั จัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทีไ่ ด้มคี าํ สั ่งขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษทั จัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีทเ่ี ข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้
โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ไม่สามารถจําหน่ าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่าง
สมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุท่ที ําให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ที่ลงทุนไว้ตามกําหนด
เวลาปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั จัดการ
(2) ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนมีคําสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษทั จัดการพบว่าราคารับซื้อคืน
หน่ วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้องตามส่วนรายละเอียดโครงการ หัวข้อ "16.4 หลักเกณฑ์และวิธกี ารดําเนินการในกรณีท่ี
มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง" และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา
10.2 ในการเลื่อนกํา หนดการชํา ระเงินค่ าขายคืน หน่ วยลงทุ นตามข้อ 10.1 (1) หรือ 10.1 (2) บริษัท จัดการจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) เลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วนั ทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุนมีคําสั ่งขายคืนหน่ วย
ลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(2) แจ้งผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีม่ คี ําสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธกี ารใดๆ โดยพลัน
เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็ นต้น
(3) แจ้งการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทัง้ จัดส่งรายงานทีแ่ สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐาน
การได้ร ับ ความเห็น ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ 10.1 (1) หรือ การรับรองข้อมูล ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตาม
ข้อ 10.1 (2) ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. โดยพลัน ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะมอบหมายให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ดาํ เนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผถู้ อื หน่ วยลงทุนสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงเวลา
ดังกล่าว ให้บริษทั จัดการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถอื หน่ วยลงทุนตามลําดับวันทีส่ ่งคําสั ่ง
ขายคืนก่อนหลัง
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11. การไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน ไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคําสัง่ :
1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคําสั ่งซื้อ คําสั ่งขายคืน หรือคําสั ่ง
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั ่งซื้อ คําสั ่งขายคืน หรือคําสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ในกรณีท่ี
ปรากฏเหตุดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั ่งซื้อหน่วยลงทุนทีร่ บั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคําสั ่งซื้อหน่วยลงทุน
แก่ผลู้ งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษทั จัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกีย่ วข้องกับการกระทําดังต่อไปนี้
1. การกระทําทีเ่ ป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําทีเ่ ป็ นการปฏิบตั ติ ามคําสั ่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผูม้ อี ํานาจ
ตามกฎหมาย
(ข) บริษทั จัดการไม่สามารถดําเนินการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้
ในสาระสําคัญ
(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้บริษทั จัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ
ของตนอัน เนื่ อ งมาจากการที่บ ริษัท จัด การรายเดิม ไม่ ส ามารถดํา รงความเพีย งพอของเงิน กองทุ น ได้ต ามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
รวม การจัด การกองทุ น ส่ ว นบุค คล การเป็ น นายหน้ า ซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์และการค้าหลัก ทรัพ ย์และการจัด จํา หน่ าย
หลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ ให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(3) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อ 22.1 (5) ในส่วนข้อผูกพัน
(4) บริษทั จัดการสามารถระงับการขาย รับซื้อคืน หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
(ก) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซื้อขายได้ตามปกติ
(ข) บริษทั จัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็ นต้องระงับการขาย รับซื้อ
คืน หรือสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนโดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตุจาํ เป็ นตามกรณีใดกรณี
หนึ่งดังนี้ ทัง้ นี้ การระงับการขาย รับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนต้องไม่เกินกว่า 5 วันทําการ เว้นแต่จะได้รบั การ
ผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
1. ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
3. มีเหตุจาํ เป็ นอื่นใดเพือ่ คุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม
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ในกรณีท่มี กี ารระงับการขาย รับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามข้อ (4) (ข) วรรคหนึ่ง ให้บริษทั
จัดการแจ้งให้สํานักงานทราบโดยทันที ทัง้ นี้ หากเป็ นการระงับการขาย รับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเกินกว่า
1 วันทําการ สํานักงานอาจพิจารณาสั ่งการให้บริษทั จัดการดําเนินการโดยประการใดๆ เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่วยลงทุนโดยรวมหรือเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
(ค) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้เกิดขึน้ ซึง่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
1. ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ท่กี องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้ นี้
เฉพาะในกรณีทก่ี องทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ทซ่ี ้อื ขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนัน้ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
2. มีเหตุการณ์ทท่ี าํ ให้ไม่สามารถแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถ
โอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
3. มีเ หตุ ท่ีทํ า ให้ก องทุ น รวมไม่ ไ ด้ร ับ ชํ า ระเงิน จากหลัก ทรัพ ย์ ห รือ ทรัพ ย์ สิน ที่ล งทุ น ไว้ ต าม
กําหนดเวลาปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษทั จัดการและผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษทั จัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตาม
คําสั ่งซื้อ คําสั ่งขายคืนหรือคําสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้ว บริษทั จัดการจะปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(1) แจ้งผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีม่ คี ําสั ่งซื้อ คําสั ่งขายคืน หรือคําสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่
ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 1 (2) และ (4) ให้เปิ ดเผยต่อผู้ถือ
หน่ วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบถึงการหยุดรับคําสั ่งซื้อ คําสั ่งขายคืน หรือคําสั ่งสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนด้วย
วิธกี ารใดๆ โดยพลันด้วย เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็ นต้น
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนหรือการหยุดรับคําสั ่งซื้อ คําสั ่งขายคืน
หรือคําสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนพร้อมทัง้ แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนนัน้ ให้สํานักงาน
ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีท่บี ริษทั จัดการไม่ขาย ไม่รบั ซื้อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั ่งซื้อ หรือ
คําสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุนตามข้อ 1 (2) หรือ (4) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษทั จัดการดําเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิ ดรับ
คําสั ่งซื้อ คําสั ่งขายคืน หรือคําสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคําสั ่งซื้อ คําสั ่งขายคืน หรือคําสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุน ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนัน้ ให้สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิ ดรับ
คําสั ่งซื้อ คําสั ่งขายคืน หรือคําสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทีม่ คี ําสั ่งซื้อ คําสั ่งขายคืน หรือคําสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบ
ถึงการเปิ ดขาย รับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัวไปให้
่
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ทราบถึงการเปิ ดรับคําสั ่งซื้อ คําสั ่งขายคืน หรือคําสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้วยวิธกี ารใดๆ โดยพลัน เช่น การประกาศ
ทางเว็บไซต์ เป็ นต้น
3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่ วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนหรือคําสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ในช่ ว งระยะเวลาที่บริษัทจัด การพบว่าราคาขายหน่ วยลงทุน ไม่ถูก ต้องตามส่ วนรายละเอียดโครงการ หัว ข้อ "16.4
หลักเกณฑ์และวิธกี ารดําเนินการในกรณีทม่ี ูลค่าหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง" และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะแจ้งผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี าํ สั ่งซื้อหน่วย
ลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั ่งซื้อหรือคําสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผย
ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัวไปให้
่
ทราบถึงการหยุดรับคําสั ่งซื้อหรือคําสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนหน่วยลงทุน
ด้วยวิธกี ารใดๆ โดยพลัน เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็ นต้น
4. บริษทั จัดการจะปิ ดรับคําสั ่งซื้อหน่วยลงทุนชัวคราวหรื
่
อถาวร ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษทั จัดการ
จะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า 3 วันก่อนการใช้สทิ ธิทจ่ี ะปิ ดรับคําสั ่งซื้อหน่วยลงทุนโดยจะปิ ดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษทั จัดการ หรือสํานักงานใหญ่ หรือสํานักงานสาขาของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบผ่าน
ทางเว็บไซต์ท่ี www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม และแจ้งให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบ
5. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับคําสั ่งสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนเข้า เป็ นการชัวคราวและ/หรื
่
อถาวร และปิ ด
รับคําสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออก เป็ นการชัวคราว
่
รวมถึงขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธคําสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนใดๆ ใน
กรณีท่บี ริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ หรือต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า 3 วันก่อนการใช้สทิ ธิทจ่ี ะปิ ดรับคําสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม และแจ้งให้สํานักงาน
ก.ล.ต. ทราบ
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน :
เป็ นไปตามประกาศ
13. เงื่อนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน :
13.1 การจัดสรรหน่ วยลงทุน :
ผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รบั จัดสรรหน่วยลงทุนตามทีส่ ั ่งซื้อหลังจากทีไ่ ด้ชาํ ระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน
13.2 การโอนหน่ วยลงทุน :
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม จะนําไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็ นหลักประกันมิได้
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14. การจ่ายเงิ นปันผล :
ไม่มี
15. ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สงซื
ั ่ ้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน :
15.1 ค่าธรรมเนี ยมรวม (เพดานค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ทัง้ หมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 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 ค่าจัดทําเอกสารต่างๆ ของกองทุน เช่น หนังสือชีช้ วน หนังสือบอกกล่าวต่อ
ผูถ้ อื หน่ วย ประกาศ รวมถึงค่าจัดส่งเอกสารดังกล่าว เมื่อรวมกันแล้วประมาณค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน ไม่เกิน
ร้อยละ 2.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นการประมาณการ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กบั
ปั จจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่ วยลงทุน เป็ นต้น แต่ทงั ้ นี้จะไม่เกินกว่าอัตราขัน้ 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 เ กิน ร้อ ยละ 1.25 ต่ อ ปี ข องมูล ค่ า ทรัพ ย์สิน ทัง้ หมดหัก มู ล ค่ า หนี้ สิน ทัง้ หมด (ไม่ ร วม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ) เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ หากกองทุน (กองทุนต้นทาง) ลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน
(กองทุนปลายทาง) บริษทั จัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุน
ต้น ทางมีมูล ค่ า ทรัพ ย์สิน สุ ท ธิ 1,000 ล้า นบาท และจัด สรรการลงทุ น ไปยัง กองทุ น ปลายทางจํา นวน 100 ล้า นบาท
บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราทีก่ องทุนต้นทางกําหนด และ
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(2) เงินลงทุน 100 ล้านบาท ในอัตราทีก่ องทุนปลายทางกําหนด เป็ นต้น และรวมถึงกรณีทก่ี องทุนปลายทางอาจลงทุน
ในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ซํ้าซ้อนด้วยเช่นกัน
15.2.2 ค่าธรรมเนี ยมผู้ดแู ลผลประโยชน์ รายปี :
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0428 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
ในอัต ราไม่ เ กิน ร้อ ยละ 0.04 ต่ อ ปี ข องมูล ค่ า ทรัพ ย์สิน ทัง้ หมดหัก มูล ค่ า หนี้ สิน ทัง้ หมด (ไม่ ร วม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ) เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
15.2.3 ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี :
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
ในอัต ราไม่ เ กิน ร้อ ยละ 0.05 ต่ อ ปี ข องมูล ค่ า ทรัพ ย์สิน ทัง้ หมดหัก มูล ค่ า หนี้ สิน ทัง้ หมด (ไม่ ร วม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ) เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
15.2.4 ค่าธรรมเนี ยมที่ปรึกษาการลงทุน :
ไม่มี
15.2.5 ค่าธรรมเนี ยมการจัดจําหน่ าย :
ไม่มี
15.2.6 ค่าธรรมเนี ยมอื่นๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.2412 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
1. ค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วกับการซื้อหลักทรัพย์ ซึง่ จะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื้อหลักทรัพย์เมื่อมีการ
ซื้อหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์
ได้แก่ ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์
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ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลีย่ นแปลงการบันทึกบัญชีให้เป็ นไปตามแนวปฎิบตั ทิ างบัญชี
สําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และหรือหลักเกณฑ์อ่นื ใดที่เกี่ยวข้องกําหนดทัง้ ในปั จจุบนั และที่แ ก้ไข
เพิม่ เติมในอนาคต
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรกที่เรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนทีจ่ ่ายจริง ได้แก่
(1) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการกองทุนและการยื่นจัดตัง้
กองทุน ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั ติ ามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม
เผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนสัมมนาแนะนํ ากองทุน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ทัง้ นี้ จะไม่เกิน
อัตราร้อยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันทีจ่ ดทะเบียน หรือไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันที่
จดทะเบียน เมือ่ รวมภาษีมลู ค่าเพิม่
(3) ค่าออกแบบหรือค่าจัดทําหรือจัดพิมพ์หรือค่าแปลหนังสือชีช้ วน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ใบคําสั ่งซื้อหรือใบจองซื้อหน่ วยลงทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิหรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนอื่นใด และเอกสารทีใ่ ช้
ประกอบการเสนอขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
(4) ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้หรืออ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์ เครื่องหมายการค้า และ/หรือ
เครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือของผูค้ าํ นวณและประกาศดัชนี (Index Provider)
3. ค่าใช้จ่ายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนทีเ่ รียกเก็บตามจํานวนทีจ่ ่ายจริง
(1) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเพิม่ เงินทุนกองทุน
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม
เผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนสัมมนาแนะนํากองทุน และอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (ถ้ามี) ทัง้ นี้ จะไม่เกินร้อยละ
0.50 ต่ อ ปี ข องมูล ค่ า ทรัพ ย์สิน สุ ท ธิข องกองทุ น หรือ ไม่ เ กิน ร้อ ยละ 0.5350 ต่ อ ปี ข องมู ล ค่ า ทรัพ ย์สิน สุ ท ธิ เมื่อ รวม
ภาษีมลู ค่าเพิม่
(3) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าทีป่ รึกษากฎหมาย ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ปฏิบตั ติ ามคําสั ่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน ตามทีจ่ ่ายจริง
(4) ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้หรืออ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์ เครื่องหมายการค้า และ/หรือ
เครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือของผูค้ าํ นวณและประกาศดัชนี (Index Provider)
(5) ค่าจัดทํารายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศ
ในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิหรือเอกสาร
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แสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนอื่นใด ใบคําสั ่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคําสั ่งขายคืนหน่ วยลงทุน แบบฟอร์มอื่นใด เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องอื่นๆ
ตามทีบ่ ริษทั จัดการจัดทําขึน้
(6) ค่าจัดทํา ค่าจัดพิมพ์ ค่าแปล และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
จัดการกองทุน หรือเอกสารอื่นใดทีเ่ กีย่ วกับกองทุน
(7) ค่าจัดทํา ค่าจัดพิมพ์ ค่าแปล ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร และจัดส่งหนังสือชี้ชวนเสนอขาย
หน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี ข่าวสารกองทุน และหรือเอกสารอื่นๆ ถึงผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(8) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผูด้ ูแลผลประโยชน์ทฟ่ี ้ องร้องให้บริษทั จัดการปฏิบตั ิ
ตามหน้าที่ หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษทั จัดการ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รบั
คําสั ่งจากสํานักงาน ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ของกองทุน
(9) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี้เป็ นทรัพย์สนิ อื่น แทนการชําระหนี้ดว้ ยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง
ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้องกับทางราชการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการได้มาซึ่งหลักประกัน
ของสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
(10) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื้อหน่ วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน
(11) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุน เพื่อ
นําเงินเข้าบัญชีสําหรับการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน เป็ นต้น ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค ค่าไปรษณียากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง
(12) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์
(13) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน รวมถึงการดําเนินการวางทรัพย์ (ถ้ามี)
(14) ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนี้ใดๆ
(15) ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ค่าภาษีอากร หรือภาษีอ่นื ใดทีเ่ กิดขึน้ หรือเกีย่ วเนื่องกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์หรือตราสารหรือมีไว้ในทรัพย์สนิ ของกองทุนทัง้ ในประเทศไทย และต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของกองทุน การจัดหา การรับมอบ การส่งมอบ การป้ องกันผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าใช้จ่ายของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในประเทศไทย (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม
และหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการป้ องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือความเสี่ยงอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหรือต่างประเทศ (ถ้ามี) รวมถึงค่าธรรมเนียมและหรือค่าทํารายการและหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่
เกีย่ วข้องของผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ในต่างประเทศของกองทุน
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(16) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สนิ
ทัง้ ในและต่างประเทศ ค่าทีป่ รึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั ติ ามคําสั ่ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคมบริษทั จัดการลงทุนและการชําระบัญชี
(17) ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการนําเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศ ตลอดจนค่าใช้จา่ ย
ต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าทีพ่ กั
ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าประกันการเดินทาง เป็ นต้น
(18) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพื่อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก
Global Custodian สําหรับกรณีการลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)
(19) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผูร้ บั ฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในต่างประเทศของ
กองทุนรวมถึงค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้องของผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ในต่างประเทศของกองทุน (ถ้ามี)
ตามทีจ่ ่ายจริง ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้อนี้เมื่อรวมค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนจะไม่เกินอัตราร้อยละ
0.04 ต่ อปี ของมู ลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิของกองทุ น หรือไม่ เกินร้อยละ 0.0428 ต่ อปี ของมู ลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิของกองทุ น
เมื่อรวมภาษีมลู ค่าเพิม่
(20) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่ กี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุน การขอมติ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน เป็ นต้น
ภาษีมลู ค่าเพิม่ อันเนื่องมาจากค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนทัง้ หมด จะเป็ นภาระของกองทุน
การคํานวณค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายจะใช้เงินบาทเป็ นฐานในการคํานวณ
ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของกองทุนเป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ และภาษีอ่ืนใด
ในทํานองเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด
ในทํานองเดียวกัน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลี่ยนแปลงการรับรูภ้ าษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตรา
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รบั มติจากผู้ถอื
หน่วยลงทุนแล้ว
15.3 ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผู้สงซื
ั ่ ้อหรือผู้ถือหน่ วยลงทุน :
15.3.1 ค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
บริษทั จัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในระยะแรก โดยบริษทั จัดการ
ขอสงวนสิทธิหากจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้เรียกเก็บได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ ช้
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
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ทัง้ นี้ บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์บริษทั ที่ www.bblam.co.th
หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ หากกองทุน (กองทุนต้นทาง) ลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน
(กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุน
ต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษทั
จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกําหนดเท่านัน้ โดย
กองทุนปลายทางจะไม่มกี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิม่ เติมอีก เป็ นต้น และ
รวมถึงกรณีทก่ี องทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษทั จัดการอีกทอดหนึ่ง บริษทั จัดการ
จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซํ้าซ้อนด้วยเช่นกัน
15.3.2 ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุนทีใ่ ช้คํานวนราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน (โดยมี
ค่าธรรมเนียมขัน้ ตํ่า 50 บาท) โดยบริษัทจัดการจะหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากมูลค่ารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนที่บริษัท
จัดการจะต้องจ่ายให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีถ่ อื หน่วยลงทุนของกองทุนติดต่อกันมากกว่า 1 ปี บริษทั จัดการจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในจํานวนเงิน 50 บาทต่อรายการ
ทัง้ นี้ หากกองทุน (กองทุนต้นทาง) ลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน
(กองทุนปลายทาง) บริษทั จัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น
หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท
บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราทีก่ องทุนต้นทาง
กําหนดเท่านัน้ โดยกองทุนปลายทางจะไม่มกี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่ วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง
เพิม่ เติมอีก เป็ นต้น และรวมถึงกรณีทก่ี องทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษทั จัดการ
อีกทอดหนึ่ง บริษทั จัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซํ้าซ้อนด้วยเช่นกัน
15.3.3 ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (Switching In) : มีแบบหลายเงือ่ นไข
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
1. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของ
บริษทั จัดการ : บริษทั จัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
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2. การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนกับกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษทั
จัดการอื่น : ในอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
อนึ่ง ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะเป็ นผู้เรียกเก็บจาก
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยตรง เพื่อไม่ให้ผดิ เงือ่ นไขการลงทุนของประกาศกรมสรรพากร
15.3.3.2 ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก (Switching Out) : มีแบบหลายเงือ่ นไข
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
1. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุ นระหว่ างกองทุ นรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของ
บริษทั จัดการ : บริษทั จัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
2. การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนกับกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษทั
จัดการอื่น : ในอัตราไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวในอัตราใดได้ โดยอยู่ในดุลยพินิจของบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนซึง่ เป็ นผูเ้ รียกเก็บ
อนึ่ง ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนจะเป็ นผู้เรียกเก็บจาก
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยตรง เพื่อไม่ให้ผดิ เงือ่ นไขการลงทุนของประกาศกรมสรรพากร
15.3.4 ค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่ วยลงทุน :
ไม่มี
15.3.5 ค่าธรรมเนี ยมการออกเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน :
ไม่มี
15.3.6 ค่าปรับกรณี ขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กาํ หนดในโครงการ (Exit Fee) :
ไม่มี
15.3.7 ค่าธรรมเนี ยมอื่นๆ :
ตามทีจ่ ่ายจริง
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิม่ และภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกัน อย่างไรก็ตาม
หากมีการเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่นื ใดในทํานองเดียวกัน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิท่ี
จะเปลี่ยนแปลงการรับรูภ้ าษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมดให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
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15.4 วิ ธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนี ยม :
1. บริษทั จัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม
นายทะเบียนทุกวันที่มกี ารคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สนิ ทัง้ หมดหักมูลค่าหนี้สนิ ทัง้ หมด เว้นแต่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนในวันนัน้ ๆ ของกองทุน เป็ น
ฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม และเรียกเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดือน
2. ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื้อหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อ
หลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วกับการขายหลักทรัพย์ จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีให้เป็ นไปตามแนวปฎิบตั ทิ างบัญชีสําหรับ
กองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และหรือหลักเกณฑ์อ่นื ใดที่เกี่ยวข้องกําหนดทัง้ ในปั จจุบนั และที่แก้ไขเพิม่ เติม
ในอนาคต
3. ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรกทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนทีจ่ ่าย
จริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนตามแนวปฎิบตั ทิ างบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารอง
เลีย้ งชีพ และหรือหลักเกณฑ์อ่นื ใดทีเ่ กีย่ วข้องกําหนดทัง้ ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
4. ค่าใช้จ่ายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนทีเ่ รียกเก็บตามจํานวนทีจ่ ่ายจริง บริษทั จัดการจะพิจารณาตัด
จ่ายทัง้ จํานวนหรือทยอยตัดจ่ายในทางบัญชีของกองทุนตามระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่ายนัน้ ตามแนวปฎิบตั ิ
ทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และหรือหลักเกณฑ์อ่นื ใดทีเ่ กี่ยวข้องกําหนดทัง้ ในปั จจุบนั และที่
แก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
5. กรณีทก่ี องทุนมีการลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่ ริษทั จัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ดําเนินการ บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนจากผู้ซ้อื หน่ วย
ลงทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือกองทุนรวมทีไ่ ปลงทุนในลักษณะทีซ่ ํ้าซ้อนกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมอื่น
ทัง้ นี้ การคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามแนวปฎิบตั ทิ างบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
และหรือหลักเกณฑ์อ่นื ใดทีเ่ กีย่ วข้องกําหนดทัง้ ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
15.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่าย :
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนี ยม/ค่าใช้จา่ ย

การดําเนิ นการของบริษทั จัดการ

1. การเพิ่ มค่าธรรมเนี ยม/ค่าใช้จ่าย
1.1

ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
เปิ ดเผย2 ให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า ≥3 วันทําการ
ก่อนการเรียกเก็บเพิม่ ขึน้

1.1.1 ไม่เกินอัตราทีร่ ะบุในโครงการ
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การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนี ยม/ค่าใช้จา่ ย

การดําเนิ นการของบริษทั จัดการ

1.1.2 เกินอัตราทีร่ ะบุไว้ในโครงการ1 (มีการกําหนด
อย่างชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่าสามารถ
เปลีย่ นแปลงในลักษณะดังกล่าวได้)

1.2

1.1.2.1 กรณีเกิน >5% ของอัตราทีร่ ะบุไว้ใน
โครงการ

บริษทั จัดการต้องได้รบั มติพเิ ศษ3 และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่
เปลีย่ นแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤5% ของอัตราทีร่ ะบุไว้ใน
โครงการ

เปิ ดเผย2 ให้ผถู้ อื หน่วยทราบล่วงหน้า ≥60 วัน
ก่อนการเรียกเก็บเพิม่ ขึน้ และแจ้งให้สาํ นักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีเ่ ปลีย่ นแปลง

แตกต่างไปจากโครงการ

บริษทั จัดการต้องขอมติ3 เพื่อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนี ยม/ค่าใช้จ่าย

1
2
3

2.1

ตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ

เปิ ดเผย2 ให้ผลู้ งทุนทราบภายใน 3 วันทําการ
นับแต่วนั ทีม่ กี ารเรียกเก็บลดลง

2.2

แตกต่างไปจากทีร่ ะบุไว้ในโครงการ

ให้บริษทั จัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ
โดยให้ถอื ว่าสํานักงานเห็นชอบการแก้ไข
โครงการในเรื่องดังกล่าว

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิม่ ขึน้
การเปิ ดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมอันทําให้มนใจได้
ั่
ว่าผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทัวถึ
่ ง
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถอื หน่ วยลงทุน และการจัด
ประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวม

หมายเหตุ :
สําหรับค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ (ถ้ามี) บริษทั จัดการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ หรือบริษทั
จัดการจะทดรองจ่ายให้กองทุนก่อน และบริษทั จัดการจะเรียกเก็บเงินทดรองจ่ายจากกองทุนเดือนละครัง้ ทัง้ นี้ การคิด
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามแนวปฎิบตั ทิ างบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และหรือหลักเกณฑ์
อื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกําหนดทัง้ ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
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16. วิ ธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และ
ราคาหน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิ ธีการดําเนิ นการในกรณี ที่มูลค่าหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้อง :
16.1 วิ ธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน
และราคาหน่ วยลงทุน : ต่างประเทศ
16.2 เงื่อนไขพิ เศษ :
1. บริษทั จัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีส่ ํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามทีส่ มาคมบริษทั จัดการลงทุนกําหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
2. บริษทั จัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสํานักงาน ก.ล.ต.
ให้แก้ไขเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่น
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป เว้น
แต่วนั ทําการนัน้ ตรงกับวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์ทก่ี องทุนเข้าไปลงทุน และประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับการลงทุน หรือวัน
ตามทีบ่ ริษทั จัดการประกาศกําหนดเพิม่ เติมในกรณีทม่ี เี หตุการณ์ไม่ปกติ
ทัง้ นี้ ในกรณีทท่ี รัพย์สนิ ของกองทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ต่างประเทศ การคํานวณมูลค่า
ยุตธิ รรมของทรัพย์สนิ ดังกล่าว บริษทั จัดการจะใช้หลักการคํานวณมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์หรือตราสารทีเ่ สนอขาย
ในต่างประเทศ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษทั จัดการลงทุนซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. บริษทั
จัดการจะใช้และตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับราคาและอัตราผลตอบแทนของตราสารดังกล่าว โดยใช้ขอ้ มูลที่เปิ ดเผยผ่าน
ระบบ Bloomberg หรือ Reuters หรือระบบอื่นใดทีม่ กี ารเผยแพร่ขอ้ มูลสู่สาธารณชนและสามารถใช้อา้ งอิงได้ภายใต้ความ
เห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
บริษทั จัดการจะใช้อตั ราแลกเปลีย่ นเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื่อคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ น
เงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เป็ นราคาปิ ด (Close) ซึ่งประกาศบนหน้าจอ Bloomberg หรือ
Reuters ทีป่ ระมาณเวลา 16.30 น. หรือใช้อตั ราแลกเปลีย่ นทีป่ ระกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ของวันทีค่ าํ นวณเป็ น
เกณฑ์ในการคํานวณ
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลีย่ นนัน้ ไม่มคี วามเหมาะสม บริษทั จัดการอาจพิจารณา
ใช้อตั ราแลกเปลีย่ นของหน่วยงานอืน่ ใดทีป่ ระกาศแทนได้ โดยความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
(2.2) คํานวณราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วันทําการถัดไป ทัง้ นี้ ในการคํานวณราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการใช้
มูลค่าหน่วยลงทุนของสิน้ วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 3
วันทําการถัดไป
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(2.4) ประกาศราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของวันทําการซื้อขายหน่ วยลงทุน
ล่าสุด ภายใน 3 วันทําการถัดไป
มูลค่าหน่ วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหารด้วยจํานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ ําหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด
เมื่อสิน้ วันทําการทีค่ าํ นวณนัน้
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนข้างต้น
บริษทั จัดการจะใช้ตวั เลขทศนิยมตามทีก่ ําหนดไว้ในข้อ 3 และได้รบั การรับรองจากผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
บริษทั จัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมในกรณีทต่ี ลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่กองทุนรวมได้ไป
ลงทุนในหลักทรัพย์ทซ่ี ้อื ขายในตลาดดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ไม่สามารถเปิ ดทํา
การซื้อขายได้ตามปกติหรือเหตุอ่นื ใดตามทีไ่ ด้รบั การผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
เมื่อเกิดเหตุการณ์ขา้ งต้น บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วย
ลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าํ การทุกแห่งของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
และบริษทั จัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทัง้ แสดงเหตุผลและรายงานแผนการณ์ดําเนินงานของ
กองทุนรวมให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(2.5) ในกรณีประกาศตาม (2.3) และ (2.4) บริษทั จัดการจะดําเนินการด้วยวิธกี ารใดๆ เพื่อให้ผลู้ งทุน
ทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางทีเ่ หมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็ นต้น และ
ภายในเวลาทีผ่ ลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และจะจัดให้มขี อ้ มูลดังกล่าวไว้ ณ ทีท่ ําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนใช้ซ้ือขายหน่ วยลงทุน ทัง้ นี้ จะระบุ
วิธกี ารประกาศดังกล่าวให้ชดั เจนในหนังสือชีช้ วน
(2.6) ในกรณีทม่ี ูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน จํานวนหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่สํานั กงาน
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
3. การใช้ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุน บริษทั จัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี้
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ ง โดยใช้วธิ กี ารปั ด
เศษทศนิยมตามหลักสากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วธิ กี ารปั ดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่ วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตําแหน่ งที่ 4 ขึน้ ส่วน
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคํานวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิง้
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(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ าํ นวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามทีค่ าํ นวณได้ใน (3.2)
(3.4) คํานวณจํานวนหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ ง โดยใช้วธิ กี ารปั ดเศษทศนิยม
ตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิง้
ในกรณีทม่ี ผี ลประโยชน์เกิดขึน้ จากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษทั จัดการจะนําผลประโยชน์นัน้
รวมเข้าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน
ในกรณีท่มี เี หตุจําเป็ นที่ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษทั จัดการจะขอผ่อนผันการไม่คาํ นวณและประกาศตามกําหนด
นี้ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันทีไ่ ม่สามารถคํานวณและประกาศได้
4. ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้บริษทั จัดการได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ าม ข้อ 2.
(4.1) เมื่อบริษทั จัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั ่งซื้อหรือคําสั ่งขายคืนหน่ วย
ลงทุน โดยให้ได้รบั ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(4.2) เมื่อมีเหตุทบ่ี ริษทั จัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รบั ยกเว้นตัง้ แต่วนั ทีป่ รากฏเหตุดงั กล่าว
(4.3) เมื่อเป็ นวันหยุดทําการซื้อขายของกองทุน และหรือตัวแทนขายของกองทุน
เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ (4.1) และหรือ (4.2) บริษทั จัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
มูล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น และราคาขายและรับ ซื้อ คืน หน่ ว ยลงทุ น ณ ที่ทํา การทุ ก แห่ ง ของบริษัท จัด การ และผู้ส นั บ สนุ น
การขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทัง้ แสดงเหตุผลและรายงาน
แผนการณ์ดาํ เนินงานของกองทุนรวมให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
ประกาศราคาขายหน่ วยลงทุนและ/หรือราคารับซื้อคืนหน่ วยลงทุนของวันทําการซื้อขายหน่ วยลงทุนล่าสุด
ภายใน 3 วันทําการ
16.3 แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน :
ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือทุกช่องทาง ดังนี้
 เว็บไซต์บริษท
ั จัดการ www.bblam.co.th และหรือผูส้ นับสนุนการขาย
 Mobile Application เช่น BF Mobile Application
 ประกาศปิ ดทีบ
่ ริษทั จัดการ และหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 หนังสือพิมพ์รายวัน
 ตรวจดูขอ้ มูลใน NAV Center ที่ www.thaimutualfund.com
หรือสอบถามได้ท่ี บลจ.บัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8
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16.4 หลักเกณฑ์และวิ ธีการดําเนิ นการในกรณี ที่มูลค่าหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้อง :
ส่วนที่ 1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่ วยของกองทุนปิ ดไม่ถูกต้องและได้มกี ารประกาศไปแล้ว หรือราคา
หน่วยของกองทุนเปิ ดไม่ถูกต้อง
ข้อ

กรณี ที่มูลค่า/
การดําเนิ นการของบริษทั จัดการ
ระยะเวลา
ราคาหน่ วยไม่ถกู ต้อง
ภายใน 7 วันทําการนับ
1. < 1 สตางค์ หรือ < 0.5% 1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทราบถึง
ความไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญ แต่วนั ทีพ่ บว่ามูลค่า/
ของมูลค่า/ราคาหน่ วย
ดังนี้
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ที่ถกู ต้อง
1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยทีไ่ ม่ถูกต้อง
1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยทีถ่ ูกต้อง
1.1.3 สาเหตุทท่ี าํ ให้มลู ค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
1.1.4 มาตรการป้ องกันเพื่อมิให้มลู ค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง ในกรณีทค่ี วามไม่ถูกต้องไม่ได้มสี าเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้
ตัง้ แต่วนั ทีพ่ บว่ามูลค่า/
1.2 ในกรณีทส่ี าเหตุทท่ี าํ ให้มลู ค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื่องถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยครัง้
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง
2.

≥ 1 สตางค์ และ ≥ 0.5%

ของมูลค่า/ราคาหน่ วย
ที่ถกู ต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั ่วไป
2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลังตัง้ แต่วนั ที่
พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที่
มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง
2.1.2 ดําเนินการดังนี้ เฉพาะวันทีม่ ลู ค่า/ราคาหน่วย
เข้าเงือ่ นไข ตาม 2.
2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่า/
ภายในวันทําการถัด
1
ราคาหน่วยย้อนหลัง
จากวันทีพ่ บว่ามูลค่า/
(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญตามที่ ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
กําหนดไว้ใน 1.1 โดยอนุโลม
เว้นแต่ในกรณีของรายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่ วยย้อนหลัง
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ข้อ

กรณี ที่มูลค่า/
ราคาหน่ วยไม่ถกู ต้อง

การดําเนิ นการของบริษทั จัดการ
ของกองทุนเปิ ด ให้ระบุการ
ดําเนินการของบริษทั จัดการ
เมื่อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
ไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4
(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูล
ในรายงานดังกล่าวภายในวันทํา
การถัดจากวันทีส่ ่งรายงานให้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ระยะเวลา

ภายในวันทําการถัด
จากวันทีค่ าํ นวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อนหลัง
เสร็จสิน้

ภายในวันทีผ่ ดู้ แู ล
ผลประโยชน์รบั รอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1
2.1.2.3 ดําเนินการโดยวิธกี ารใดๆ เพื่อให้
ภายใน 3 วันทําการนับ
ผูล้ งทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุน แต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ล
ทีม่ กี ารแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และ ผลประโยชน์รบั รอง
วัน เดือน ปี ทีม่ กี ารแก้ไขมูลค่า/ราคา ข้อมูลในรายงานตาม
หน่วย
2.1.2.1
2.2 หลักเกณฑ์เพิ่ มเติ มเฉพาะกองทุนเปิ ด
โดยดําเนินการเฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวันทีเ่ ข้า
เงือ่ นไขตาม 2.
2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงาน
ตาม 2.1.2.1
การแก้ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้
อยู่ในส่วนของการดําเนินการของบริษทั จัดการ
เมื่อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
2.2.2 ชดเชยราคาตามทีก่ าํ หนดไว้ในส่วนที่ 2
ภายใน 5 วันทําการนับ
ให้แล้วเสร็จ
แต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ล
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ข้อ

กรณี ที่มูลค่า/
ราคาหน่ วยไม่ถกู ต้อง

การดําเนิ นการของบริษทั จัดการ
2.2.3 ดําเนินการโดยวิธกี ารใดๆ เพื่อให้ผซู้ ้อื หรือ
ผูข้ ายคืนหน่วยในช่วงระยะเวลาทีร่ าคาหน่วย
ไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2
และการชดเชยราคา
2.2.4 จัดทํามาตรการป้ องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทัง้
สําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วยย้อนหลัง
ตาม 2.1.2.1 ให้สาํ นักงาน เว้นแต่ในกรณีท่ี
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัย
ภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้ ให้บริษทั จัดการ
ส่งสําเนาเอกสารทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่า
การทีร่ าคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้มาพร้อม
สําเนารายงานดังกล่าวแทน

1

ระยะเวลา
ผลประโยชน์รบั รอง
ข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา
ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ล
ผลประโยชน์รบั รอง
ข้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

ให้บริษทั จัดการจัดให้มสี าํ เนารายงานไว้ ณ ทีท่ าํ การของบริษทั จัดการ เพื่อให้สาํ นักงานเข้าตรวจ
ส่วนที่ 2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที่ 1 ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้

1. ราคาหน่ วยที่ไม่ถกู ต้อง < ราคาหน่ วยที่ถกู ต้อง
1.1 กรณี ขาย

1.1.1 กรณีทผ่ี ซู้ ้อื มีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผูซ้ ้อื หน่วยเป็ นจํานวนซึง่ มีมลู ค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่วยทีถ่ ูกต้อง
1.1.2 กรณีทผ่ี ซู้ ้อื ไม่มหี น่วยเหลืออยู่2 ให้จ่ายเงินของบริษทั จัดการ ให้กองทุนเปิ ด เป็ นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่
1.1.3 กรณีทผ่ี ซู้ ้อื มีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยทีจ่ ะต้องลด2 ให้ดาํ เนินการดังนี้
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ
1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยทีเ่ หลืออยู่นัน้ และจ่ายเงินของบริษทั จัดการ ให้กองทุนเปิ ด
เป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่
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1.2 กรณี รบั ซือ้ คืน

1.2.1 กรณีทผ่ี ขู้ ายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิม่ จํานวนหน่วยของผูข้ ายคืนเป็ นจํานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่วยทีถ่ ูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผขู้ ายคืน
1.2.2 กรณีทผ่ี ขู้ ายคืนไม่มหี น่วยเหลืออยู่ ให้บริษทั จัดการ จ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาให้ผขู้ ายคืน

2. ราคาหน่ วยที่ไม่ถกู ต้อง > ราคาหน่ วยที่ถกู ต้อง

2

2.1 กรณี ขาย

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

2.2 กรณี รบั ซือ้ คืน

2.2.1 กรณีทผ่ี ขู้ ายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของผูข้ ายคืนหน่วยเป็ นจํานวนซึง่ มี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยทีไ่ ม่ถูกต้องกับราคาหน่วยทีถ่ ูกต้อง
2.2.2 กรณีทผ่ี ขู้ ายคืนไม่มหี น่วยเหลืออยู่2 ให้บริษทั จัดการจ่ายเงินของบริษทั จัดการ ให้
กองทุนเปิ ดเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่
2.2.3 กรณีทผ่ี ขู้ ายคืนมีหน่วยเหลืออยูน่ ้อยกว่าจํานวนหน่วยทีจ่ ะต้องลด2 ให้ดาํ เนินการดังนี้
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ
2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยทีเ่ หลืออยู่นัน้ และจ่ายเงินของบริษทั จัดการ ให้กองทุนเปิ ดเป็ น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่ าดอยู่

ไม่ใช้กบั กรณีทร่ี าคาหน่ วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ่ ม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่ามี
สาเหตุดงั กล่าว
หมายเหตุ

1. ในกรณีท่บี ริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็ นเงินให้แก่ผู้ซ้อื หรือผู้ขายคืนหน่ วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท
บริษัทจัดการอาจนํ าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มกี ารจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่ วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มี
สถานะเป็ นผูถ้ อื หน่ วยแล้ว ให้บริษทั จัดการ ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่ วยตาม 1.2 หรือผู้ซ้ือหน่ วยตาม 2.1 บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษทั จัดการ แทนกองทุนเปิ ดก็ได้

129

B-IR-FOF
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :
17.1 ชื่อบริษทั จัดการ :
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
17.2 ชื่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
17.3 ชื่อผู้ประกัน (กรณี กองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4 ชื่อของผู้รบั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ไม่มี
17.5 ที่ปรึกษา :
17.5.1 ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี
17.5.2 ชื่อที่ปรึกษากองทุน : ไม่มี
17.6 ผู้สอบบัญชี :
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
นายเทอดทอง เทพมังกร
นางสาวชมภูนุช แซ่แต้
นายอุดม ธนูรตั น์พงศ์
นางสาวชุตมิ า วงษ์ศราพันธ์ชยั
นางสาวรฐาภัทร ลิม้ สกุล
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม (ผู้สอบบัญชี) :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่ เติมรายชื่อของผูส้ อบบัญชีได้ในภายหลัง โดย
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวจะต้องเป็ นบุคคลทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
17.7 การแต่งตัง้ คณะตัวแทนผู้ถือหน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี ของกองทุนรวม :
18.1 วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 31 ตุลาคม
18.2 วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 31 ตุลาคม 2565
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19. การขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน และวิ ธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิ ธีการจัดการ :
ภายใต้บทบัญญัตขิ องกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงาน ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่นใด
ทีเ่ กีย่ วข้อง จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น ในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ จะดําเนินการดังนี้
1. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการในกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษทั จัดการอาจขอให้สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแทน
การขอมติผูถ้ อื หน่ วยลงทุนก็ได้ ทัง้ นี้ สํานักงาน ก.ล.ต. อาจกําหนดเงื่อนไขให้บริษทั จัดการปฏิบตั เิ พื่อประโยชน์ในการ
แก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้
(1) การเปลีย่ นแปลงข้อกําหนดเกีย่ วกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(2) การเพิม่ ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ทาํ ให้สทิ ธิทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3) การเปลีย่ นแปลงประเภทของทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนทีส่ อดคล้องกับนโยบาย
การลงทุน
(4) การชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกล่าวจะนํ าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ที่ได้รบั ไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิม่ เติมสําหรับการจัดตัง้ และจัดการของ
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทีเ่ ป็ นกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
(5) กรณีอ่นื ใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไม่มผี ลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ถือหน่ วยลงทุนรวมถึงไม่ทําให้
ผลตอบแทนและความเสีย่ งของกองทุนเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ
2. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต.นอกเหนือจากข้อ 4. ให้บริษทั จัดการยื่น
คําขอ พร้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคําขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สําหรับประชาชนผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์
ของสํานักงาน และชําระค่าธรรมเนียมต่อสํานักงาน ก.ล.ต. เมื่อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั คําขอพร้อมทัง้ เอกสารหลักฐาน
ประกอบคําขอทีถ่ ูกต้องครบถ้วนตามคู่มอื สําหรับประชาชนแล้ว ทัง้ นี้ อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็ นไปตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การ
จดทะเบียน และการยื่นคําขอต่างๆ
เมื่อสํานักงานได้รบั คําขอและเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแล้ว สํานักงานจะดําเนินการ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
การชําระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มิให้บริษทั จัดการเรียกเก็บจากกองทุนรวม
3. การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการโดยใช้วธิ กี ารขอมติผถู้ อื หน่ วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษมี
จํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษทั จัดการส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไป
ยังผูด้ แู ลผลประโยชน์ เพื่อให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินนั ้
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ทัง้ นี้ การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือวิธกี ารจัดการในเรื่องทีก่ ระทบสิทธิของผู้ถอื หน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
ต้องได้รบั มติพเิ ศษ โดยกําหนดเรื่องทีม่ นี ัยสําคัญให้รวมถึง
(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ทําให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของ
กองทุนรวมเปลีย่ นแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
(2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุน ความเสีย่ งและระดับความเสีย่ งของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
เดิมตามทีร่ ะบุไว้ล่าสุดในโครงการ
(6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการ
แก้ไขเพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใดๆ อันมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
สิทธิในการลงมติกรณีกองทุนลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง)
มิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีทก่ี องทุนปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื่อขอมติได้
เนื่องจากติดข้อจํากัดห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง บริษทั จัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ได้หากได้รบั มติเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที่เหลือ ยกเว้นกรณี
กองทุนปลายทางเป็ นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน ให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุน
ปลายทางได้สงู สุดไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
4. การแก้ไ ขเพิ่มเติมโครงการในกรณี ด ัง ต่อ ไปนี้ ให้ถือ ว่ าสํา นั กงาน ก.ล.ต. ให้ค วามเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการในเรื่องดังกล่าว
(1) การแก้ไขเพิม่ เติมซึง่ มีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้
(2) การแก้ไ ขเพิ่ม เติม ที่ต้อ งดํา เนิ น การให้เ ป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
การแก้ไขเพิม่ เติมตามวรรคหนึ่ง มิให้รวมถึงการขยายระยะเวลาระงับการซื้อขายหน่ วยลงทุนตามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการจัดให้มเี ครื่องมือการบริหารและจัดการความเสีย่ งด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม ตามหัวข้อ “การไม่ขาย
ไม่รบั ซื้อคืน ไม่สบั เปลีย่ นหน่วยลงทุนตามคําสั ่ง” ข้อ 1. (4) (ข)
(3) การแก้ไขเพิม่ เติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็ นไปตามข้อกําหนด
ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมโครงการเป็ นไป
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ตามทีก่ ําหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกําหนดอื่นๆ :
20.1 การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันทีล่ งทุน และเมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ขายคืนหรือโอนย้ายหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะคํานวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธกี าร "เข้าก่อน ออกก่อน"
(First In First Out - FIFO) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทส่ี มาคมบริษทั จัดการลงทุนกําหนด
20.2 การออกหนังสือรับรองการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะทําการออกหนังสือรับรองการซื้อหรือขายคืนหน่ วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการออม โดยมีรายการอย่างน้อยตามประกาศของสมาคมบริษทั จัดการลงทุนกําหนด โดยความเห็นชอบ
ของสํานักงาน ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนเมื่อมีรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปี
ภายในเดือนมีนาคมของปี ถดั ไป
20.3 การออกหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม
บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะทําการออกหนังสือรับรองการโอนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อการออมทีผ่ ูถ้ อื หน่ วยลงทุนขายคืน เพื่อไปลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น โดยมีรายการอย่าง
น้ อยตามประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยความเห็นชอบของสํานักงาน ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือ
ดังกล่าวพร้อมเช็คค่าขายคืนหรือเงินโอนค่าขายคืนหน่ วยลงทุน หรือวิธอี ่นื ใดในการชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนกองทุน
รวมเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น ภายในระยะเวลาทีร่ ะบุไว้ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
แต่ตอ้ งไม่เกินกว่าระยะเวลาทีป่ ระกาศสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
20.4 สิทธิประโยชน์ดา้ นภาษีของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(1) สิทธิและหน้าทีเ่ กี่ยวกับภาษีของผูล้ งทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมจะเป็ นไปตามกฎกระทรวง ประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ถ้ามี) ซึ่งผูล้ งทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มอื การลงทุนเกี่ยวกับการ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม
(2) กฎหมาย ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และหรือกฎหมายภาษีอากรอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องทีจ่ ะมีขน้ึ ในอนาคต
20.5 หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจึงมีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(1) ศึกษาคู่มอื การลงทุน และหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ชดั เจนก่อนตัดสินใจลงทุน
133

B-IR-FOF
ภาษีอากร

(2) ตรวจสอบการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมของตนเองให้เป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ ําหนดในกฎหมาย

(3) แสดงข้อมูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดําเนินการเสียภาษีในกรณีทม่ี กี ารขายคืนหน่วยลงทุน หรือมี
การลงทุนไม่เป็ นไปตามเงือ่ นไขในการได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีทก่ี ําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร
20.6 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft dollar/ Soft commission)
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็ นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้
บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนทีร่ บั ไว้นัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สนิ ทีม่ มี ูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาท
โดยตรงของความเป็ นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
(2) ต้องไม่มพี ฤติกรรมทีแ่ สดงให้เห็นว่าบริษทั จัดการใช้บริการของบุคคลนัน้ บ่อยครัง้ เกินความจําเป็ นเพื่อให้
กองทุนได้รบั ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนทีอ่ ยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ บริษทั
จัดการจะกระทําด้วยความเป็ นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ทอ่ี าจมีไว้ได้ของกองทุนนัน้ ทัง้ นี้ บริษทั
จัดการจะไม่รบั ผลประโยชน์ตอบแทนอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษทั จัดการเอง เว้นแต่เป็ น
การได้รบั ผลประโยชน์ตามเทศกาลทีเ่ ป็ นประเพณีนิยม โดยผูล้ งทุนสามารถดูแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับนโยบายการต่อต้าน
การคอร์รปั ชันได้
่ ท่ี www.bblam.co.th
20.7 ข้อกําหนดเกีย่ วกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายทีเ่ รียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่
ต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบัน
การเงิน ที่ไ ม่ ใ ช่ ส ัญ ชาติอ เมริกัน นอกประเทศสหรัฐ อเมริก า (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อ มูล
เกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กบั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/ นิติบุคคล
สัญชาติอเมริกนั ผูซ้ ง่ึ มีถนิ่ ทีอ่ ยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซ้ ง่ึ มีถนิ่ ทีอ่ ยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่ เปิ ดหรือมีไว้กบั FFI
นัน้ นอกจากนี้ ยังปรากฎด้วยว่าในปั จจุบนั มีรฐั บาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที่มขี อ้ กําหนดและ
หลัก เกณฑ์ใ นลัก ษณะที่ค ล้า ยคลึง กับ FATCA (ซึ่ง ต่ อ ไปจะรวมเรีย ก FATCA และกฎหมายดัง กล่ า วว่ า “กฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง”)
กองทุนรวมและบริษทั จัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ
หน่ วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีหน้าทีต่ อ้ งรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติ
อเมริกนั และบุคคลทีม่ ลี กั ษณะตามหลักเกณฑ์ท่ี FATCA กําหนด หน้าทีใ่ นการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์
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ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าทีใ่ นการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตาม
หลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้น
ภายใต้ขอ้ กําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ FATCA
(กล่าวคือ มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้ จะได้รบั ผลกระทบ
ทีส่ าํ คัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินทีก่ องทุนรวมจะได้รบั จากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย
ทรัพย์สนิ ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ ต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป
และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สนิ ทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุน
กับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริม่ ต้นตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้
สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคาร
และสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน) มีหน้าทีด่ ําเนินการหักเงิน ณ
ทีจ่ ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กบั กองทุนรวมทีเ่ ป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ
และผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้อคืนหน่ วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับ
การทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุตคิ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษทั จัดการ ซึ่งอาจทําให้กองทุนรวมไม่
สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มปี ระสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
ไม่สามารถทํารายการผ่านทางผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้อกี ต่อไป
เพื่อมิให้บริษทั จัดการและกองทุนรวมได้รบั ผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้ เพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของ
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนโดยรวม บริษทั จัดการและกองทุนรวม (โดยบริษทั จัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และ
ข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง และเพื่อให้บริษทั จัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ติ ามภาระผูกพัน
ภายใต้ขอ้ กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ ผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องกับการปฎิบตั งิ านของกองทุน เช่น ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน)
จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี้
(1) ร้องขอให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทีเ่ ข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็ นบุคคลตามทีก่ ฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนํ าส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนหรือ
เงินปั นผลทีไ่ ด้รบั เป็ นต้น) ทีม่ อี ยู่ในบัญชีทงั ้ หมดของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนนัน้ กับบริษทั จัดการ ให้กบั หน่ วยงานของรัฐทัง้ ใน
และต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
(2) ร้องขอให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิม่ เติม เพื่อยืนยันหรือพิสจู น์ทราบ
ความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกนั หรือการให้ขอ้ มูลตามหัวข้อที่
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กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่ วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลทีเ่ คยให้
ไว้มกี ารเปลีย่ นแปลง เป็ นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
(ในกรณีทเ่ี ป็ นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้ นี้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้ เพื่อให้กองทุน
หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้ หากมีการดําเนินการทีส่ อดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
ข้างต้น ในกรณีท่ผี ู้ถือหน่ วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการ หรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการ
กําหนด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ ตามความจําเป็ นและ
ความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถอื หน่ วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที่บริษทั จัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้
ดําเนินการตามข้อตกลงทีไ่ ด้ระบุไว้ในคําขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คําสั ่งซื้อ/ สับเปลีย่ น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินที่ชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนรายนัน้ ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ต้อง
ไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้ องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่ วยลงทุนโดยรวม
ได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึน้ หากมีการดําเนินการทีส่ อดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจําเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการ
กระทําเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษทั จัดการและกองทุนมีการดําเนินการทีไ่ ม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น
ซึ่งในทางปฏิบตั บิ ริษทั จัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีเ่ ข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา
(หรือเป็ นบุคคลตามทีก่ ฎหมายต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกําหนด) เท่านัน้
ทัง้ นี้ ในกรณีท่กี ฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิม่ เติมข้อกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามทีบ่ ริษัทจัดการได้
สงวนสิทธิไว้ขา้ งต้น บริษทั จัดการ (รวมถึงผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดย
อาจนําส่งข้อมูลของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื่นใดทีร่ าชการกําหนด โดยไม่จาํ เป็ นต้องร้องขอต่อ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
20.8 แนวทางการใช้ดุลยพินิจของบริษทั จัดการในการโอนย้ายการลงทุนของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ
การออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น
ในกรณีทก่ี องทุนรวมเพื่อการออมปรากฎเหตุเลิกกองทุนตามทีก่ ําหนดในข้อผูกพัน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิ
ในการใช้ดุลยพินิจเพื่อดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปยังกองทุนรวม
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เพื่อการออมอื่น โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่มชี ่อื อยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ที่มหี ลักฐานว่า
สามารถติดต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ รวมทัง้ แจ้งเป็ นหนังสือให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ และแจ้งสํานักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบทีจ่ ดั
ไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์โดยข้อมูลทีแ่ จ้งดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญอย่าง
น้อยดังนี้
(ก) บริษทั จัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น โดย
จะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมทีม่ นี โยบายการลงทุนเดียวกัน หรือความเสีย่ งทีใ่ กล้เคียงกับกองทุนรวมเพื่อการ
ออมเดิม หรือไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมทีม่ คี วามเสีย่ งตํ่าสุด ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดการ โดยไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีท่ผี ู้ถือหน่ วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นอีกทอดหนึ่ง
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษทั จัดการเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นทีผ่ ถู้ อื หน่ วยลงทุน
กําหนด และผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะได้รบั ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เมื่อเป็ นไปตามเงือ่ นไขโดย
ครบถ้วนดังนี้
1. เป็ นการโอนย้ายตามคําสั ่งของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเป็ นครัง้ แรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการ
ออมอื่นทีอ่ ยู่ภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการเดียวกัน
2. เป็ นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษทั จัดการกําหนด ทัง้ นี้ ในการกําหนดระยะเวลา
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะคํานึงถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถดําเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม
เมื่อบริษัทจัดการดําเนินการจําหน่ ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ที่เหลืออยู่ และรวบรวมเงินจากการจําหน่ าย
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ดังกล่าว ตามทีก่ ําหนดในข้อผูกพันแล้ว บริษทั จัดการจะโอนย้ายการลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทีแ่ จ้งความประสงค์ไว้ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นโดยไม่ชกั ช้า
21. การดําเนิ นการกรณี บริษทั จัดการไม่สามารถดํารงเงิ นกองทุนได้ตามที่ประกาศกําหนด :
ในกรณีท่บี ริษทั จัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามทีป่ ระกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี่ยนให้
บริษทั จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธกี ารขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมาก
ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่ วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าํ หน่ ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีร่ หู้ รือควรรูว้ ่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทัง้ นี้ หากมีเหตุจาํ เป็ นและ
สมควร บริษทั จัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษทั จัดการกองทุนรวม
รายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นสําคัญ และในกรณีทม่ี คี ่าใช้จ่ายเกิดขึน้ จากการเปลี่ยนบริษทั จัดการ
บริษทั จัดการรายเดิมจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษทั จัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลา
ทีก่ ําหนด บริษทั จัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
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22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษทั จัดการมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ และ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีท่ขี อ้ กําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั ่งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการได้ดําเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั ่งนัน้ ให้ถือว่าบริษัทจัดการได้ปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามโครงการแล้ว
บริษทั จัดการจะแต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มอี ํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถอื หน่ วยลงทุนและบริษัทจัดการ ทัง้ นี้ การลงนามในข้อผูกพันของ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ โดยชอบ ให้ถอื ว่าผูกพันผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง
การทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ถอื หน่ วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนและบริษทั จัดการ
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่ ่านการอนุ มตั จิ ากสํานักงาน ก.ล.ต. หรือผ่านการแก้ไขเพิม่ เติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่ นบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่ วยลงทุนกับบริษทั จัดการ
ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ
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