่ นที 2 ข้อมูลรายละเอียดโครงการจ ัดการ
สว
คําจําก ัดความ / คํานิยาม: เป็ นไปตามประกาศ
1. ชือ ประเภท และอายุของโครงการจ ัดการกองทุนรวม:
1.1. ชือโครงการจัดการ (ไทย): กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 7/22 ห ้ามขายผู ้ลงทุนรายย่อย
1.2. ชือโครงการจัดการ (อังกฤษ): Bualuang Thanasarn Plus 7/22 not for Retail Investors
1.3. ชือย่อ: BP7/22 (AI)
1.4. ประเภทโครงการ: กองทุนเปิ ด
1.5. ประเภทการขาย: ขายครังเดียว
1.6. การกําหนดอายุโครงการ: กําหนด
1.7. อายุโครงการ: 6 เดือน
1.8. เงือนไข (อายุโครงการ):
ิ เป็ นกองทุนรวม
ประมาณ 6 เดือน แต่ไม่ตํากว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน นับตังแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สน
ในกรณีทมี
ี การเปลียนแปลงอืนใดทีกระทบต่อการลงทุนของกองทุนทีนํ าเงินลงทุนไปลงทุนในประเทศนั นๆ เช่น การเปลียนแปลงในเรืองของ
กฎระเบียบต่างๆ ทีเกียวข ้องกับการลงทุนในประเทศทีกองทุนไปลงทุน หรืออืนใด ซึงอาจมีผลกระทบทําให ้กองทุนไม่สามารถแปลงค่าเงิน
ลงทุนกลับมาเป็ นสกุลเงินบาทได ้ ในวันทีกองทุนครบอายุโครงการ จึงทําให ้กองทุนอาจมีอายุโครงการมากกว่าทีกําหนด ทังนี บริษัทขอสงวน
ิ ต่างๆ หรือในรูปแบบอืนใด
สิทธิทจะพิ
ี
จารณานํ าเงินลงทุนรวมทังผลประโยชน์ทได
ี ้รับจากเงินลงทุนของกองทุนดังกล่าวไปลงทุนต่อในทรัพย์สน
ทีไม่ขด
ั กับประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. เพือให ้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู ้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
1.10. ลักษณะโครงการ: กองทุนรวมทีเสนอขายผู ้ลงทุนทีมิใช่รายย่อยและผู ้มีเงินลงทุนสูง
1.11. ลักษณะการเสนอขาย: เสนอขายในไทย
2. จํานวนเงินทุนของโครงการจ ัดการกองทุนรวม มูลค่าทีตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนทีเสนอขาย:
2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ: 8,000 ล ้านบาท
2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริมต ้น : 8,000 ล ้านบาท
2.2. เงือนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ):
ในระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํ านวนเงินทุนของโครงการได ้ไม่เกิน 1,200
ล ้านบาท หรือคิดเป็ นจํานวนหน่วยลงทุนไม่เกิน 120 ล ้านหน่วย
2.3. มูลค่าทีตราไว ้ต่อหน่วย: 10 บาท
2.4. จํานวนหน่วยลงทุน: 800 ล ้านหน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเสนอขายครังแรก: 10 บาท
2.6. มูลค่าขันตําของการสังซือครังแรก: 500,000 บาท
2.7. มูลค่าขันตําของการสังซือครังถัดไป: ไม่กําหนด
2.8. มูลค่าขันตําของการสังขายคืน: ไม่กําหนด
2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขันต่าของการสังขายคืน: ไม่กําหนด
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั า: ไม่กําหนด
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2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั า: ไม่กําหนด
3. ว ัตถุประสงค์ของโครงการจ ัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ล ักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ั
ิ อืน หรือการหาดอกผล
ต่างประเทศ การลงทุนในสญญาซื
อขายล่วงหน้า ประเภทและอ ัตราส่วนการลงทุนในหล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน
โดยวิธอ
ี นที
ื จะลงทุน:
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ:
ิ ทีกองทุนลงทุน และสามารถยอมรับ
เพือระดมเงินจากผู ้ลงทุนทีมิใช่รายย่อยและผู ้มีเงินลงทุนสูง ซึงเป็ นผู ้ลงทุนทีมีความเข ้าใจเกียวกับทรัพย์สน
ความเสียงจากการลงทุนได ้ เนืองจากกองทุนลงทุนกระจุกตัวในผู ้ออก
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม: ตราสารหนี
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ: กองทุนรวม buy-and-hold
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ: กองทุนรวมทีเน ้นลงทุนแบบมีความเสียงต่างประเทศ
3.5. นโยบายการกู ้ยืม (ถ ้ามี): ไม่ม ี
3.6. การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน ้า (Derivatives): ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน ้า: การลดความเสียง (Hedging)
ั ญาซือขายล่วงหน ้าแฝง (Structured Note): ไม่ลงทุน
3.7. การลงทุนในตราสารทีมีสญ
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style): มีกลยุทธ์การลงทุนครังเดียว (buy-and-hold)
3.9. ดัชนีชวัี ด/อ ้างอิง (Benchmark): ไม่ม ี
ิ ทีลงทุนไว ้จนครบอายุโครงการกองทุน) เพือให ้ได ้
เนืองจากกองทุนมีกลยุทธ์การบริหารแบบ buy-and-hold (ลงทุนครังเดียวและถือทรัพย์สน
ผลตอบแทนทีคาดหวังตามระยะเวลาทีกําหนด จึงไม่จําเป็ นต ้องเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนกับดัชนีชวัี ด
ั ซ ้อน
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน: จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบ
3.11. รายละเอียดเกียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ:
ิ สุทธิของกองทุน โดยทรัพย์สน
ิ ทีจะลงทุน
กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ได ้แก่
• ตราสารหนีทีเสนอขายในต่างประเทศ โดยจะลงทุนในตราสารหนีภาครัฐ และหรือรัฐวิสาหกิจ และหรือสถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน
รวมถึงตราสารหนีอืนใดทีเสนอขายในต่างประเทศ ซึงได ้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ ณ วันทีลงทุน ในระดับ Investment Grade และหรือ
• เงินฝากต่างประเทศ
ิ อืนหรือการหาดอกผลโดยวิธอ
ส่วนทีเหลือ อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ี นตามที
ื
สํานั กงาน ก.ล.ต. กําหนดหรือเห็นชอบให ้
กองทุนลงทุนได ้ ทังในและต่างประเทศ
อืนๆ
• กองทุนจะทําสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิรด
์ ทีอ ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน เพือป้ องกันความเสียง (Hedging) จากอัตราแลกเปลียน
(Foreign Exchange Rate Risk) ของเงินต ้นและดอกเบียทีคาดว่าจะได ้รับทังหมด (Fully Hedge)
• กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทีมีสัญญาซือขายล่วงหน ้าแฝง (Structured Note) รวมถึงไม่ลงทุนในตราสารหนีทีมีอันดับความน่าเชือถือตํา
กว่าทีสามารถลงทุนได ้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนีทีไม่ได ้รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated) อย่างไรก็ตาม กองทุน
อาจมีไว ้ซึงตราสารหนีทีมีอันดับความน่าเชือถือตํากว่าทีสามารถลงทุนได ้ (Non-Investment Grade) เฉพาะกรณีทตราสารหนี
ี
นันได ้รับการจัด
อันดับความน่าเชือถือในอันดับทีสามารถลงทุนได ้ (Investment Grade) ณ วันทีลงทุนเท่านัน
ในกรณีทการลงทุ
ี
นของกองทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการแก ้ไขสัดส่วน
การลงทุนของกองทุนให ้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันทีสัดส่วนการลงทุนของกองทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
เว ้นแต่บริษัทจัดการจะได ้รับมติจากผู ้ถือหน่วยลงทุนให ้เปลียนแปลงประเภทของกองทุนภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ิ สุทธิของกองทุนหรือ
ในภาวะปกติกองทุนจะนํ าเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ตามอัตราส่วนทีสํานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด ทังนี ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา 30 วันนั บแต่วันทีจดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม และ/หรือช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือ
ก่อนเลิกกองทุน โดยต ้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู ้ลงทุนเป็ นสําคัญ
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3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ:
ิ สุทธิของกองทุน และไม่เกินวงเงินทีได ้รับการจัดสรร
ลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ อืน หรือการหาดอกผลโดยวิธอ
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ี นที
ื จะลงทุน:
ิ อืน หรือการหาดอกผลโดยวิธอ
ี นที
ื จะลงทุนในประเทศ:
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
เป็ นไปตามประกาศ
ิ อืน หรือการหาดอกผลโดยวิธอ
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ี นที
ื จะลงทุนในต่างประเทศ:
เป็ นไปตามประกาศ
ิ อืน เพือเป็ นทรัพย์สน
ิ ของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ:
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีทการลงทุ
ี
นไม่เป็ นไปตามข ้อนีจะดําเนินการให ้เป็ นไปตามทีประกาศกําหนด
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit): ไม่ม ี
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครงแรก:
ั
5.1 ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก:
- บริษัทจัดการ
- ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
- ระบบอินเตอร์เน็ ต (Internet)
5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก:
สามารถดูข ้อมูลในหนังสือชีชวนส่วนข ้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6. การเสนอขายภายหล ังการเสนอขายครงแรก:
ั
7. การร ับซือคืนหน่วยลงทุน:
7.1 ช่องทางการรับซือคืนหน่วยลงทุน:
- บริษัทจัดการ
- ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
7.2 รายละเอียดช่องทางการรับซือคืนหน่วยลงทุนเพิมเติม :
สามารถดูข ้อมูลในหนังสือชีชวนส่วนข ้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
7.3 วิธก
ี ารรับซือคืนหน่วยลงทุน: แบบอัตโนมัต ิ
7.4 รายละเอียดวิธก
ี ารรับซือคืนหน่วยลงทุนเพิมเติม:
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ เป็ นจํานวนเงินทีจัดสรรไม่เกินกว่าเงินสดรับทีได ้จากดอกเบียของตราสารหนีทีลงทุน
และหรือเงินทีได ้รับจากการทยอยคืนเงินต ้นของตราสารหนีทีลงทุน และหรือเงินทีได ้จากการคืนเงินเมือตราสารหนีครบกําหนด และหรือเงินที
ได ้รับจากการหาดอกผลโดยวิธอ
ี น
ื หักค่าใช ้จ่ายทีเกียวข ้อง (ถ ้ามี) ให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีถือ
การรับซือคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัตจ
ิ ะเป็ นผลให ้จํานวนหน่วยลงทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง แต่ไม่ถอ
ื ว่าเป็ นการจ่ายเงินปั นผล
โดยบริษัทจัดการจะใช ้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สินวันทําการรับซือคืนอัตโนมัตเิ ป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีวันรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตต
ิ รงกับวันหยุดทําการของธนาคารบริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวในวันทําการถัดไป
อนึง บริษัทจัดการจะดํ าเนินการชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัต ิ ณ วันครบกําหนดอายุโครงการทังจํ านวน โดยทํ าการสับเปลียนหน่วย
ลงทุนของกองทุนนีไปยังกองทุนเปิ ดบัวหลวงธนทวี หรือกองทุนเปิ ดบัวหลวงตราสารหนีภาครัฐ หรือดําเนินการจ่ายเงินคืน ตามทีผู ้ถือหน่วย
ลงทุนแจ ้งความประสงค์ไว ้ตังแต่ขณะมีคําสังซือหรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ทังนี บริษัทจัดการจะยึดตามประสงค์ของผู ้ถือ
หน่วยลงทุนจากคําสังซือหรือคําสังสับเปลียนล่าสุด
7.5 ระยะเวลาในการรับซือคืน: เมือสินสุดอายุโครงการ
7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือคืน: 7.7 การขายคืนหน่วยลงทุน: ผู ้ถือหน่วยลงทุนไม่ต ้องแจ ้งล่วงหน ้า
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7.8 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิมเติม:
ประมาณการอ ัตราการร ับซือคืนหน่วยลงทุนอ ัตโนม ัติ มีรายละเอียดของตราสารทีจะลงทุน ดังนี
ิ ทีกองทุนจะลงทุน1
ประเภททร ัพย์สน

อ ันด ับความน่าเชือถือ
ตราสารหรือผูอ
้ อกตราสาร5
National
Rating

ตราสารหนีภาคร ัฐ2

ประมาณการ
ผลตอบแทน
International ของตราสาร
ต่อปี 2 (%)
Rating

ั วน ประมาณการ
สดส่
การลงทุน ผลตอบแทน
โดย
ทีกองทุนจะ
ประมาณ1
ได้ร ับ
ต่อปี 1 (%)
(%)

AAA

-

0.5500%

0.80%

0.00%

- เงินฝาก Agricultural Bank of China - China

-

Fitch: ST F1

0.6700%

19.50%

0.13%

- เงินฝาก Bank of China - China

-

Fitch: ST F1

0.6500%

19.50%

0.13%

- เงินฝาก Qatar National Bank - Qatar

-

S&P: A

0.8500%

19.50%

0.17%

- เงินฝาก Commercial Bank of Qatar - Qatar

-

Fitch: ST F1

0.6000%

11.00%

0.07%

- เงินฝาก Abu Dhabi Commercial Bank - UAE

-

S&P: ST A-1

0.6500%

19.50%

0.13%

TRIS: BBB+

-

1.4800%

5.00%

0.07%

Fitch: ST F1+ (tha)

-

0.8300%

5.00%

0.04%

0.1250%

0.20%

0.00%

100.00%

0.74%

เงินฝาก/ตราสารหนีทีเป็นการลงทุนในต่างประเทศ
หรือมีความเสียงในต่างประเทศ1

ตราสารหนีภาคเอกชนทีเป็นการลงทุนในประเทศ1
- Asia Sermkij Leasing
- Maybank Kim Eng Securities (Thailand)
เงินฝาก3
รวม
้ า
ประมาณการค่าใชจ
่ ย4

0.19%

ประมาณการผลตอบแทนทีผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะได้ร ับโดยเฉลีย (ต่อปี )

0.55%

ระยะเวลาการลงทุนโดยประมาณ

6 เดือน

1

ิ ทีลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได ้ต่อเมือเป็ นการดําเนินการภายใต ้สถานการณ์ทจํ
บริษัทจัดการจะใช ้ดุลพินจ
ิ ในการเปลียนแปลงทรัพย์สน
ี าเป็ นและ
ิ ทีลงทุนเปลียนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ โดยบริษัท
สมควร เพือรักษาผลประโยชน์ของผู ้ลงทุนเป็ นสําคัญ โดยไม่ทําให ้ความเสียงของทรัพย์สน
จัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนีอืนแทน และ/หรือเพิมเติมจากตราสารทีระบุไว ้ข ้างต ้นได ้ เช่น เงินฝาก หรือตราสารหนีทีเป็ นการลงทุนใน
ต่ า งประเทศหรื อ มี ค วามเสี ยงในต่ า งประเทศของ ICBC/ ICBC Asia/ FAB/ ENBD/ CDB/ CMB/ BOCOM/ BEA/ Al Khaliji/ UOB(HK)/ Woori/
Shinhan/ PT Bank Rakyat/ CNCB/ BBNI/ MASQ/ CCB/ CCBA เงินฝาก หรือตราสารหนีสถาบันการเงินในประเทศของ BBL/ SCBT/ TISCO/ BAY/
TTB/ GHB/ GSB/ KKP ตราสารหนี ภาคเอกชนทีเป็ นการลงทุนในประเทศของ SC/ TLT/ PL/ MPSC/ KSL/ MINT/ BJC เป็ นต ้น หรือตราสารหนี
ภาครัฐต่างประเทศทีเป็ นการลงทุนในประเทศ หรือตราสารทีอยูภ
่ ายใต ้กรอบการลงทุนของ บลจ. บัวหลวง ทังนี การเปลียนแปลงดังกล่าวอาจทําให ้
ผู ้ถือหน่วยลงทุนไม่ได ้รับผลตอบแทนตามอัตราทีประมาณการไว ้

2

แหล่งทีมาของข ้อมูล จาก Quotation ของผู ้ออกตราสาร และ/หรือ ThaiBMA ณ วันที 13 พฤษภาคม 2565

3

เงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ ณ วันที 13 พฤษภาคม 2565

4

ค่าใช ้จ่ายทีกองทุนเรียกเก็บ อาจเปลียนแปลงได ้ตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากทีระบุไว ้ในโครงการ

5

ข ้อมูลทีมีการเผยแพร่ลา่ สุด ซึงระหว่างการเสนอขายอันดับความน่าเชือถือของผู ้ออกตราสารอาจมีการเปลียนแปลงได ้

หมายเหตุ: หากไม่สามารถลงทุนให ้เป็ นไปตามทีกําหนดไว ้เนืองจากสภาวะตลาดมีการเปลียนแปลงไป หรือโครงสร ้าง/ อัตราภาษี / ภาระภาษี ท ี
เกียวข ้องกับการลงทุนในตราสารมีการเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญผู ้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได ้รับผลตอบแทนตามอัตราทีโฆษณาไว ้ และ/หรือ
บริษัทจัดการอาจไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามอัตราทีโฆษณาไว ้
การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีทผู
ี ้ถือหน่วยลงทุนแจ ้งความประสงค์ในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ ณ วันครบกําหนดอายุโครงการทังจํานวนไปยัง
กองทุนเปิ ดบัวหลวงธนทวี หรือกองทุนเปิ ดบัวหลวงตราสารหนีภาครัฐนัน บริษัทจัดการจะทําการสับเปลียนหน่วยลงทุนอัตโนมัตข
ิ องกองทุนนี
ไปยังกองทุนเปิ ดบัวหลวงธนทวี หรือกองทุนเปิ ดบัวหลวงตราสารหนีภาครัฐในวันทําการสินสุดอายุโครงการ
(2) ในกรณีทผู
ี ้ถือหน่วยลงทุนไม่ได ้แจ ้งความประสงค์ไว ้ตามข ้อ (1) บริษัทจัดการจะจัดให ้มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิ ห ้แก่
ผู ้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับตังแต่วันทําการถัดจากวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตท
ิ บริ
ี ษัทจัดการกําหนดดังนี
ก) ในกรณีทการชํ
ี
าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็ นการโอนเงินเข ้าบัญชีเงินฝากที บมจ.ธนาคาร กรุงเทพ หรือธนาคาร
อืนทีอาจเพิมเติมในอนาคต บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะโอนเงินเข ้าบัญชีเงินฝากทีผู ้ถือหน่วยลงทุนระบุไว ้ในใบคําขอเปิ ดบัญชี
กองทุน
ข) ในกรณีทการชํ
ี
าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอืนทีอาจเพิมเติมในอนาคต
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายในนามผู ้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณียล
์ งทะเบียนให ้แก่
ผู ้ถือหน่วยลงทุน
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ั
8. การสบเปลี
ยนหน่วยลงทุน:
รายละเอียดการสับเปลียนหน่วยลงทุนเพิมเติม :
สามารถดูข ้อมูลในหนังสือชีชวนส่วนข ้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
ั
ิ อืนแทนเงิน:
9. การชําระค่าร ับซือคืน สบเปลี
ยนหน่วยลงทุนด้วยหล ักทร ัพย์ หรือทร ัพย์สน
ิ อืนแทนเงินได ้ต่อเมือบริษัทจัดการได ้กําหนด
ให ้บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
กรณีทเป็
ี นเงือนไขการชําระและขันตอนการดําเนินการไว ้อย่างชัดเจนในข ้อผูกพัน โดยขันตอนทีกําหนดดังกล่าวต ้องสามารถปฏิบัตไิ ด ้จริง และ
เป็ นธรรมต่อผู ้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดนันทุกราย ทังนี กรณีทเป็
ี นเงือนไขมีได ้เฉพาะกรณีใดกรณีหนึงหรือหลายกรณี ดังต่อไปนี
ิ อืนแทนเงินไว ้เป็ นการทัวไป
(1) กองทุนรวมเปิ ดกําหนดวิธก
ี ารชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให ้สามารถชําระเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อืนนั นไปชําระเป็ นค่าซือหน่วย
(2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพือให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนนํ าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ลงทุนของกองทุนรวมอืนทีบริษัทจัดการเดียวกันเป็ นผู ้รับผิดชอบดําเนินการ
(3) บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน
ิ อืนแทนเงิน และบริษัทจัดการได ้รับมติพเิ ศษให ้ชําระค่า
(4) ผู ้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อืนแทนเงินได ้
ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
10. การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน:
10.1 บริษัทจัดการอาจเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว ้แล ้ว
ได ้ ในกรณีดังต่อไปนี
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล ้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีทเข
ี ้าเหตุใดเหตุหนึงดังนี โดยได ้รับความเห็นชอบของผู ้ดูแล
ผลประโยชน์แล ้ว
ิ ของกองทุนรวมเปิ ดได ้อย่างสมเหตุสมผล
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให ้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ทีลงทุนไว ้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการ
(ข) มีเหตุททํ
ี าให ้กองทุนรวมไม่ได ้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) ผู ้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซือคืนหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต ้องตามข ้อ 16.4
และผู ้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได ้รับรองข ้อมูลในรายงานการแก ้ไขราคาย ้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
10.2 ในการเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข ้อ 10.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี
(1) เลือนกําหนดชําระค่าขายคืนได ้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันทีผู ้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนนัน เว ้นแต่ได ้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.
(2) แจ ้งผู ้ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนไว ้แล ้วให ้ทราบถึงการเลือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู ้
ถือหน่วยลงทุนรายอืนและผู ้ลงทุนทัวไปให ้ทราบเรืองดังกล่าวด ้วยวิธก
ี ารใดๆ โดยพลัน เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็ นต ้น
(3) แจ ้งการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร ้อมทังจัดส่งรายงานทีแสดงเหตุผลของการเลือน และหลักฐานการได ้รับความเห็นชอบของผู ้ดูแล
ผลประโยชน์ตามข ้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข ้อมูลของผู ้ดูแลผลประโยชน์ตามข ้อ 10.1 (2) ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. โดยพลัน ทังนี บริษัทจัดการ
จะมอบหมายให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได ้
(4) ในระหว่างการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู ้ถือหน่วยลงทุนสังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับ ซือคืน
หน่วยลงทุนนัน โดยจะชําระค่าขายคืนแก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันทีส่งคําสังขายคืนก่อนหลัง
ั
ั
11. การไม่ขาย ไม่ร ับซือคืน ไม่สบเปลี
ยนหน่วยลงทุนตามคําสง:
1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซือคืน หรือไม่รับสับเปลียนหน่วยลงทุน ตามคําสังทีรับไว ้แล ้ว หรืออาจหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือ
คําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนได ้ ในกรณีทปรากฏเหตุ
ี
ดังต่อไปนี
(1) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสังซือหน่วยลงทุนทีรับไว ้แล ้ว หรือเป็ นการหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุน แก่ผู ้ลงทุนเฉพาะราย เนืองจาก
ปรากฏข ้อเท็จจริงดังต่อไปนี
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู ้ลงทุนรายนันๆ มีสว่ นเกียวข ้องกับการกระทําดังต่อไปนี
1. การกระทําทีเป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกียวกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให ้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร ้าย หรือ
ิ โดยบุคคลผู ้มีอํานาจตามกฎหมาย
3. การกระทําทีเป็ นการปฏิบัตต
ิ ามคําสังเกียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สน
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู ้จักลูกค ้า และตรวจสอบเพือทราบข ้อเท็จจริงเกียวกับลูกค ้าได ้ในสาระสําคัญ
(ค) บริษัทจัดการตรวจสอบแล ้วพบว่าผู ้สังซือหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลมิใช่ "ผู ้ลงทุนทีมิใช่รายย่อย" และหรือ "ผู ้มีเงินลงทุนสูง"
(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลียนให ้บริษัทจัดการรายอืนเข ้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต ้การจัดการของตนอันเนืองมาจากการทีบริษัท
จัดการรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได ้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด ้วยการดํารง
เงินกองทุนของผู ้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน ้าซือขายหลักทรัพย์และการค ้าหลักทรัพย์
และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ทเป็
ี นหน่วยลงทุน และการเป็ นผู ้จัดการเงินทุนสัญญาซือขายล่วงหน ้า ซึงให ้กระทําได ้ไม่เกิน 3 วันทําการ
(3) อยูใ่ นระหว่างดําเนินการเพือเลิกกองทุนรวมตามข ้อ 22.1.2 (6) ในส่วนข ้อผูกพัน
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(4) บริษัทจัดการสามารถระงับการขาย รับซือคืน หรือสับเปลียนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึง
(ก) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซือขายได ้ตามปกติ
(ข) บริษัทจัดการพิจารณาแล ้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็ น
ต ้องระงับการขาย รับซือคืน หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนโดยได ้รับความเห็นชอบของผู ้ดูแลผลประโยชน์ อันเนืองจากเหตุจําเป็ นตามกรณีใดกรณี
หนึงดังนี ทังนี การระงับการขาย รับซือคืน หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนต ้องไม่เกินกว่า 5 วันทําการ เว ้นแต่จะได ้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
ิ ของกองทุนรวมได ้อย่างสมเหตุสมผล
1. ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ของกองทุนรวมได ้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
2. ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
3. มีเหตุจําเป็ นอืนใดเพือคุ ้มครองประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ในกรณีทมี
ี การระงับการขาย รับซือคืน หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนตามข ้อ (4) (ข) วรรคหนึง ให ้บริษัทจัดการแจ ้งให ้สํานั กงานทราบโดยทันที
ทั งนี หากเป็ นการระงั บ การขาย รั บ ซือคืน หรือ สับ เปลียนหน่ ว ยลงทุน เกิน กว่า 1 วั น ทํ า การ สํ า นั ก งานอาจพิจ ารณาสังการให ้บริษั ท จั ด การ
ดําเนินการโดยประการใดๆ เพือคุ ้มครองประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมหรือเพือลดผลกระทบต่อธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
ิ ในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึงดังนีเกิดขึน ซึงก่อให ้เกิดผลกระทบต่อ
(ค) กองทุนรวมได ้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
กองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
1. ตลาดซือขายหลักทรัพย์ทกองทุ
ี
นรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซือขายได ้ตามปกติ ทังนี เฉพาะในกรณีทกองทุ
ี
นรวมลงทุนในหลักทรัพย์ท ี
ิ สุทธิของกองทุนรวม
ซือขายในตลาดซือขายหลักทรัพย์แห่งนันเกินกว่าร ้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สน
2. มีเหตุการณ์ททํ
ี าให ้ไม่สามารถแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศได ้อย่างเสรี และทําให ้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจาก
ต่างประเทศได ้ตามปกติ
ิ ทีลงทุนไว ้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุดังกล่าวอยูเ่ หนือการควบคุม
3. มีเหตุททํ
ี าให ้กองทุนรวมไม่ได ้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ของบริษัทจัดการและผู ้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด ้วยแล ้ว
2. เมือปรากฏเหตุตามข ้อ 1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซือคืน หรือไม่รับสับเปลียนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืน
หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัตด
ิ ังต่อไปนี
(1) แจ ้งผู ้ถือหน่ วยลงทุนทีมีคําสังซือ คํ าสังขายคืน หรือคํ าสังสับเปลียนหน่ วยลงทุนไว ้แล ้ว ให ้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซือคืน หรือไม่รับ
สับเปลียนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข ้อ 1(2) และ (4) บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยต่อผู ้ถือหน่วยลงทุนรายอืนและผู ้ลงทุนทัวไปให ้
ทราบถึงการหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนด ้วยวิธก
ี ารใดๆ โดยพลันด ้วย เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็ นต ้น
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซือคืน หรือไม่รับสับเปลียนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน
พร ้อมทังแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนให ้สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีทบริ
ี ษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือคืน หรือไม่รับสับเปลียนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วย
ลงทุน ตามข ้อ 1(2) และ (4) เกิน 1 วันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิ ดรับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียน
หน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุน ณ วันทําการสุดท ้าย
ก่อนวันรายงานนันให ้สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิ ดรับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน
(ข) แจ ้งให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนไว ้แล ้วให ้ทราบถึงการเปิ ดขาย รับซือคืน หรือสับเปลียน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู ้ถือหน่วยลงทุนรายอืนและผู ้ลงทุนทัวไปให ้ทราบถึงการเปิ ดรับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียน
หน่วยลงทุนด ้วยวิธก
ี ารใดๆ โดยพลัน เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็ นต ้น
3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสังซือหรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจัดการพบว่าราคา
ขายหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต ้องตามข ้อ 16.4 และผู ้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได ้รับรองข ้อมูลในรายงานการแก ้ไขราคาย ้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา ทังนี บริษัทจัดการจะแจ ้งผู ้ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังซือหรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนไว ้แล ้ว ให ้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน หรือ
หยุดรับคําสังซือหรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู ้ถือหน่วยลงทุนรายอืนและผู ้ลงทุนทัวไปให ้ทราบถึงการหยุดรับคําสังซือ
หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนด ้วยวิธก
ี ารใดๆ โดยพลัน เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็ นต ้น
12. การหยุดขายหรือร ับซือคืนหน่วยลงทุน: เป็ นไปตามประกาศ
13. เงือนไขและข้อจําก ัดในการจ ัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน:
13.1 การจัดสรรหน่วยลงทุน
ผู ้สังซือหน่วยลงทุนจะได ้รับจัดสรรหน่วยลงทุนตามทีสังซือหลังจากทีได ้ชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเต็มจํานวน
13.2 การโอนหน่วยลงทุน
เป็ นไปตามส่วนข ้อผูกพัน หัวข ้อ “13.3 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน” และหัวข ้อ "13.4 ข ้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน"
14. การจ่ายเงินปันผล: ไม่จา่ ย
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้ า
ั อหรือผูถ
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ
่ ยทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส
้ งซื
้ อ
ื หน่วยลงทุน:
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายทีประมาณการได ้ทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด):
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา:
ประมาณการค่าใช ้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด ในอัตราไม่เกินร ้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าจดทะเบียนกองทุน
รายละเอียดเพิมเติม:
ค่า ธรรมเนี ย มการจั ด การ ค่า ธรรมเนี ย มผู ้ดูแ ลผลประโยชน์ ค่า ธรรมเนี ย มนายทะเบีย นหน่ ว ยลงทุน ค่า ใช ้จ่ า ยเกียวกั บ โฆษณา เมือรวมกับ
ค่าใช ้จ่ายอืนๆ ทีสามารถประมาณการได ้ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าจัดทําเอกสารต่างๆ ของกองทุน เช่น หนั งสือ
ชีชวน หนั งสือบอกกล่าวต่อผู ้ถือหน่วย ประกาศ รวมถึงค่าจัดส่งเอกสารดังกล่าว ประมาณค่าใช ้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุน ไม่เกินร ้อยละ 0.40
ต่อปี ของมูลค่าจดทะเบียน หรือไม่เกินร ้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมูลค่าจดทะเบียน (รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม) อย่างไรก็ตาม ค่าใช ้จ่ายดังกล่าวเป็ นการ
ประมาณการ อาจเปลียนแปลงได ้ตามความเหมาะสม โดยจะไม่เกินกว่าอัตราขันสูงของยอดรวมค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช ้จ่ายต่างๆ
ทีได ้ระบุไว ้ในโครงการ
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม:
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา:
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร ้อยละ 0.2675 ต่อปี ของมูลค่าจดทะเบียนกองทุน
รายละเอียดเพิมเติม:
ในอัตราไม่เกินร ้อยละ 0.25 ต่อปี ของมูลค่าจดทะเบียนกองทุน หรือไม่เกินร ้อยละ 0.2675 ต่อปี ของมูลค่าจดทะเบียนกองทุน (รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม)
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา:
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร ้อยละ 0.0268 ต่อปี ของมูลค่าจดทะเบียนกองทุน
รายละเอียดเพิมเติม:
ในอัตราไม่เกินร ้อยละ 0.025 ต่อปี ของมูลค่าจดทะเบียนกองทุน หรือไม่เกินร ้อยละ 0.0268 ต่อปี ของมูลค่าจดทะเบียนกองทุน (รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม)
ิ ในต่างประเทศแล ้ว
ทังนี ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์รายปี รวมค่าธรรมเนียมรับฝากทรัพย์สน
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา:
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร ้อยละ 0.0268 ต่อปี ของมูลค่าจดทะเบียนกองทุน
รายละเอียดเพิมเติม:
ในอัตราไม่เกินร ้อยละ 0.025 ต่อปี ของมูลค่าจดทะเบียนกองทุน หรือไม่เกินร ้อยละ 0.0268 ต่อปี ของมูลค่าจดทะเบียนกองทุน (รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม)
15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาการลงทุน: ไม่ม ี
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย: ไม่ม ี
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอืนๆ:
ประมาณการค่าธรรมเนียมอืนๆ ในอัตราไม่เกินร ้อยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่าจดทะเบียนกองทุน
รายละเอียดเพิมเติม:
1. ค่าใช ้จ่ายเพือวัตถุประสงค์ในการจัดตังและเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก ทีเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนทีจ่ายจริง ได ้แก่
ิ เป็ น
(1) ค่าใช ้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมทีเกียวข ้องในการจัดทํ าโครงการกองทุนและการจัดตังกองทุน ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนกองทรัพย์สน
กองทุนรวม และค่าใช ้จ่ายต่างๆ ทีเกิดขึนจากการปฏิบัตต
ิ ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.
(2) ค่าใช ้จ่ายในการจัดทําโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ค่าสือโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู ้ ค่าใช ้จ่ายด ้านการตลาด ตลอดจน
การสัมมนาแนะนํ ากองทุน (ถ ้ามี)
ทั งนี บริษั ทจะไม่ ม ีก ารเสนอขายภายหลั ง การเสนอขายครั งแรก ดั ง นั น ค่ า ใช ้จ่ า ยในการจั ด ทํ า โฆษณา ประชาสั ม พั น ธ์ ค่ า สือโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ในการเสนอขายครังแรก จะไม่เกินร ้อยละ 0.05 ต่อปี ของมูลค่าจดทะเบียน หรือไม่เกินร ้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่าจด
ทะเบียนกองทุน (รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม)
(3) ค่าออกแบบหรือค่าจัดทําและจัดพิมพ์หนังสือชีชวน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบคําสังซือหรือใบจองซือหน่วยลงทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิอนใด
ื
และเอกสารทีใช ้ประกอบการเสนอขายหน่วยลงทุน (ถ ้ามี)
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2. ค่าใช ้จ่ายเพือการดําเนินงานของกองทุนทีเรียกเก็บตามจํานวนทีจ่ายจริง ได ้แก่
ิ
(1) ค่าธรรมเนียม ค่าใช ้จ่าย ค่าภาษี อากร หรือภาษี อนใดที
ื
เกิดขึน หรือเกียวเนืองกับการซือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือมีไว ้ในทรัพย์สน
ของกองทุนทังในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจัดหา การรับมอบ การส่งมอบ การป้ องกันผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายใน
การแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าใช ้จ่ายของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในประเทศไทย (ถ ้ามี) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช ้จ่าย
เกียวข ้องกับการป้ องกันความเสียงในอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ หรือความเสียงอืนใดทีเกียวข ้องกับการลงทุนในหรือต่างประเทศ (ถ ้า
ิ ในต่างประเทศของกองทุน
มี) รวมถึงค่าธรรมเนียมและหรือค่าทํารายการและหรือค่าใช ้จ่ายอืนใดทีเกียวข ้องของผู ้รับฝากทรัพย์สน
ิ ทังในและต่างประเทศ ค่าทีปรึกษากฎหมาย ค่าใช ้จ่าย
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ซึงรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สน
ต่างๆ ทีเกิดขึนจากการปฏิบัตต
ิ ามคําสัง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและการชําระบัญชี ตามทีจ่ายจริง
ิ ของกองทุนในต่างประเทศ (ถ ้ามี)
(3) ค่าใช ้จ่ายในการติดต่อสือสารกับผู ้เกียวข ้องกับทรัพย์สน
้จ่
ิ ในต่างประเทศของกองทุนรวมถึงค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช ้จ่ายอืน
(4) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช ายของผู ้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ในต่างประเทศของกองทุน (ถ ้ามี) ตามทีจ่ายจริง ทังนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข ้อนีเมือรวมค่าธรรมเนียม
ใดทีเกียวข ้องของผู ้รับฝากทรัพย์สน
ผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนจะไม่เกินอัตราร ้อยละ 0.025 ต่อปี ของมูลค่าจดทะเบียนกองทุน หรือไม่เกินร ้อยละ 0.0268 ต่อปี ของมูลค่าจด
ทะเบียนกองทุน (รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม)
(5) ค่าใช ้จ่ายทีเกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)
(6) ค่าจัดทํารายงานหนังสือบอกกล่าว การประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน และค่าใช ้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์เอกสารทีเกียวข ้องอืนๆ และ
หรือข่าวสารถึงผู ้ถือหน่วยลงทุน (ถ ้ามี)
(7) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชีชวน และหรือรายงานอืนๆ (ถ ้ามี) ถึงผู ้ถือหน่วยลงทุนและหรือสํานักงาน ก.ล.ต.
(8) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือแจ ้งผู ้ถือหน่วยลงทุน ค่าประกาศแก ้ไขเพิมเติมโครงการในหนังสือพิมพ์ รวมถึงเอกสารอืนใดทีเกียวกับ
การแก ้ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุน
(9) ค่าใช ้จ่าย (ถ ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู ้ดูแลผลประโยชน์ทฟ้
ี องร ้องให ้บริษัทจัดการปฏิบัตต
ิ ามหน ้าทีหรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจัดการ เพือประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนหรือเมือได ้รับคําสังจากสํานั กงาน ก.ล.ต. ค่าใช ้จ่ายด ้านกฎหมายเพือรักษาสิทธิ
ของกองทุน ค่าใช ้จ่ายในการติดตามหนีของกองทุน
ิ อืน แทนการชํ า ระหนีด ้วยเงิน สดตามตราสารแห่ง หนี เช่น ค่า ธรรมเนีย มศาล ค่า ธรรมเนี ย ม
(10) ค่า ใช ้จ่า ยในการรั บ ชํ า ระหนีเป็ นทรั พ ย์ส น
ิ อืน
ทนายความ ค่าใช ้จ่ายในด ้านนิตก
ิ รรม รวมถึงค่าใช ้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอืนใดทีเกียวข ้องอันเกิดจากการรับชําระหนีด ้วยทรัพย์สน
(11) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุน เพือนํ าเงินเข ้าบัญชีสําหรับการรับซือคืนหน่วยลงทุน เป็ น
ต ้น ค่าใช ้จ่ายในการออกเช็ค ค่าไปรษณียากร และค่าใช ้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข ้อง
(12) ค่าใช ้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน รวมถึงการดําเนินการวางทรัพย์ (ถ ้ามี)
(13) ค่าใช ้จ่ายทีเกิดจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพือการรับชําระหนีใดๆ
ภาษี มล
ู ค่าเพิมอันเนืองมาจากค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายของกองทุนทังหมด จะเป็ นภาระของกองทุน
ทังนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายทังหมดของกองทุนเป็ นอัตราทีรวมภาษี มูลค่าเพิมและภาษี อนใดในทํ
ื
านองเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการ
เปลียนแปลงเกียวกับภาษี มูลค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี อนใดในทํ
ื
านองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจะเปลี
ี
ยนแปลงการรับรู ้
ภาษี ตา่ งๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายทังหมดของกองทุนให ้สอดคล ้องกับการเปลียนแปลงดังกล่าว โดยถือ
ว่าได ้รับมติจากผู ้ถือหน่วยลงทุนแล ้ว
การคํานวณค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช ้จ่ายจะใช ้เงินบาทเป็ นฐานในการคํานวณ
15.3. ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู ้สังซือหรือผู ้ถือหน่วยลงทุน:
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee): ไม่ม ี
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee): ไม่ม ี
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน (Switching Fee):
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข ้า (Switching In): ไม่ม ี
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก (Switching Out): ไม่ม ี
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน: มี
รายละเอียดเพิมเติม:
ในอัตรา 50 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู ้โอนในวันทียืนคําขอโอนหน่วยลงทุน
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: ไม่ม ี
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีกําหนดในโครงการ (Exit Fee): ไม่ม ี
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอืนๆ: มี
รายละเอียดเพิมเติม:
อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข ้างต ้นรวมภาษี มล
ู ค่าเพิมแล ้ว

กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 7/22 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย | BP7/22 (AI)

33

15.4. วิธก
ี ารคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม:
1. บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทุกวันทีมีการ
ิ สุทธิ และจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดือน
คํานวณมูลค่าทรัพย์สน
2. ค่าใช ้จ่ายเพือวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก ทีเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนทีจ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ น
ค่าใช ้จ่ายของกองทุนตามแนวปฎิบัตท
ิ างบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลียงชีพ และหรือหลักเกณฑ์อนใดที
ื
เกียวข ้องกําหนดทังใน
ปั จจุบันและทีแก ้ไขเพิมเติมในอนาคต
3. ค่าใช ้จ่ายเพือการดําเนินงานของกองทุนทีเรียกเก็บตามจํานวนทีจ่ายจริง บริษัทจะพิจารณาตัดจ่ายทังจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายในทางบัญชี
ของกองทุนตามระยะเวลาการใช ้ประโยชน์ของค่าใช ้จ่ายนั นตามแนวปฎิบัตท
ิ างบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลียงชีพ และหรือ
ื
เกียวข ้องกําหนดทังในปั จจุบันและทีแก ้ไขเพิมเติมในอนาคต
หลักเกณฑ์อนใดที
ทังนี การคิดค่าใช ้จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามแนวปฎิบัตท
ิ างบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลียงชีพ และหรือหลักเกณฑ์อนใดที
ื
เกียวข ้องกําหนดทังในปั จจุบันและทีแก ้ไขเพิมเติมในอนาคต
15.5. การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช ้จ่าย:
้ า
การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ
่ ย

การดําเนินงานของบริษ ัท

้ า
1. การเพิมค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ
่ ย
1.1 ตามทีระบุไว ้ในโครงการ
1.1.1 ไม่เกินอัตราทีระบุในโครงการ

เปิ ดเผย2 ให ้ผู ้ลงทุนทราบล่างหน ้า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บเพิมขึน

1.1.2 เกินอัตราทีระบุในโครงการ1 (มีการกําหนดอย่างชัดเจนไว ้
ในโครงการแล ้วว่าสามารถเปลียนแปลงในลักษณะดังกล่าวได ้)
1.1.2.1 กรณีเกิน >5% ของอัตราทีระบุไว ้ในโครงการ

บริษัทจัดการต ้องได ้รับมติพเิ ศษ3 และแจ ้งให ้สํานักงานคระกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันทีเปลียนแปลง

1.1.2.2. กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราทีระบุไว ้ในโครงการ

เปิ ดเผย 2 ให ้ผู ้ถือ หน่ ว ยทราบล่ ว งหน า้ ≥ 60 วั น ก่อ นการเรีย กเก็ บ เพิมขึน
และแจ ้งให ้สํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนั บแต่วันที
เปลียนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ

บริษัทจัดการต ้องขอมติ3 เพือแก ้ไขโครงการ

้ า
2. การลดค่าธรรมเนียม/ ค่าใชจ
่ ย
2.1 ตามทีระบุไว ้ในโครงการ

เปิ ดเผย2 ให ้ผู ้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทีมีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างจากทีระบุไว ้ในโครงการ

ให ้บริษัทจัดการสามารถขอแก ้ไขโครงการ โดยให ้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เห็นชอบการแก ้ไขโครงการในเรืองดังกล่าว

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย ้อนหลัง 1 ปี นับแต่วันทีบริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ ค่าใช ้จ่ายดังกล่าวเพิมขึน
การเปิ ดเผยข ้อมูลต ้องกระทําโดยวิธก
ี ารทีเหมาะสมอันทําให ้มันใจว่าผู ้ลงทุนได ้รับทราบข ้อมูลดังกล่าวอย่างทัวถึง
3
ดําเนินการตามประกาศคระกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด ้วยหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธก
ี ารในการขอมติผู ้ถือหน่วยลงทุนและการจัดประชุมผู ้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม
1
2

15.6. หมายเหตุ:
ค่าใช ้จ่ายทีเกียวข ้องกับการจัดการกองทุนทีมิได ้ระบุไว ้ใน 15.2 และ 15.3 (ถ ้ามี) บริษัทจัดการจะทดรองจ่ายให ้กองทุนก่อน และบริษัทจัดการ
ิ างบัญชีสําหรับกองทุนรวมและ
จะเรียกเก็บเงินทดรองจ่ายจากกองทุนเดือนละครัง ทังนี การคิดค่าใช ้จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามแนวปฎิบัตท
กองทุนสํารองเลียงชีพ และหรือหลักเกณฑ์อนใดที
ื
เกียวข ้องกําหนดทังในปั จจุบันและทีแก ้ไขเพิมเติมในอนาคต
ิ สุ ท ธิ มู ล ค่า หน่ว ยลงทุน และราคาหน่ว ยลงทุน
16. วิธ ก
ี ารคํ า นวณ กํ า หนดเวลาในการคํ า นวณและการประกาศมู ล ค่า ทร พ
ั ย์ส น
ี ารดําเนินการในกรณีทมู
ี ลค่าหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง:
หล ักเกณฑ์และวิธก
ิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน: ต่างประเทศ
16.1. วิธก
ี ารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สน
16.2. เงือนไขพิเศษ:
ิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่ วยลงทุน ของ
1. บริษัทจัดการจะคํ านวณและประกาศมูลค่า ทรั พย์สน
กองทุน รวม ตามหลั ก เกณฑ์ และวิธ ีก ารทีสํ านั กงาน ก.ล.ต. ประกาศกํ า หนด และตามทีสมาคมบริษัท จั ด การลงทุนกํ าหนดโดยได ้รั บความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เว ้นแต่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดให ้ปฏิบัตเิ ป็ นอย่างอืน
ิ สุท ธิ มูล ค่า หน่ ว ยลงทุน ราคาขายและราคารั บ ซือคืน หน่ ว ยลงทุน ของกองทุน ตาม
2. บริษั ทจั ด การจะคํ า นวณและประกาศมูล ค่า ทรั พ ย์ส น
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี
ิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างน ้อยในวันดังนี
(2.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สน
(ก) คํานวณของทุกสินวันทําการก่อนวันทําการซือขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทําการซือขายหน่วยลงทุน
(ข) คํานวณของทุกสินวันทําการซือขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทําการถัดไป
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(ค) คํานวณของทุกสินวันทําการสุดท ้ายของแต่ละเดือน และประกาศภายในวันทําการถัดไป
ิ สุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ และ
(ง) คํานวณของทุกสินวันทีปรากฏเหตุการณ์ทน่
ี าเชือได ้ว่าจะมีผลกระทบต่อ มูลค่าทรัพย์สน
ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(2.2) คํานวณและประกาศราคาขายและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนอย่างน ้อยในวันดังนี
(ก) คํานวณของทุกสินวันทําการก่อนวันทําการซือขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทําการซือขายหน่วยลงทุน
(ข) คํานวณของทุกสินวันทําการซือขายหน่วยลงทุนโดยใช ้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังกล่าวเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคา และประกาศภายใน
วันทําการถัดไป
(2.3) การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.1) และ (2.2) บริษัทจัดการจะปฏิบัตด
ิ ังต่อไปนี
(1) ใช ้ตัวเลขทศนิยมตามทีกําหนดไว ้ในข ้อ 3 และต ้องได ้รับการรับรองโดยผู ้ดูแลผลประโยชน์แล ้ว
(2) ดําเนินการด ้วยวิธก
ี ารใดๆ เพือให ้ผู ้ลงทุนทราบข ้อมูลดังกล่าวในช่องทางทีเข ้าถึงได ้ง่ายและทัวถึง และภายในเวลาทีผู ้ลงทุนสามารถใช ้
ประโยชน์จากข ้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได ้
ิ ของกองทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ต่างประเทศ การคํานวณมูลค่ายุตธิ รรมของทรัพย์สน
ิ ดังกล่าว บริษัทจัดการจะ
ทังนี ในกรณีททรั
ี พย์สน
ใช ้หลักการคํานวณมูลค่ายุตธ
ิ รรมของหลักทรัพย์หรือตราสารทีเสนอขายในต่างประเทศ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ซึงได ้รับความเห็นชอบจากสํานั กงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะใช ้และตรวจสอบข ้อมูลเกียวกับราคาและอัตราผลตอบแทนของตราสารดังกล่าว
่ าธารณชนและสามารถใช ้อ ้างอิงได ้ภายใต ้
โดยใช ้ข ้อมูลทีเปิ ดเผยผ่านระบบ Bloomberg หรือ Reuters หรือระบบอืนใดทีมีการเผยแพร่ข ้อมูลสูส
ความเห็นชอบของผู ้ดูแลผลประโยชน์
ิ สุทธิเป็ นเงินบาท โดยใช ้อัตราแลกเปลียนเงินตรา
บริษัทจัดการจะใช ้อัตราแลกเปลียนเงินตราสกุล ต่างประเทศ เพือคํ านวณมูลค่าทรัพย์สน
ต่างประเทศทีเป็ นราคาปิ ด (Close) ซึงประกาศบนหน ้าจอ Bloomberg หรือ Reuters ทีประมาณเวลา 16.30 น. หรือใช ้อัตราแลกเปลียนที
ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ของวันทีคํานวณเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ
ในกรณีทบริ
ี ษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลียนนั นไม่มค
ี วามเหมาะสม บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้อัตราแลกเปลียนของหน่ วยงานอืนใดที
ประกาศแทนได ้ โดยความเห็นชอบของผู ้ดูแลผลประโยชน์
ิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือคืนหน่วยลงทุน หรือจํ านวนหน่วยลงทุนของ
3. การใช ้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สน
กองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี
ิ สุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่งโดยใช ้วิธก
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สน
ี ารปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช ้วิธก
ี ารปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุน
เพือใช ้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตําแหน่งที 4 ขึน ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพือใช ้ ในการคํานวณราคารับซือคืนหน่วย
ลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที 5 ทิง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีคํานวณได ้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที 5 ทิง และประกาศ
ราคาขายและราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ตามทีคํานวณได ้ใน (3.2)
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช ้วิธก
ี ารปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช ้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลข
โดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที 5 ทิง
ิ ของกองทุนรวม
ในกรณีทมี
ี ผลประโยชน์เกิดขึนจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนํ าผลประโยชน์นันรวมเข ้าเป็ นทรัพย์สน
กรณีทมี
ี เหตุจําเป็ นและสมควรทีอยูน
่ อกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให ้บริษัทจัดการไม่ได ้รับข ้อมูลเกียวกับราคา
ิ ทีกองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคํานวณหรือประกาศมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ
ของทรัพย์สน
คืนหน่วยลงทุนได ้ เมือบริษัทจัดการได ้รับความเห็นชอบจากผู ้ดูแลผลประโยชน์แล ้ว บริษัทจัดการจะปฏิบัต ิ ดังนี
(ก) ประกาศสาเหตุและแนวทางปฏิบัตข
ิ องบริษัทจัดการเมือสามารถดําเนินการดังกล่าวได ้ให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบในช่องทางทีเข ้าถึงได ้ง่าย
และทัวถึงภายในเวลาทีผู ้ลงทุนสามารถใช ้ประโยชน์จากข ้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได ้ และแจ ้งให ้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
ิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน ภายหลังจากที
(ข) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สน
เหตุจําเป็ นและสมควรทีอยูน
่ อกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการสินสุดลง และปฏิบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์เกียวกับการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน
ทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด ้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพือผู ้ลงทุนทัวไป กองทุนรวมเพือผู ้ลงทุนทีมิใช่ราย
ย่อย กองทุนรวมเพือผู ้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ตลอดจนประกาศ คําสัง หนังสือเวียนทีออกหรือวางแนวปฏิบัตต
ิ ามประกาศ
ดังกล่าว
4. ให ้บริษัทจัดการได ้รับยกเว ้นไม่ต ้องปฏิบัตต
ิ าม ข ้อ 2 และ 3 เมือมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี
(4.1) เมือบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด ้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพือผู ้ลงทุนทัวไป กองทุนรวมเพือผู ้ลงทุนทีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพือผู ้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให ้ได ้รับยกเว ้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(4.2) เมือมีเหตุทบริ
ี ษัทจัดการต ้องเลิกกองทุนรวม โดยให ้ได ้รับยกเว ้นตังแต่วันทีปรากฏเหตุดังกล่าว
(4.3) เมือเป็ นวันหยุดทําการซือขายของกองทุน และหรือตัวแทนขายของกองทุน
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ิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน:
16.3. แหล่งข ้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สน
ช่องทางใดช่องทางหนึงหรือทุกช่องทาง ดังนี
 เว็บไซต์บริษัทจัดการ www.bblam.co.th และหรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
 Mobile Application เช่น BF Mobile Application
 ประกาศปิ ดทีบริษัทจัดการ และหรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
 หนังสือพิมพ์รายวัน
 ตรวจดูข ้อมูลใน NAV Center ที www.thaimutualfund.com
หรือสอบถามได ้ที บลจ.บัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8
16.4. หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารดําเนินการในกรณีทมู
ี ลค่าหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต ้อง:
ส่วนที 1 การดําเนินการกรณีมล
ู ค่าหน่วยของกองทุนปิ ดไม่ถก
ู ต ้องและได ้มีการประกาศไปแล ้ว หรือราคาหน่วยของกองทุนเปิ ดไม่ถก
ู ต ้อง
ข้อ
1.

กรณีทมู
ี ลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถก
ู ต้อง
< 1 สตางค์ หรือ < 0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วยที
ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษ ัทจ ัดการ
1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความ
ไม่ถก
ู ต ้อง โดยรายงานดังกล่าวต ้องมีสาระสําคัญดังนี
1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยทีไม่ถก
ู ต ้อง

ระยะเวลา
ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที
พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต ้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยทีถูกต ้อง
1.1.3 สาเหตุททํ
ี าให ้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถก
ู ต ้อง
1.1.4 มาตรการป้ องกันเพือมิให ้มูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถก
ู ต ้อง ในกรณีทความไม่
ี
ถก
ู ต ้องไม่ได ้มีสาเหตุ
มาจากปั จจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุมได ้
1.2 ในกรณีทสาเหตุ
ี
ททํ
ี าให ้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถก
ู ต ้อง มีผล
ต่อเนืองถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยครังต่อไป ให ้แก ้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยให ้ถูกต ้อง
2.

≥ 1 สตางค์ และ ≥ 0.5%
ของมูลค่า/ราคาหน่วยที
ถูกต้อง

ตังแต่วันทีพบว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถก
ู ต ้อง

2.1 หล ักเกณฑ์ทวไป
ั
2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย ้อนหลังตังแต่วันทีพบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถก
ู ต ้องจนถึงวันทีมูลค่า/ราคาหน่วยถูกต ้อง
2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวันทีมูลค่า/ราคาหน่วย
เข ้าเงือนไข ตาม 2.
2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก ้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย ้อนหลัง1
(ก) รายงานต ้องมีสาระสําคัญตามทีกําหนดไว ้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว ้นแต่ในกรณีของรายงานการแก ้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ย ้อนหลังของกองทุนเปิ ด ให ้ระบุการดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมือพบว่าราคาหน่วยไม่ถก
ู ต ้องไว ้แทนข ้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการถัดจากวันทีพบว่า
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถก
ู ต ้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข ้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันทีส่ง
รายงานให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการถัดจากวันที
คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย ้อนหลัง
เสร็จสิน

2.1.2.2 แก ้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให ้ถูกต ้อง

ภายในวันทีผู ้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข ้อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1

2.1.2.3 ดําเนินการโดยวิธก
ี ารใดๆ เพือให ้ผู ้ลงทุนสามารถ
รับทราบชือกองทุนทีมีการแก ้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย และวัน
เดือน ปี ทีมีการแก ้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที
ผู ้ดูแลผลประโยชน์รับรองข ้อมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1

2.2 หล ักเกณฑ์เพิมเติมเฉพาะกองทุนเปิ ด โดยดําเนินการ
เฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวันทีเข ้าเงือนไขตาม 2.
2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว ้ในรายงานการแก ้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด ้วย โดยให ้อยูใ่ นส่วนของการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ เมือพบว่าราคาหน่วยไม่ถก
ู ต ้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามทีกําหนดไว ้ในส่วนที 2 ให ้แล ้วเสร็จ

ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที
ผู ้ดูแลผลประโยชน์รับรองข ้อมูลใน
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ข้อ

1

กรณีทมู
ี ลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถก
ู ต้อง

การดําเนินการของบริษ ัทจ ัดการ

ระยะเวลา

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธก
ี ารใดๆ เพือให ้ผู ้ซือหรือผู ้ขายคืน
หน่วยในช่วงระยะเวลาทีราคาหน่วยไม่ถก
ู ต ้องทราบถึงการ
แก ้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา

รายงานการแก ้ไขราคาหน่วย
ย ้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้ องกันเพือมิให ้ราคาหน่วยไม่ถก
ู ต ้องและ
ส่งรายงานดังกล่าว พร ้อมทังสําเนารายงานการแก ้ไขราคาหน่วย
ย ้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้สํานักงาน เว ้นแต่ในกรณีทราคาหน่
ี
วยไม่
ถูกต ้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุมได ้ ให ้
บริษัทจัดการส่งสําเนาเอกสารทีผู ้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการ
ทีราคาหน่วยไม่ถก
ู ต ้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไม่อาจ
ควบคุมได ้มาพร ้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที
ผู ้ดูแลผลประโยชน์รับรองข ้อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

ให ้บริษัทจัดการจัดให ้มีสําเนารายงานไว ้ ณ ทีทําการของบริษัทจัดการ เพือให ้สํานักงานเข ้าตรวจ

ส่วนที 2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที 1 ให ้บริษัทจัดการปฏิบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี
1. ราคาหน่วยทีไม่ถก
ู ต้อง < ราคาหน่วยทีถูกต้อง
1.1 กรณีขาย

1.1.1 กรณีทผู
ี ้ซือมีหน่วยเหลืออยู่ ให ้ลดจํานวนหน่วยของผู ้ซือหน่วยเป็ นจํานวนซึงมีมล
ู ค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยทีไม่ถก
ู ต ้องกับราคาหน่วยทีถูกต ้อง
1.1.2 กรณีทผู
ี ้ซือไม่มห
ี น่วยเหลืออยู2่ ให ้จ่ายเงินของบริษัทจัดการ ให ้กองทุนเปิ ด เป็ นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่
1.1.3 กรณีทผู
ี ้ซือมีหน่วยเหลืออยูน
่ ้อยกว่าจํานวนหน่วยทีจะต ้องลด2 ให ้ดําเนินการดังนี
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ
1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยทีเหลืออยูน
่ ัน และจ่ายเงินของบริษัทจัดการ ให ้กองทุนเปิ ดเป็ นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่

1.2 กรณีร ับซือคืน

1.2.1 กรณีทผู
ี ้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิมจํานวนหน่วยของผู ้ขายคืนเป็ นจํานวนซึงมีมล
ู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยทีไม่
ถูกต ้องกับราคาหน่วยทีถูกต ้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให ้ผู ้ขายคืน
1.2.2 กรณีทผู
ี ้ขายคืนไม่มห
ี น่วยเหลืออยู่ ให ้บริษัทจัดการ จ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาให ้ผู ้ขายคืน

2. ราคาหน่วยทีไม่ถก
ู ต้อง > ราคาหน่วยทีถูกต้อง
2.1 กรณีขาย

2.1.1 เพิมจํานวนหน่วยของผู ้ซือเป็ นจํานวนซึงมีมล
ู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยทีไม่ถก
ู ต ้อง
กับราคาหน่วยทีถูกต ้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให ้ผู ้ซือ

2.2 กรณีร ับซือคืน

2.2.1 กรณีทผู
ี ้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให ้ลดจํานวนหน่วยของผู ้ขายคืนหน่วยเป็ นจํานวนซึงมีมล
ู ค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยทีไม่ถก
ู ต ้องกับราคาหน่วยทีถูกต ้อง
2.2.2 กรณีทผู
ี ้ขายคืนไม่มห
ี น่วยเหลืออยู2่ ให ้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการ ให ้กองทุนเปิ ด
เป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่
2.2.3 กรณีทผู
ี ้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยูน
่ ้อยกว่าจํานวนหน่วยทีจะต ้องลด2 ให ้ดําเนินการดังนี
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ
2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยทีเหลืออยูน
่ ันและจ่ายเงินของบริษัทจัดการ ให ้กองทุนเปิ ดเป็ นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาทีขาดอยู่

2 ไม่ใช ้กับกรณีทราคาหน่
ี
วยไม่ถูกต ้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไม่อาจควบคุมได ้ เช่น

ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครังสุดท ้ายของ
ื
ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซอขายหลักทรัพย์ไม่ถก
ู ต ้อง และผู ้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
หมายเหตุ
1. ในกรณีทบริ
ี ษัทจัดการต ้องชดเชยราคาเป็ นเงินให ้แก่ผู ้ซือหรือผู ้ขายคืนหน่วยรายใดมีมล
ู ค่าไม่ถงึ 100 บาท บริษัทจัดการอาจนํ าเงินชดเชย
ราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีมีการจ่ายเงินให ้ผู ้ถือหน่วย แต่ถ ้าบุคคลดังกล่าวไม่มส
ี ถานะเป็ นผู ้ถือหน่วยแล ้ว ให ้บริษัทจัดการ ชดเชยราคาให ้
แล ้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทีผู ้ดูแลผลประโยชน์รับรองข ้อมูลในรายงานการแก ้ไขราคาย ้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพือชดเชยราคาให ้แก่ผู ้ขายคืนหน่ วยตาม 1.2 หรือผู ้ซือหน่ วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัท
จัดการ แทนกองทุนเปิ ดก็ได ้
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17. ชือผูเ้ กียวข้อง:
17.1. ชือบริษัทจัดการ:
ชือ: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
17.2. ชือผู ้ดูแลผลประโยชน์:
ชือ: ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
17.3. ชือผู ้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน): ไม่ม ี
17.4. ชือของผู ้รับมอบหมายงานด ้านการจัดการลงทุน (Outsource): ไม่ม ี
17.5. ทีปรึกษา:
17.5.1. ชือทีปรึกษาการลงทุน: ไม่ม ี
17.5.2. ชือทีปรึกษากองทุน: ไม่ม ี
17.6. ผู ้สอบบัญชี:
ชือ: นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ชือ: นายเทอดทอง เทพมังกร
ชือ: นางสาวชมภูนุช แซ่แต ้
ชือ: นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์
ั
ชือ: นางสาวชุตม
ิ า วงษ์ศราพันธ์ชย
ชือ: นางสาวรฐาภัทร ลิมสกุล
รายละเอียดเพิมเติม (ผู ้สอบบัญชี):
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก ้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมรายชือของผู ้สอบบัญชีได ้ในภายหลัง โดยผู ้สอบบัญชีดังกล่าวจะต ้องเป็ น
บุคคลทีได ้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด ้วยการให ้ความเห็นชอบผู ้สอบบัญชี
17.7. การแต่งตังคณะตัวแทนผู ้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund): ไม่ม ี
17.8. Prime Broker: ไม่ม ี
18. รอบระยะเวลาบ ัญชีประจําปี ของกองทุนรวม:
สามารถดูข ้อมูลในหนังสือชีชวนส่วนข ้อมูลกองทุนรวม
ี ารจ ัดการ:
19. การขอมติของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และวิธก
ี ารแก้ไขโครงการจ ัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธก
เป็ นไปตามประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารในการขอมติของผู ้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให ้เป็ นไปตามข ้อกําหนดในข ้อผูกพันระหว่างผู ้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ทังนี การขอมติเพือแก ้ไขเพิมเติมโครงการเป็ นไปตามทีกําหนดไว ้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และ
มาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกําหนดอืนๆ :
สามารถดูข ้อมูลในหนังสือชีชวนส่วนข ้อมูลกองทุนรวม
21. การดําเนินการกรณีบริษ ัทจ ัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามทีประกาศกําหนด:
เป็ นไปตามประกาศ
22. มาตรการเยียวยากรณีบริษ ัทจ ัดการปฏิบ ัติไม่เป็นไปตามหล ักเกณฑ์เกียวก ับการอนุม ัติให้จ ัดตงกองทุ
ั
นรวมเป็นการทวไป:
ั
บริษัทจัดการตกลงให ้มีการระงับข ้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีทบริ
ี ษัทจัดการปฏิบัตไิ ม่เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ทีเกียวข ้อง อันมีผลให ้เกิดความเสียหายแก่ผู ้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล ้ว ผู ้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนํ าข ้อพิพาทเข ้าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ของสํานักงาน ก.ล.ต. ได ้
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23. ผลบ ังค ับของโครงการจ ัดการกองทุนรวม:
บริษัทจัดการมีหน ้าทีปฏิบัตต
ิ ามโครงการจัดการกองทุนรวม ข ้อผูกพันระหว่างผู ้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทังนี ในกรณีทข
ี ้อกําหนดในโครงการขัด
หรือแย ้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสังดังกล่าว หากบริษัทจัดการได ้ดําเนินการให ้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ
คําสังนัน ให ้ถือว่าบริษัทจัดการได ้ปฏิบัตใิ ห ้เป็ นไปตามโครงการแล ้ว
บริษัทจัดการจะแต่งตังผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีระบุไว ้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู ้ดูแลผลประโยชน์มอ
ี ํานาจลงนามใน
ข ้อผูกพันระหว่างผู ้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ ทังนี การลงนามในข ้อผูกพันของผู ้ดูแลผลประโยชน์ทได
ี ้รับการแต่งตังโดยชอบ ให ้ถือว่า
ผูกพันผู ้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
การทีผู ้ถือหน่วยลงทุนได ้แสดงความประสงค์ในการซือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่วา่ ในทอดใดๆ
ให ้ถือว่าผู ้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจะผูกพันตามข ้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข ้อผูกพันระหว่างผู ้ถือหน่วยลงทุนและบริษัท
จัดการ
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่านการอนุมัตจ
ิ ากสํานักงาน หรือผ่านการแก ้ไขเพิมเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแนบท ้ายข ้อผูกพันระหว่างผู ้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ถือเป็ นส่วนหนึงของข ้อผูกพันระหว่างผู ้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ

กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 7/22 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย | BP7/22 (AI)

39

