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ื ชช
ี วนเสนอขายหน่วยลงทุน
หนังสอ

กองทุนเปิ ดบ ัวหลวงปัจจ ัย 4 หุน
้ ระยะยาวปันผล
Bualuang Basic Dividend LTF
(BBASICDLTF)
จัดตัง และจัดการโดย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
เสนอขายต่อผู ้ลงทุนทัBวไป
มูลค่าโครงการ
จํานวนหน่วย
มูลค่าทีต
B ราไว ้หน่วยละ

15,000

ล ้านบาท

1,500

ล ้านหน่วย

10

บาท

ื ขายหน่วยลงทุน
สถานทีต
B ด
ิ ต่อซอ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
 ขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือ
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

ผู ้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

สารบ ัญ
คําจําก ัดความ / คํานิยาม
ส่วนที" 1 ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการฯ และข้อผูกพ ัน
ส่วนที" 2 ข้อมูลรายละเอียดโครงการจ ัดการ
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1.

B ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ชือ

24

2.

จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต
B ราไว ้

24

จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนทีเB สนอขาย
3.

วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม
 ขายล่วงหน ้า
นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ
ิ อืน
ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
B หรือการหาดอกผลโดยวิธอ
ี น
ืB ทีจ
B ะลงทุน

24

4.

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit)
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5.

การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง แรก
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การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง แรก
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7.

 คืนหน่วยลงทุน
การรับซือ

53

8.

การสับเปลีย
B นหน่วยลงทุน

57

9.

 คืน สับเปลีย
ิ อืน
การชําระค่ารับซือ
B นหน่วยลงทุนด ้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สน
B แทนเงิน

60

10. การเลือ
B นกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน

60

 คืน ไม่รบ
11. การไม่ขาย ไม่รับซือ
ั สับเปลีย
B นหน่วยลงทุนตามคําสังB
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 คืนหน่วยลงทุน
12. การหยุดขายหรือรับซือ
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13. เงือ
B นไขและข ้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน
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14. การจ่ายเงินปั นผล
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 หรือผู ้ถือหน่วยลงทุน
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายทีเB รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู ้สังB ซือ
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ิ สุทธิ
16. วิธก
ี ารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สน
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารดําเนินการ
ในกรณีทม
ีB ล
ู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต ้อง

66

B ผู ้เกีย
17. ชือ
B วข ้อง
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18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี ของกองทุนรวม

69

19. การขอมติของผู ้ถือหน่วยลงทุน และวิธก
ี ารแก ้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก ้ไขวิธก
ี ารจัดการ

69

20. ข ้อกําหนดอืน
B ๆ
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21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได ้ตามทีป
B ระกาศกําหนด
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22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม
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ส่วนที" 3 ข้อผูกพ ันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนก ับบริษ ัทจ ัดการ
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บริษัทจัดการ
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ผู ้ดูแลผลประโยชน์
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ผู ้สอบบัญชี
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นายทะเบียนหน่วยลงทุน
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ผู ้จัดจําหน่าย
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 คืน
ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
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ผู ้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF)
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ผู ้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไB ม่ได ้เป็ นผู ้ดูแลสภาพคล่อง)
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9.

ทีป
B รึกษา
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10. ผู ้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน)
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11. ผู ้รับมอบหมายงานด ้านการจัดการลงทุน (Outsource)
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12. คณะตัวแทนผู ้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund)

80

13. สิทธิ หน ้าทีB และความรับผิดชอบของผู ้ถือหน่วยลงทุน
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14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
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สารบ ัญ
15. กําหนดเวลา วิธก
ี าร และข ้อจํากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน
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ิ อืน
16. วิธก
ี ารชําระเงินหรือทรัพย์สน
B ให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน
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17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข ้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน

83

18. ข ้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
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19. หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารในการขอมติของผู ้ถือหน่วยลงทุน
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20. วิธก
ี ารแก ้ไขเพิม
B เติมข ้อผูกพัน

83

21. การระงับข ้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
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22. การเลิกกองทุนรวม
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23. การชําระบัญชีเมือ
B เลิกกองทุน

85

คําจําก ัดความ / คํานิยาม
ั
คําศพท์

ั
คําอธิบายศพท์

กลุม
่ กิจการ

บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีทส
ีB ภาวิชาชีพกําหนดเกีย
B วกับการจัดทํางบการเงินรวม

กองทุน หรือกองทุนรวม

กองทุนเปิ ดบัวหลวงปั จจัย 4 หุ ้นระยะยาวปั นผล

กองทุน CIS ต่างประเทศ

กองทุ น ทีBจั ด ตั ง ขึน ตามกฎหมายต่ า งประเทศซึงB มีลั ก ษณะเป็ นโครงการลงทุ น แบบกลุ่ ม (collective
investment scheme) ทัง นี ไม่วา่ กองทุนดังกล่าวจะจัดตัง ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน
B ใด แต่ไม่รวมถึง
กองทุน property และกองทุน infra ทีจ
B ัดตัง ขึน
 ตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน ETF ต่างประเทศ

กองทุน exchange traded fund ทีจ
B ัดตัง ขึน
 ตามกฎหมายต่างประเทศ

กองทุน infra

ิ ทีเB กีย
รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สน
B วข ้องกับโครงสร ้างพืน
 ฐานของประเทศต่างๆ ซึงB ได ้แก่
1) กองทุนโครงสร ้างพืน
 ฐานทีจ
B ัดตัง ขึน
 ตามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตาม
กฎหมายว่าด ้วยทรัสต์เพือ
B ธุรกรรมในตลาดทุน
2) กองทุนโครงสร ้างพืน
 ฐานต่างประเทศทีจ
B ัดตัง ขึน
 ตามกฎหมายต่างประเทศซึงB มีวัตถุประสงค์หลักใน
การลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร ้างพืน
 ฐานตาม 1. ทัง นี ไม่ว่ากองทุนโครงสร ้าง
พืน
 ฐานดังกล่าวจะจัดตัง ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน
B ใด

กองทุน property

ิ ทีเB กีย
กองทรัพย์สน
B วข ้องกับอสังหาริมทรัพย์ซงึB อยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึงB ดังนี
1) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอ
ีB ยูภ
่ ายใต ้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด ้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2) ทรัสต์เพือ
B การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทจ
ีB ัดตัง ขึน
 ตามกฎหมายว่าด ้วยทรัสต์เพือ
B ธุรกรรมในตลาดทุน
3) foreign REIT

การชดเชยราคา

 หรือผู ้ขายคืนหน่วยลงทุนทีม
การเพิม
B หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู ้ซือ
B รี าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต ้อง
หรือ การจ่ายเงินซึงB มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไB ม่ถูกต ้องกับราคาหน่วยลงทุนทีB
ถูกต ้องแทนการเพิม
B หรือลดจํานวนหน่วยลงทุน

B ง
การลดความเสีย

B งทีอ
การลดความเสีย
B าจเกิดขึน
 จากการลงทุนโดยการเข ้าเป็ นคู่สัญญาใน derivatives ทีม
B ล
ี ักษณะ
ครบถ ้วนดังนี
1) ไม่มวี ัตถุประสงค์เพือ
B หาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
B งในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
2) มีผลให ้ความเสีย
B งทัBวไปและความเสีย
B งเฉพาะของทรัพย์สน
ิ ทีต
B ง
3) เป็ นการลดความเสีย
B ้องการลดความเสีย
B งได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) สามารถลดความเสีย

กิจการ

ื ขายในศูนย์ซ อ
ื ขาย
บริษั ททีBมห
ี ลั ก ทรัพย์จ ดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ บริษั ททีBมห
ี ลั ก ทรัพย์ซ อ
หลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชนจํากัด

แก ้ไขราคาย ้อนหลัง

แก ้ไขราคาหน่วยลงทุนทีไB ม่ถก
ู ต ้องให ้เป็ นราคาหน่วยลงทุนทีถ
B ูกต ้อง โดยแก ้ไขราคาย ้อนหลังตัง แต่
วันทีรB าคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต ้องจนถึงปั จจุบัน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์


คําเสนอซือ

 หลั ก ทรั พย์ของกิจ การเป็ นการทัB วไปทีผ
 ต ้องปฏิบัตต
คํ าเสนอซือ
B ู ้ทํ าคํ าเสนอซือ
ิ ามประกาศว่า ด ้วย
หลักเกณฑ์ เงือ
B นไข และวิธก
ี าร ในการเข ้าถือหลักทรัพย์เพือ
B ครอบงํากิจการ

โครงการ

โครงการจัดการกองทุนเปิ ดบัวหลวงปั จจัย 4 หุ ้นระยะยาวปั นผล

เงินกองทุน

เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ ดังนี
1) ในกรณีทเีB ป็ นธนาคารพาณิชย์ หมายถึง เงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย์ทจ
ีB ดทะเบียนในประเทศ
แต่ไม่รวมถึงสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด ้วย
องค์ประกอบของเงินกองทุ นสํ าหรั บธนาคารพาณิชย์ท ีBจดทะเบียนในประเทศ โดยอ ้างอิงจาก
หลักเกณฑ์ Basel III
2) ในกรณีท เีB ป็ นสถาบันการเงินต่างประเทศ หมายถึง เงินกองทุนสําหรับสถาบันการเงินต่างประเทศ
ทีม
B ก
ี ารอ ้างอิงจากหลักเกณฑ์ Basel III

กองทุนเปิ ดบัวหลวงปั จจัย 4 หุน้ ระยะยาวปั นผล

| BBASICDLTF
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คําจําก ัดความ / คํานิยาม
ั
คําศพท์
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ั
คําอธิบายศพท์
ิ ดังนี
ทรัพย์สน
1. เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอืน
B ทีม
B ล
ี ักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ทอ
ีB อกตามกฎหมายว่าด ้วยธนาคารเพือ
B การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษทีอ
B อกตามกฎหมายว่าด ้วยธนาคารออมสิน

เงินฝากอิสลาม

ข ้อตกลงทีเB ป็ นไปตามหลักชาริอะห์ และมีลักษณะทีเB ทียบเคียงได ้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาทีเB ทียบเคียง
ได ้กับผู ้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต ้นจากคู่สัญญาฝ่ ายทีเB ทียบเคียงได ้กับผู ้รับฝากได ้เต็มจํ านวน ณ เวลา
ใดๆ

ดัชนีเงินเฟ้ อ

ดัชนีทจ
ีB ัดทําขึน
 โดยมีวัตถุประสงค์เพือ
B สะท ้อนอัตราเงินเฟ้ อ

ตราสารกึงB หนีก
 งึB ทุน

ตราสารทางการเงินทีม
B เี งือ
B นไขให ้แปลงสภาพเป็ นหุ ้นได ้

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ตราสารทีBม ีรู ป แบบทํ า นองเดีย วกั บ ตราสารภาครั ฐ ไทยทีBรั ฐ บาลต่า งประเทศ กระทรวงการคลั ง
ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็ นผู ้ออกหรือ ผู ้
คําประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารทีอ
B อกโดยองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
B ของประเทศนัน


ตราสารภาครัฐไทย

ตราสารดังนี
1) ตัpวเงินคลัง
2) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
3) พันธบัตร ตัpวแลกเงิน ตัpวสัญญาใช ้เงิน ศุกก
ู หรือหุ ้นกู ้ ทีก
B ระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็ นผู ้มี
ภาระผูกพัน

ตราสาร Basel III

ตราสารเพือ
B การนั บเป็ นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศทีม
B ก
ี าร
อ ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision
(Basel III)

 ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
ตลาดซือ

 ขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ ้วน
ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใดๆ ทีจ
B ัดให ้มีขน
ึ เพือ
B การซือ
ดังนี
 เสนอขายหลักทรัพย์จากผู ้เสนอซือ
 หลายรายและผู ้เสนอขายหลายราย
1) มีการรวบรวมคําเสนอซือ
 ขายหลักทรัพย์ไว ้เป็ น
2) มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให ้มีระบบ ซึงB กําหนดเกีย
B วกับวิธก
ี ารในการซือ
 ขายเป็ นประการอืน

การล่วงหน ้า โดยผู ้ให ้บริการไม่อาจใช ้ดุลยพินจ
ิ ในการจัดการซือ
B และผู ้เสนอซือ
เสนอขายยินยอมทีจ
B ะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนัน


ตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน

บริษัทจดทะเบียน

 ขายได ้ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
บริษัททีม
B ห
ี ลักทรัพย์ได ้รับการจดทะเบียนหรือได ้รับอนุญาตให ้ทําการซือ
ประเทศไทย

บริษัทจัดการ หรือ บลจ.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด

แบบ filing

แบบแสดงรายการข ้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทเีB กิดจากหลักทรัพย์อ ้างอิง ซึงB กําหนดให ้เป็ นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกํ ากับหลัก ทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ว่าด ้วยการกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิม
B เติม
(ฉบับทีB 6)

ผู ้ดูแลผลประโยชน์

ผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

ผู ้มีภาระผูกพัน

ผู ้ทีม
B ภ
ี าระผูกพันในการชําระหนีตามตราสารทางการเงินในฐานะผู ้ออก ผู ้สัBงจ่าย ผู ้รับรอง ผู ้รับอาวัล
ผู ้สลักหลัง หรือผู ้คําประกัน แล ้วแต่กรณี

ิ ในต่างประเทศ
ผู ้รับฝากทรัพย์สน

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ และ/หรือผู ้รับฝากหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ

 คืน
ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ

 คืน หน่ วยลงทุน
บุค คลหรือ นิตบ
ิ ุคคลทีBบริษั ทจั ดการกองทุนมอบหมายให ้ทํ าหน ้าทีข
B ายหรือ รับ ซือ
แล ้วแต่กรณีของกองทุน

กองทุนเปิ ดบัวหลวงปั จจัย 4 หุน้ ระยะยาวปั นผล
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มติพเิ ศษ

B องจํ านวนหน่วยลงทุนทัง หมดของผู ้
มติของผู ้ถือหน่วยลงทุนทีม
B ค
ี ะแนนเสียงไม่น ้อยกว่า สามในสีข
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํ านวนหน่วยลงทุนทัง หมด
ถือหน่วยลงทุนซึงB เข ้าร่วมประชุมและมีสท
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ของผู ้ถือหน่วยลงทุนซึงB ส่งหนังสือแจ ้งมติและมีสท

มติเสียงข ้างมาก

มติของผู ้ถือหน่วยลงทุนทีม
B ค
ี ะแนนเสียงข ้างมากของจํ านวนหน่วยลงทุนทัง หมดของผู ้ถือหน่วยลงทุน
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํ านวนหน่วยลงทุนทัง หมดของผู ้ถือหน่วย
ซึงB เข ้าร่วมประชุมและมีสท
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ลงทุนซึงB ส่งหนังสือแจ ้งมติและมีสท

มูลค่าหน่วยลงทุน

ิ สุทธิหารด ้วยจํานวนหน่วยลงทุนทีจ
 วันทําการทีค
มูลค่าทรัพย์สน
B ําหน่ายได ้แล ้วทัง หมด เมือ
B สิน
B ํานวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน

 วันทําการซือ
 ขายนั น
ราคาขายหน่วยลงทุนทีค
B ํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน
 บวกด ้วยค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (ถ ้ามี)

 คืนหน่วยลงทุน
ราคารับซือ

 คืน หน่ ว ยลงทุน ทีBคํ านวณจากมูล ค่า หน่ ว ยลงทุน ณ สิน
 วั น ทํ า การซือ
 ขายนั น หั ก ด ้วย
ราคารั บ ซือ
 คืนหน่วยลงทุน (ถ ้ามี)
ค่าธรรมเนียมการรับซือ

วงเงินลงทุน วงเงินรับอนุญาต

วงเงิน ทีBสํ านั ก งาน ก.ล.ต. และหรือ ธนาคารแห่ งประเทศไทย และหรือ หน่ ว ยงานทีBม ีอํ า นาจตาม
กฎหมายใดๆ อนุญาต หรือเห็นชอบให ้กองทุนโดยบริษัทจัดการ สามารถนํ าไปลงทุนในต่างประเทศได ้

วันทําการ

วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

 ขาย
วันทําการซือ

 คืนหน่วยลงทุนตามทีก
 วนเสนอขายหน่วย
วันทําการขายหน่วยลงทุน หรือรับซือ
B ําหนดในหนั งสือชีช
ลงทุน แล ้วแต่กรณี

ศุกก
ู

B งเทียบเคียงได ้กับตราสารหนีทัBวไป และ
ตราสารทางการเงินทีม
B ล
ี ัก ษณะผลตอบแทนและความเสีย
เป็ นไปตามหลักชาริอะห์

ื ขาย derivatives
ศูนย์ซอ

ื ขายดังนี
ศูนย์ซอ
ื ขาย derivatives ทีไB ด ้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด ้วยสัญญาซือ
 ขายล่วงหน ้า
1) ศูนย์ซอ
ื ขาย derivatives ซึงB จัดตัง ขึน
2) ศูนย์ซอ
 และให ้บริการได ้ตามกฎหมายต่างประเทศและได ้รับการยอมรับ
จากสํานักงาน

สมาคม

สมาคมทีเB กีย
B วเนืBองกับธุรกิจหลักทรัพย์ทไีB ด ้รับอนุ ญาตให ้จัดตัง และจดทะเบียนกับสํานั กงาน โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ
B ทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภททีเB กีย
B วกับการจัดการลงทุน

สํานักงาน ก.ล.ต.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดบัวหลวงปั จจัย 4 หุ ้นระยะยาวปั นผล

หน่วย CIS

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึงB ดังนี
1) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ
B ยูภ
่ ายใต ้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด ้วยหลักเกณฑ์
การจั ดการกองทุนรวมเพือ
B ผู ้ลงทุนทัBวไป กองทุนรวมเพือ
B ผู ้ลงทุนทีม
B ใิ ช่รายย่อย กองทุนรวมเพือ
B ผู ้
ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
2) หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

หน่วย infra

ิ ทีเB กีย
หน่วยของกองทรัพย์สน
B วข ้องกับโครงสร ้างพืน
 ฐานซึงB อยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึงB ดังนี
1) กองทุนโครงสร ้างพืน
 ฐานทีจ
B ัดตัง ขึน
 ตามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ตามกฎหมายว่าด ้วยทรัสต์เพือ
B ธุรกรรมในตลาดทุน
2) กองทุนโครงสร ้างพืน
 ฐานต่างประเทศทีจ
B ัดตัง ขึน
 ตามกฎหมายต่างประเทศซึงB มีวัตถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร ้างพืน
 ฐานตาม 1. ทัง นี ไม่ว่าจะจัดตัง ใน
รูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอืน
B ใด

หน่วย property

ิ ทีเB กีย
หน่วยของกองทรัพย์สน
B วข ้องกับอสังหาริมทรัพย์ซงึB อยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึงB ดังนี
1) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทอ
ีB ยูภ
่ ายใต ้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด ้วยหลักเกณฑ์
การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2) ทรัสต์เพือ
B การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทจ
ีB ัดตัง ขึน
 ตามกฎหมายว่าด ้วยทรัสต์เพือ
B ธุรกรรมในตลาดทุน
3) foreign REIT

กองทุนเปิ ดบัวหลวงปั จจัย 4 หุน้ ระยะยาวปั นผล
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หุ ้นกู ้ระยะสัน

หุ ้นกู ้ทีม
B ก
ี ําหนดเวลาชําระหนีไ ม่เกิน 270 วันนับแต่วันทีอ
B อกหุ ้นกู ้

benchmark

ตั ว ชีว ั ด ของกองทุน ซึงB เป็ นดั ช นีห รือ องค์ป ระกอบของดั ช นี ท ีBม ีก ารเผยแพร่อ ย่า งกว ้างขวางและ
สอดคล ้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนัน


CIS operator

บุคคลดังนี
1) บลจ.ตามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
2) ผู ้ทําหน ้าทีบ
B ริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

concentration limit

อัตราส่วนการลงทุนทีค
B ํานวณตามความมีสว่ นได ้เสียในกิจการทีล
B งทุน

counterparty limit

ั ญา
อัตราส่วนการลงทุนทีค
B ส
ู่ ญ

CRA

B ถือ (Credit Rating Agency) ทีไB ด ้รับความเห็นชอบจากสํานั กงาน เว ้นแต่
สถาบันจัดอันดับความน่าเชือ
ทีก
B ํ าหนดไว ้เป็ นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนทีB 5 ของประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน ทีB
ทน.87/2558 เรือ
B ง การลงทุนของกองทุน ลงวันทีB 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

credit derivatives

B งด ้านเครดิตของทรัพย์ส น
ิ ทีไB ด ้รับการประกั น
derivatives ทีม
B ล
ี ักษณะเป็ นการเคลือ
B นย ้ายความเสีย
B
ั
ั
ความเสียงจากคู่สญญาฝ่ ายหนึงB ไปยังคู่สญญาอีกฝ่ ายหนึงB ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ ายหนึงB
ซึงB มีภาระผูกพันทีจ
B ะต ้องชําระเงินให ้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึงB เมือ
B เกิดเหตุการณ์ท ม
ีB ผ
ี ลต่อการชําระหนี
ิ ทีไB ด ้รับการประกันความเสีย
B ง จะได ้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียม
(credit event) ของทรัพย์สน
สําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

credit event

เหตุการณ์ทเีB กีย
B วข ้องกับความสามารถในการชําระหนีต
 ามทีรB ะบุในข ้อตกลงของตราสารหรือสัญญา

credit rating

B ถือทีจ
อันดับความน่าเชือ
B ัดทําโดย CRA ซึงB เป็ นการประเมินความสามารถในการชําระหนีตามตราสาร
หรือสัญญา

currency risk

B งด ้าน FX
ความเสีย

delta

อัตราเปรียบเทียบการเปลีย
B นแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือ
สัญญา แล ้วแต่กรณี

derivatives

 ขายล่วงหน ้า
สัญญาซือ

derivatives on organized
exchange

ื ขายในศูนย์ซอ
ื ขาย derivatives
derivatives ทีซ
B อ

discount rate

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารทีม
B ก
ี ารลงทุนทีจ
B ะใช ้ในการคํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือ
ตราสารนัน


FX

อัตราแลกเปลีย
B นเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

GMS

ประเทศกลุ่มอนุ ภูมภ
ิ าคลุ่มแม่นําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึงB ได ้แก่ ราชอาณาจั กรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

group limit

อัตราส่วนการลงทุนทีค
B ํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนํ าอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัททีอ
B ยู่ใน
กลุม
่ กิจการมาคํานวณรวมกัน

guarantor rating

B ถือของผู ้มีภาระผูกพันในฐานะผู ้รับรอง ผู ้รับอาวัล ผู ้สลักหลัง หรือผู ้คําประกัน
อันดับความน่าเชือ

international scale

มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับทีใB ช ้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

investment grade

credit rating ในระดับทีส
B ามารถลงทุนได ้

IOSCO

International Organization of Securities Commissions

issue rating

B ถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ
อันดับความน่าเชือ

issuer rating

B ถือของผู ้ออกตราสารหรือคูส
ั ญา
อันดับความน่าเชือ
่ ญ

กองทุนเปิ ดบัวหลวงปั จจัย 4 หุน้ ระยะยาวปั นผล
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คําจําก ัดความ / คํานิยาม
ั
คําศพท์

ั
คําอธิบายศพท์

market price

มูลค่าตามราคาตลาด

national scale

มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับทีใB ช ้เปรียบเทียบภายในประเทศ

NAV

ิ สุทธิ (Net Asset Value)
มูลค่าทรัพย์สน

net exposure

ิ ไม่วา่ เป็ นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือ
มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สน
ิ ซึงB เป็ นผลให ้กองทุนมีความเสีย
B งในทรัพย์สน
ิ นัน
สัญญาทีใB ห ้ผลตอบแทนโดยอ ้างอิงอยูก
่ ับทรัพย์สน


notional amount

มูลค่าตามหน ้าสัญญาของ derivatives

obligation

ิ ทีข
ประเภทและลักษณะของทรัพย์สน
B ้อตกลงตาม credit derivatives อ ้างอิงถึง (obligation category
& obligation characteristics)

options

 ขายล่วงหน ้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัตส
สัญญาทีม
B ล
ี ักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซือ
ิ ัญญา
 ขายล่วงหน ้า พ.ศ. 2546
ซือ

OTC derivatives

 ขายนอกศูนย์ซอ
ื ขาย derivatives
derivatives ซึงB ซือ

portfolio duration

ิ ทีล
อายุเฉลีย
B ของทรัพย์สน
B งทุน ซึงB ได ้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

product limit

ิ
อัตราส่วนการลงทุนทีค
B ํานวณตามประเภททรัพย์สน

regulated market

B สารระหว่างผู ้ค ้าเพือ
 ขายตราสารระหว่างกันได ้
ศูนย์กลางทีจ
B ัดช่องทางการสือ
B ให ้เกิดการเจรจาต่อรองซือ
รวมทัง ให ้ข ้อมูลต่างๆ ทีเB กีย
B วกับตราสารนัน
 โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต ้การกํากับดูแลของทางการ
หรือหน่วยงานทีท
B ําหน ้าทีก
B ํากับดูแลด ้านหลักทรัพย์หรือตราสารทีม
B ล
ี ักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

repo

ั ญาซือ
 คืน (repurchase agreement)
ธุรกรรมการขายโดยมีสญ

reverse repo

 โดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repurchase agreement)
ธุรกรรมการซือ

SBL

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให ้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)

securities lending

ธุรกรรมการให ้ยืมหลักทรัพย์

share warrants

 หุ ้น
ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ
ีB ะซือ

single entity limit

ิ หรือคูส
ั ญา
อัตราส่วนการลงทุนทีค
B ํานวณตามผู ้ออกทรัพย์สน
่ ญ

SIP

Specific Investment Products

sovereign rating

B ถือระดับประเทศของประเทศทีผ
B ง
อันดับความน่าเชือ
B ู ้ออกตราสารมีถน
ิB ทีอ
B ยู่ ซึงB เป็ นการประเมินความเสีย
ในการผิดนัดชําระหนีข
 องรัฐบาลของประเทศนัน


TBMA

สมาคมตลาดตราสารหนีไ ทย (Thai Bond Market Association)

TSFC

B เพือ
บริษัทหลักทรัพย์ทไีB ด ้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให ้สินเชือ
B ธุรกิจหลักทรัพย์
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TSR

 หุ ้นเพิม
ใบแสดงสิทธิในการซือ
B ทุนทีโB อนสิทธิได ้ (Transferable Subscription Right)

underlying

สินค ้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ ้างอิง

WFE

World Federation of Exchanges

กองทุนเปิ ดบัวหลวงปั จจัย 4 หุน้ ระยะยาวปั นผล
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สว่ นที" 1 ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการฯ และข้อผูกพ ัน
" บริษ ัทจ ัดการ :
ชือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด

ทีอ
" ยูบ
่ ริษ ัทจ ัดการ :

 7 ชัน
 21 และ ชัน
 26
เลขทีB 175 อาคารสาธรซิตท
ี าวเวอร์ ชัน
ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996

" โครงการจ ัดการ (ไทย) :
ชือ

กองทุนเปิ ดบัวหลวงปั จจัย 4 หุ ้นระยะยาวปั นผล

" โครงการจ ัดการ (อ ังกฤษ) :
ชือ

Bualuang Basic Dividend LTF

" ย่อโครงการ :
ชือ

BBASICDLTF

อายุโครงการ :

ไม่กําหนด

ว ันทีไ" ด้ร ับอนุม ัติให้จ ัดตงและจ
ั;
ัดการกองทุน :

วันทีB 21 กันยายน 2559

ว ันทีจ
" ดทะเบียนกองทุนรวม :

วันทีB 28 ตุลาคม 2559

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทของกองทุน
 คืนหน่วยลงทุน และลงทุนแบบมีความเสีย
B งทัง ในและต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน
กองทุนรวมหุ ้นระยะยาว ประเภทรับซือ
ิ สุทธิ
ร ้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สน
นโยบายการลงทุนของกองทุน
กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ โดยเน ้นลงทุนในกลุ่มบริษัททีท
B ําธุรกิจเกีย
B วข ้องกับปั จจัย 4 ได ้แก่ อาหาร
ทีอ
B ยู่อาศัย เครือ
B งนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึงB เป็ นหุ ้นทีม
B ป
ี ั จจัยพืน
 ฐานดี (Value Stock) มีแนวโน ้มการเติบโตทางธุรกิจสูง (Growth Potential)
ทัง นี จะเน ้นลงทุนใน 3 กลุ่มธุรกิจ ได ้แก่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สินค ้าอุปโภคบริโภค อสังหาริมทรัพย์และก่อสร ้าง และ 2 หมวดในกลุ่ม
ธุรกิจบริการ ได ้แก่ พาณิชย์ และการแพทย์ โดยจะลงทุนในหรือมีไว ้ซึงB หลักทรัพย์ดังกล่าวข ้างต ้น โดยเฉลีย
B ในรอบปี บัญชีไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80
ิ สุทธิของกองทุน และในสัดส่วนดังกล่าวจะเป็ นหุ ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาด
ของมูลค่าทรัพย์ส น
ิ สุทธิของกองทุน
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลีย
B รอบปี บัญชีไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สน
ส่วนทีเB หลือ จะลงทุนในตราสารหนี ตราสารการเงิน เงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม อาทิเช่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
หน่ วยทรัสต์เพือ
B การลงทุนในอสังหาริมทรั พย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร ้างพืนฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีท ีเอฟ (ETF) เป็ นต ้น ตลอดจน
ิ อืน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
B หรือการหาดอกผลโดยวิธอ
ี น
ืB ตามทีส
B ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดหรือให ้ความเห็นชอบ ทัง ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ
ทัง นี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารดังต่อไปนี
•

 ขายล่วงหน ้าแฝง (Structured Note)
ตราสารทีม
B ล
ี ักษณะของสัญญาซือ

B ถือตํBากว่าทีส
• ตราสารหนีทม
ีB อ
ี ันดับความน่าเชือ
B ามารถลงทุนได ้ (Non-investment Grade) และตราสารหนีทไีB ม่ได ้รับการจัดอันดับความ
B
B ถือตํBากว่าทีส
น่าเชือถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว ้ซึงB ตราสารหนีทม
ีB อ
ี ันดับความน่าเชือ
B ามารถลงทุนได ้ (Non-investment
B ถือในอันดับทีส
Grade) เฉพาะกรณีทต
ีB ราสารหนีน
 ัน
 ได ้รับการจัดอันดับความน่าเชือ
B ามารถลงทุนได ้ (Investment Grade) ณ วันทีล
B งทุนเท่านัน

อนึงB หากตลาดหลักทรัพย์มก
ี ารเปลีย
B นแปลงหรือจัดกลุ่มธุรกิจซึงB เกีย
B วข ้องกับธุรกิจปั จจัย 4 ข ้างต ้น บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหรือ
มีไว ้ซึงB หลักทรัพย์ของกลุม
่ ธุรกิจนัน
 ๆ ด ้วย และหรืออาจมีบางขณะทีก
B องทุนไม่สามารถลงทุนให ้เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนทีก
B ําหนดไว ้ในโครงการ
ด ้วยเหตุต่างๆ เช่น มีการเปลีย
B นแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างมีนัยสํ าคัญ หรือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตจากภัยธรรมชาติท ม
ีB น
ี ั ยสําคัญ
ต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ ม เอ ไอ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ เป็ นต ้น โดยบริษัท
จัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว ้ซึงB หลักทรัพย์ให ้เป็ นไปตามสัดส่วนดังกล่าวข ้างต ้นให ้ผู ้ลงทุนทราบผ่านช่องทางทีเB หมาะสม
ทัง นี ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา 30 วันนั บแต่
ิ ของ
วันทีจ
B ดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม และ/หรือช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุน และ/หรือช่วงระยะเวลาทีต
B ้องใช ้ในการจํ าหน่ายทรัพย์สน
กองทุนเนืBองจากได ้รับคําสัBงขายคืน หรือสับเปลีย
B นหน่วยลงทุน หรือเพือ
B รอการลงทุน ซึงB มีระยะเวลาไม่เกินกว่า 10 วันทําการ โดยต ้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู ้ลงทุนเป็ นสําคัญ
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" งจากอ ัตราแลกเปลีย
แนวทางการบริหารความเสีย
" นเงิน
 ขายล่วงหน ้า (Derivatives) เพือ
B งจากอัตราแลกเปลีย
กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในสัญญาซือ
B ป้ องกันความเสีย
B นตามดุลยพินจ
ิ ของ
B งตามความเหมาะสมเพืBอ
ผู ้จั ดการกองทุน หากเกิดกรณี ท ีBส ภาวการณ์ ไม่ปกติ ผู ้จั ดการกองทุนจะพิจ ารณาปรั บสั ดส่วนการป้ องกั นความเสีย
ประโยชน์ของกองทุน
ผลตอบแทนทีผ
" ล
ู ้ งทุนจะได้จากเงินลงทุน
ผู ้ลงทุนมีโอกาสได ้รับกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนทีเB พิม
B ขึน
 (Capital Gain) ในกรณีทม
ีB ล
ู ค่าหน่วยลงทุน ณ วันทีผ
B ู ้ถือหน่วยลงทุนทําการ
 กองทุน
ขายคืน มีมล
ู ค่าสูงกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทีผ
B ู ้ถือหน่วยลงทุนซือ
นอกจากนี ผู ้ลงทุนมีโอกาสได ้รับเงินปั นผล ซึงB จะพิจารณาจ่ายปี ละ 2 ครัง หรือตามทีบ
B ริษัทจัดการเห็นสมควร เมือ
B กองทุนมีกําไรสะสม
และจะต ้องไม่ทํ าให ้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีทม
ีB ก
ี ารจ่ายเงินปั นผลนั น
 โดยจะพิจ ารณาจ่ายเงินปั นผลตามหลักเกณฑ์
อย่างใดอย่างหนึงB ดังต่อไปนี
ิ ของกองทุนรวม
(1) จ่ายจากเงินปั นผลหรือดอกเบีย
 รับทีไB ด ้รับจากทรัพย์สน
(2) จ่ายได ้ไม่เกินร ้อยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีทจ
ีB ะจ่ายเงินปั นผลนัน
 แล ้วแต่จํานวนใดจะตํBากว่า
ื หน่วยลงทุนและ
และเนืBองจากเป็ นกองทุนเปิ ดทีส
B ง่ เสริมการลงทุนระยะยาวในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของผู ้ลงทุนทัBวไป สําหรับผู ้ลงทุนทีซ
B อ
ปฏิบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และเงืBอนไขทีป
B ระกาศอธิบดีกรมสรรพากรและหรือกฎหมายอืน
B ใดทีเB กีย
B วข ้องกํ าหนดทัง ในปั จ จุบันและทีแ
B ก ้ไข
เพิม
B เติมในอนาคต จึงจะได ้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ทัง นี เพือ
B สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู ้ลงทุนควรศึกษาเงือ
B นไขการลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวและคูม
่ อ
ื การลงทุนให ้เข ้าใจก่อนลงทุน

ํ ค ัญของกองทุนรวม
ล ักษณะทีส
" า
Q:

กองทุนรวมนีเ; ป็นกองทุนรวมทีม
" ก
ี ารกําหนดประเภทของผูล
้ งทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร

A:

กองทุนรวมนีเ ป็ นกองทุนสําหรับผู ้ลงทุนทัBวไป และไม่มก
ี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

Q:

; จ
กองทุนรวมนีม
ี า
ํ นวนเงินทุนโครงการเท่าใด

A:

จํ านวนเงินทุนโครงการนีเท่ากับ 15,000 ล ้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิม
B เงินทุนโครงการ โดยขึน
 อยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ ทัง นี ภายใต ้หลักเกณฑ์ทส
ีB ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด

Q:

ํ หร ับเงินลงทุนล ักษณะใด และผูล
กองทุนรวมนีเ; หมาะสมทีจ
" ะเป็นทางเลือกสา
้ งทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด

A:

B งได ้สูงจากการลงทุนในตราสารทุน โดยหวัง
เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู ้ลงทุนทีต
B ้องการลงทุนแบบผูกพันระยะยาว และสามารถรับความเสีย
ผลตอบแทนทีก
B องทุนจะได ้รับจากเงินปั นผลหรือกําไรส่วนเกินจากการลงทุนในตราสารทุน เพือ
B โอกาสทีจ
B ะได ้รับผลตอบแทนโดยเฉลีย
B ต่อปี
ในระยะยาวในระดับทีส
B งู กว่าการลงทุนในตราสารหนี ผู ้ลงทุนจึงควรตัง เป้ าหมายการลงทุนระยะยาวหลายๆ ปี ในกองทุนนี
นอกจากนี การลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว ผู ้ลงทุนต ้องถือ หน่วยลงทุนไว ้ต่อ เนืBอ งตามหลัก เกณฑ์ วิธ ีการ และเงืBอนไขทีป
B ระกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร และหรือกฎหมายอืน
B ใดทีเB กีย
B วข ้องกําหนดทัง ในปั จจุบันและทีแ
B ก ้ไขเพิม
B เติมในอนาคต

Q:

ํ ค ัญต่อเงินลงทุนของผูล
ปัจจ ัยใดทีม
" ผ
ี ลกระทบอย่างมีน ัยสา
้ งทุน

A:

การเปลีBยนแปลงของดั ชนีต ลาดหลั ก ทรั พย์ อาจทํ า ให ้เกิด ความผั นผวนของราคาหลั ก ทรั พย์ท ก
ีB องทุน ลงทุนได ้ และปั จ จั ยอืBนทีอ
B าจมี
ผลกระทบเงินลงทุน ได ้แก่
• ความต่อเนือ
B งในการฟื นตัวของประเทศเศรษฐกิจหลักของโลก
• การเคลือ
B นย ้ายของ Fund Flow
• นโยบายการเงิน และมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจ

Q:

กองทุนรวมนีเ; ป็นกองทุนรวมทีม
" ผ
ี ป
ู ้ ระก ันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมทีม
" ง
ุ่ เน้นจะคุม
้ ครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร

A:

กองทุนรวมนีไ ม่มก
ี ารประกันเงินลงทุน และไม่คุ ้มครองเงินต ้น

Q:

; รี อบระยะเวลาบ ัญชีอย่างไร
กองทุนรวมนีม

A:

ิ สุดทุกวันทีB 31 ตุลาคมของทุกปี
กองทุนรวมนีม
 รี อบระยะเวลาบัญชีสน
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ื; ขายและโอนหน่วยลงทุน
ข้อกําหนดในการซอ
Q:

; คืนหน่วยลงทุนอย่างไร
; วี ธ
กองทุนรวมนีม
ิ ก
ี ารขายและร ับซือ

A:

วิธก
ี ารขาย
 หน่วยลงทุน ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค
 วันทําการซือ
 ขาย โดยลงทุนขัน
 ครัง แรก
ผู ้สนใจสามารถซือ
B ํานวณได ้ ณ สิน
 ตํBา 500 บาท สําหรับสัBงซือ
และครัง ต่อไป ได ้ทุกวันทําการของธนาคารพาณิชย์ ตัง แต่เวลา 8.30 - 15.30 น.
 หน่วยลงทุน ได ้ทีB
ผู ้สนใจสามารถสังB ซือ
•

บริษ ัทจ ัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
 7 ชัน
 21 และ ชัน
 26 ถนนสาทรใต ้
เลขทีB 175 อาคารสาธรซิตท
ี าวเวอร์ ชัน
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2674-6488

•

; คืน
ผูส
้ น ับสนุนการขายหรือร ับซือ


ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
เลขทีB 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 1333 และสาขาต่างๆ ทัBวประเทศ



บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
 29 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขทีB 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน
โทรศัพท์ 0-2231-3777 และ 0-2618-1000



บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)
เลขทีB 23/115-121 รอยัลซิตอ
ี เวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห ้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2777-8999



บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
 15 - 17 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เลขทีB 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชัน
โทรศัพท์ 0-2638-5500



บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
 11 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เลขทีB 175 อาคารสาธรซิตท
ี าวเวอร์ ชัน
โทรศัพท์ 0-2680-1234



บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 11, 14 และ 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขทีB 849 อาคารวรวัฒน์ ชัน
โทรศัพท์ 0-2635-1700



บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
 6, 8-11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห ้วยขวาง เขตห ้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทีB 252/6 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชัน
โทรศัพท์ 0-2305-9449



บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
 9, 14-15 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เลขทีB 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชัน
โทรศัพท์ 0-2657-7000



บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํ ากัด (มหาชน)
 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรงุเทพมหานคร 10330
เลขทีB 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน
โทรศัพท์ 0-2659-7000



 ขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือ
 ทีB 17 โซนดี ถนนสีลม แขวงสุรย
เลขทีB 52 อาคารธนิยะ พลาซ่า ชัน
ิ วงศ์ เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2026-5100 กด 1



บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด
 ทีB 2,20-21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขทีB 19 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ ปาร์คพลาซ่า ชัน
โทรศัพท์ 0-2949-1999

 คืนอืน
หรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
B ทีอ
B าจแต่งตัง เพิม
B เติม
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 ด ้วยวิธอ
และสามารถสังB ซือ
ี น
ืB ดังนี
•

•

ห ักบ ัญชีเงินฝากแบบถ ัวเฉลีย
" (Dollar Cost Averaging) สามารถติดต่อได ้ทีB


ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)



บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)

ระบบอิเล็กทรอนิกส ์ ได ้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ ต ด ้วยบริการ Bualuang iBanking ทีB www.bangkokbank.com และ Bualuang mBanking
 อืน
ทาง Mobile Application ทุกวันตลอด 24 ชัวB โมง โดยสามารถติดต่อขอใช ้บริการได ้ทีB บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือผ่านช่องทางสังB ซือ
B
 หน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ
 ขาย จะได ้ราคาขาย
ทีม
B เี พิม
B เติมในอนาคต ทัง นี การส่งคําสังB ซือ
 วันทําการซือ
 ขายนั น
 หลังเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ
 ขายนัน
 ใน
หน่วยลงทุน ณ สิน
 และหากเป็ นการส่งคําสังB ซือ
 หรือส่งคําสังB ซือ
 ขาย จะได ้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน
 วันทําการถัดไป
วันหยุดทําการซือ

; หน่วยลงทุน มี 2 กรณี ดังนี
การชําระเงินค่าสง" ั ซือ
; หน่วยลงทุนผ่านผูส
; คืนทีเ" ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
1. กรณีสง" ั ซือ
้ น ับสนุนการขายหรือร ับซือ
(ก)

 หน่วยลงทุนเป็ นเงินสด คําสังB หักบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เช็ค ดราฟท์ ตัpวแลกเงิน หรือวิธอ
สามารถชําระค่าซือ
ี น
ืB ใดทีB
 เท่านัน
 และขีดคร่อมเฉพาะ
สามารถเรียกเก็บเงินได ้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับสํานักงานทีรB ับการสังB ซือ
 โดยจะต ้องลงวันทีท
B ส
ีB ัBงซือ
; หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดบ ัวหลวงปัจจ ัย 4 หุน
สัBงจ่ายในนาม “บ ัญชีจองซือ
้ ระยะยาวปันผล” ซึงB เป็ นบัญชีเงินฝากของ
 อืน
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือบัญชีจองซือ
B ใดทีอ
B าจเพิม
B เติมหรือเปลีย
B นแปลงได ้ในอนาคต

(ข)

 หน่วยลงทุนด ้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอืน
สามารถชําระค่าซือ
B ใด ของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของสถาบันการเงิน

อืน
B ใดทีบ
B ริษัทจัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงินจากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอืน
B ใดในวันทีท
B ส
ีB งัB ซือ
 หน่ วยลงทุน ด ้วยบัตรเครดิต
อย่างไรก็ ตาม การรับชําระด ้วยบัตรดังกล่าวข ้างต ้น บริษัทจั ดการขอสงวนสิทธิทจ
ีB ะรับชําระค่าซือ
หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอืน
B ใด ณ สถานทีB หรือช่วงระยะเวลา หรือภายใต ้เงือ
B นไขอืน
B ใด ตามทีบ
B ริษัทจั ดการจะกําหนด และแจ ้งให ้
ผู ้ลงทุนทราบผ่าน www.bblam.co.th หรือช่องทางอืน
B ทีเB หมาะสม

(ค)

 หน่วยลงทุนด ้วยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคาร ต่อไปนี
สามารถชําระค่าซือ
• บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
• บมจ.ธนาคารกรุงไทย
• บมจ.ธนาคารทหารไทย
• บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
• บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
หรือธนาคารพาณิชย์อน
ืB ใดทีบ
B ริษัทจัดการจะประกาศให ้บริการเพิม
B เติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททีB www.bblam.co.th หรือ
แจ ้งโดยวิธอ
ี น
ืB ใดตามความเหมาะสม

; หน่วยลงทุนผ่านบริษ ัทจ ัดการ หรือผูส
; คืนอืน
2. กรณีสง" ั ซือ
้ น ับสนุนการขายหรือร ับซือ
"
(ก)

 หน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เช็ค ดราฟท์ ตัpวแลกเงิน หรือวิธอ
สามารถชําระค่าซือ
ี น
ืB ใดทีส
B ามารถเรียกเก็บเงินได ้ในเขตหักบัญชีเดียวกัน
; หน่วยลงทุนของ
 เท่านั น
 และขีดคร่อมเฉพาะสัBงจ่ายในนาม “บ ัญชีจองซือ
กับสํ านั กงานทีรB ับการสัBงซือ
 โดยจะต ้องลงวันทีท
B ส
ีB ัBงซือ
 อืน
บลจ.บ ัวหลวง” ซึงB เป็ นบัญชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือบัญชีจองซือ
B ใดทีอ
B าจเพิม
B เติมหรือเปลีย
B นแปลงได ้ในอนาคต

(ข)

 หน่วยลงทุนด ้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอืน
สามารถชําระค่าซือ
B ใดของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของสถาบันการเงินอืน
B
B
ั

ใดทีบ
B ริษัทจัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงินจากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอืน
B ใดในวันทีท
B ส
ีB งซือ
 หน่วยลงทุน ด ้วยบัตรเครดิต หรือ
อย่างไรก็ตาม การรับชําระด ้วยบัตรดังกล่าวข ้างต ้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ
ีB ะรับชําระค่าซือ
บัตรเดบิต หรือบัตรอืน
B ใด ณ สถานทีB หรือช่วงระยะเวลา หรือภายใต ้เงือ
B นไขอืน
B ใดตามทีบ
B ริษัทจัดการจะกําหนด และแจ ้งให ้ผู ้ลงทุน
ทราบผ่าน www.bblam.co.th หรือช่องทางอืน
B ทีเB หมาะสม

(ค)

 หน่วยลงทุนด ้วยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคาร ต่อไปนี
สามารถชําระค่าซือ
• บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
• บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
• บมจ.ธนาคารกรุงไทย
• บมจ.ธนาคารทหารไทย
• บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
• บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
หรือธนาคารพาณิชย์อน
ืB ใดทีบ
B ริษัทจัดการจะประกาศให ้บริการเพิม
B เติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททีB www.bblam.co.th หรือแจ ้ง
โดยวิธอ
ี น
ืB ใดตามความเหมาะสม

กองทุนเปิ ดบัวหลวงปั จจัย 4 หุน้ ระยะยาวปั นผล
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; คืน
วิธก
ี ารร ับซือ
ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสังB ขายคืนหน่วยลงทุนได ้ โดยผ่านช่องทางดังนี
•

; คืน ทุกวันทําการของธนาคารพาณิชย์ ตัง แต่เวลา 8.30 น. - 15.30 น. โดยจะได ้
บริษ ัทจ ัดการ และหรือผูส
้ น ับสนุนการขายหรือร ับซือ
 คืน ณ สิน
 วันทําการซือ
 ขาย
ราคารับซือ

•

ระบบอิเล็ กทรอนิกส ์ ได ้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ ต ด ้วยบริการ Bualuang iBanking ทีB www.bangkokbank.com และ Bualuang mBanking
ทาง Mobile Application ทุกวันตลอด 24 ชัวB โมง โดยสามารถติดต่อขอใช ้บริการได ้ทีB บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือผ่านช่องทางขายคืนอืน
B
B


ทีม
B เี พิม
B เติมในอนาคต ทัง นี การส่งคํ าสังขายคืนผ่านระบบอิเล็ กทรอนิกส์ ก่อนเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือขาย จะได ้ราคารับซือคืน
 วันทําการซือ
 ขายนั น
 ขายนั น
หน่วยลงทุน ณ สิน
 และหากเป็ นการส่งคําสัBงขายคืนหลังเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ
 หรือส่งคําสัBงขายคืน
 ขาย จะได ้ราคารับซือ
 คืนหน่วยลงทุน ณ สิน
 วันทําการถัดไป
ในวันหยุดทําการซือ

อนึงB ผู ้ถือหน่วยลงทุนจะได ้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนั บตัง แต่วันทําการถัดจากวันทําการขายคืนหน่วยลงทุนด ้วย
การนํ าเงินเข ้าบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ของท่าน หรือเป็ นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สัBงจ่ายในนามผู ้ถือหน่วยลงทุน และส่ง
ทางไปรษณียล
์ งทะเบียนให ้ท่านตามทีอ
B ยูท
่ แ
ีB จ ้งไว ้แล ้ว
Q:

กรณีใดทีบ
" ริษ ัทจ ัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน

A:

 หน่วยลงทุนทัง หมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึงB ดังนี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ
ีB ะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสังB ซือ
(1)

 หน่วยลงทุน ไม่ถก
กรณีทเีB อกสารหรือข ้อมูลทีบ
B ริษัทจัดการได ้รับจากผู ้สังB ซือ
ู ต ้องตามความเป็ นจริง หรือไม่ครบถ ้วน

(2)

 หน่วยลงทุนของผู ้สังB ซือ
 หน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็ นการฟอกเงิน เป็ นต ้น
กรณีทบ
ีB ริษัทจัดการเกิดข ้อสงสัยว่าการซือ

(3)

 หน่วยลงทุนในบางกรณีตามทีบ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ
ีB ะปฏิเสธการสังB ซือ
B ริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีทบ
ีB ริษัทจัดการ
B

เห็นว่าการสังซือหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให ้เกิดปั ญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให ้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็ นต ้น

(4)

 หน่วยลงทุนของผู ้ลงทุน หากคําสังB ซือ
 ดังกล่าวมีผลทําให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนรายนั น
บริษัทจัดการอาจปฏิเสธการสังB ซือ
 ถือหน่วยลงทุน
ิ สุทธิของกองทุน
มากกว่าร ้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สน

Q:

; คืนหน่วยลงทุน
; ข
กองทุนรวมนีม
ี อ
้ กําหนดเกีย
" วก ับการเลือ
" นกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่ร ับซือ
; หรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร
ตามคําสง" ั ทีร" ับไว้แล้ว และการหยุดร ับคําสง" ั ซือ

A:

การเลือ
" นกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเลือ
B นกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีไB ด ้มีคําสัBงขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนได ้ใน
กรณีดังต่อไปนี
(1)

B โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีทเีB ข ้าเหตุใดเหตุหนึงB ดังนี โดยได ้รับความเห็นชอบของ
บริษัทจัดการพิจารณาแล ้ว มีความเชือ
ผู ้ดูแลผลประโยชน์แล ้ว
ิ ของกองทุนได ้อย่างสมเหตุสมผล
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให ้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ทีล
(ข) มีเหตุทท
ีB ําให ้กองทุนไม่ได ้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
B งทุนไว ้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงB เหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ

(2)

 คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต ้อง
ผู ้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังB ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบ
B ริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ
และผู ้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได ้รับรองข ้อมูลในรายงานการแก ้ไขราคาย ้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

; คืนหน่วยลงทุนตามคําสง" ั ทีร" ับไว้แล้ว
การไม่ขายหรือไม่ร ับซือ
 คืน หรือไม่รับสับเปลีย
 คําสัBงขายคืน หรือคําสัBงสับเปลีย
บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ
B นหน่วยลงทุนตามคําสัBงซือ
B นหน่วยลงทุนทีไB ด ้รับ
 คําสังB ขายคืน หรือคําสังB สับเปลีย
ไว ้แล ้ว หรืออาจหยุดรับคําสังB ซือ
B นหน่วยลงทุนได ้ ในกรณีทป
ีB รากฏเหตุดังต่อไปนี
(1)

ื ขายหลักทรัพย์ ไม่สามารถเปิ ดทําการซือ
 ขายได ้ตามปกติ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซอ

(2)

B โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีใดกรณีหนึงB ดังนี โดยได ้รับความเห็นชอบของผู ้ดูแล
บริษัทจัดการพิจารณาแล ้ว มีความเชือ
ผลประโยชน์แล ้ว ซึงB ให ้กระทําได ้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว ้นแต่จะได ้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ิ ของกองทุนได ้อย่างสมเหตุสมผล
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให ้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ของกองทุนรวมเปิ ดได ้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
(ค) มีเหตุจําเป็ นอืน
B ใดเพือ
B คุ ้มครองประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุน

(3)

ิ ในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนีเกิดขึน
กองทุนรวมได ้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
 ซึงB ก่อให ้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
 ขายหลักทรัพย์ทก
 ขายได ้ตามปกติ
(ก) ตลาดซือ
ีB องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซือ
ื ขายในตลาดซือ
 ขายหลักทรัพย์แห่งนัน
ทัง นี เฉพาะในกรณีทก
ีB องทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ทซ
ีB อ
 เกินกว่าร ้อยละ 10 ของมูลค่า
ิ สุทธิของกองทุนรวม
ทรัพย์สน
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(ข) มีเหตุการณ์ทท
ีB ําให ้ไม่สามารถแลกเปลีย
B นเงินตราต่างประเทศได ้อย่างเสรี และทําให ้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือ
รับโอนเงินจากต่างประเทศได ้ตามปกติ หรือ
ิ ทีล
(ค) มีเหตุทท
ีB ําให ้กองทุนรวมไม่ได ้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
B งทุนไว ้ตามกําหนดเวลาปกติซงึB เหตุดังกล่าวอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการ และผู ้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด ้วยแล ้ว
(4)

 หน่ วยลงทุนทีรB ับไว ้แล ้ว หรือ เป็ นการหยุดรับคําสัBงซือ
 หน่วยลงทุน แก่ผู ้ลงทุนเฉพาะราย
เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคํ าสัBงซือ
เนือ
B งจากปรากฏข ้อเท็จจริงดังต่อไปนี
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู ้ลงทุนรายนัน
 ๆ มีสว่ นเกีย
B วข ้องกับการกระทําดังต่อไปนี
1. การกระทํ าทีเB ป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกีย
B วกับการป้ องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให ้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร ้าย หรือ
ิ โดยบุคคลผู ้มีอํานาจตามกฎหมาย
3. การกระทําทีเB ป็ นการปฏิบัตต
ิ ามคําสังB เกีย
B วกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สน
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู ้จักลูกค ้า และตรวจสอบเพือ
B ทราบข ้อเท็จจริงเกีย
B วกับลูกค ้าได ้ในสาระสําคัญ

(5)

อยู่ในระหว่างดํ าเนินการเปลีย
B นให ้บริษัทจัดการรายอืน
B เข ้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต ้การจัดการของตนอันเนืBองมาจากการทีB
บริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได ้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 ขายหลักทรัพย์
ว่าด ้วยการดํารงเงินกองทุนของผู ้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน ้าซือ
 ขายล่วงหน ้า ซึงB ให ้กระทํา
และการค ้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ทเีB ป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผู ้จัดการเงินทุนสัญญาซือ
ได ้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(6)

อยูใ่ นระหว่างดําเนินการเพือ
B เลิกกองทุนรวมตามข ้อ 22.1 (4) ในส่วนข ้อผูกพัน

(7)

 หรือคําสัBงสับเปลีย
บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสัBงซือ
B นหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ
B ริษัทจัดการพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต ้อง และผู ้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได ้รับรองข ้อมูลในรายงานการแก ้ไขราคาย ้อนหลังและรายงานการชดเชย
 หน่วยลงทุนไว ้แล ้วให ้ทราบถึงหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสัBงซือ

ราคา ทัง นี บริษัทจัดการจะแจ ้งผู ้ถือหน่วยลงทุนทีม
B ค
ี ําสัBงซือ
 หรือคําสัBง
หรือคําสังB สับเปลีย
B นหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู ้ถือหน่วยลงทุนรายอืน
B และผู ้ลงทุนทัBวไปให ้ทราบถึงการหยุดรับคําสัBงซือ
สับเปลีย
B นหน่วยลงทุนด ้วยวิธก
ี ารใดๆ โดยพลัน เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็ นต ้น

; หรือขายคืนหน่วยลงทุน
การหยุดร ับคําสง" ั ซือ
เพือ
B คุ ้มครองประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท ม
ีB ค
ี วามจํ าเป็ นเพือ
B รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือ
 คําสัBงขายคืน หรือคําสัBงสับเปลีย
เพือ
B รักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคําสัBงซือ
B นหน่วยลงทุนของกองทุนได ้
เป็ นการชัวB คราวตามระยะเวลาทีส
B ํานั กงาน ก.ล.ต. ประกาศ ซึงB จะไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว ้นแต่จะได ้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
 คําสังB ขายคืน หรือคําสังB สับเปลีย
ก.ล.ต. ให ้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสังB ซือ
B นหน่วยลงทุนออกไปได ้
Q:

ั
วิธก
ี ารสบเปลี
ย
" นหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร

A:

ั
1. การสบเปลี
ย
" นระหว่างกองทุนรวมหุน
้ ระยะยาวภายในบริษ ัทจ ัดการ
; คืน
ั
(1) การสบเปลี
ย
" นผ่านบริษ ัทจ ัดการหรือผูส
้ น ับสนุนการขายหรือร ับซือ
 คืนได ้
ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีป
B ระสงค์จะใช ้บริการสับเปลีย
B นหน่วยลงทุน สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
 ขาย ซึงB ผู ้ถือหน่วยลงทุนจะต ้องกรอกแบบ “คําขอสับเปลีย
ทุกวันทําการซือ
B นกองทุนภายใน บลจ.บัวหลวง” ระบุจํานวนหน่วยลงทุน
 คืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสัBงสับเปลีย
ทีต
B ้องการสับเปลีย
B น และผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
B นหน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้ถือหน่วย
ลงทุนไว ้เป็ นหลักฐาน
ั
(2) การสบเปลี
ย
" นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)
 คืนทีเB ป็ น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั น
สามารถทําได ้เฉพาะผ่านระบบของผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
 และหากอนาคตสามารถใช ้
 คืนอืBนได ้ บริษั ทจั ดการจะแจ ้งให ้ประชาชนทราบผ่านทางเว็ บไซต์ของบริษั ททีB
บริการนีโดยผ่านผู ้สนั บสนุ นการขายหรือรับซือ
www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอืน
B ทีเB หมาะสม และแจ ้งให ้สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ
ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีป
B ระสงค์จะใช ้บริการสับเปลีย
B นการถือหน่วยลงทุน โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ ตด ้วยบริการ Bualuang iBanking
ทีB www.bangkokbank.com และ Bualuang mBanking ทาง Mobile Application ทุกวันตลอด 24 ชัวB โมง สามารถทํารายการได ้
ครัง ละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย หรือมูลค่าอืน
B ทีบ
B ริษัทจัดการแจ ้งในอนาคต โดยไม่จํากัดจํานวนครัง ต่อวัน
ั
2. การสบเปลี
ย
" นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุน
้ ระยะยาวภายใต้การจ ัดการของบริษ ัทจ ัดการก ับกองทุนรวมหุน
้ ระยะยาว
ภายใต้การจ ัดการของบริษ ัทจ ัดการอืน
"
(1) กรณีกองทุนภายใต้การจ ัดการของบริษ ัทจ ัดการเป็นกองทุนต้นทาง
ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีม
B ค
ี วามประสงค์จะสับเปลีย
B นหน่วยลงทุนของกองทุนนี (กองทุนต ้นทาง) ไปยังกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวทีอ
B ยู่ภายใต ้
การจัดการของบริษัทจัดการอืน
B (กองทุนปลายทาง) ให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนติดต่อไปยังบริษัทจัดการและหรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือ
 คืนของกองทุนปลายทางนั น
 เพือ
รับซือ
 ๆ ก่อน เพือ
B กรอกใบคําสัBงซือ
B การสับเปลีย
B นหน่วยลงทุนเข ้ากองทุนรวมหุ ้นระยะยาวและให ้
 ดังกล่าวมาติดต่อกับผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
 คืนของกองทุนต ้นทาง
ผู ้ถือหน่วยลงทุนนํ าสําเนาใบคําสังB ซือ
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(2) กรณีกองทุนภายใต้การจ ัดการของบริษ ัทจ ัดการเป็นกองทุนปลายทาง
ผู ้ลงทุนทีป
B ระสงค์จะสับเปลีย
B นหน่ วยลงทุนกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวภายใต ้การจัดการของบริษัทจั ดการอืน
B (กองทุนต ้นทาง) มายัง
 คืนและหรือบริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง
กองทุนนี (กองทุนปลายทาง) ให ้ผู ้ลงทุนติดต่อผู ้สนั บสนุนการขายหรือ รับซือ
 หน่ วยลงทุนเข ้ากองทุนรวมหุ ้นระยะยาว” โดยไม่ต ้องระบุจํ านวนเงินทีB
เพือ
B กรอกแบบฟอร์ม “คํ าขอสับเปลีย
B นกองทุนเพือ
B การซือ
 หน่วยลงทุนกองทุนปลายทางก่อน
ต ้องการสับเปลีย
B น ณ วันทีย
B น
ืB คําสังB สับเปลีย
B นเนืBองจากบริษัทจัดการต ้องรอเงินเข ้าบัญชีจองซือ
 คืนต ้องให ้สําเนาคําขอสับเปลีย
 หน่วยลงทุนเข ้ากองทุนเปิ ดบัวหลวงปั จจัย 4
ทัง นี ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
B นกองทุนเพือ
B การซือ
หุ ้นระยะยาวปั นผล ให ้กับผู ้ลงทุนนํ าไปยืน
B ต่อบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนของกองทุนต ้นทาง
 หน่วยลงทุนเข ้ากองทุนเปิ ดบัวหลวงปั จจัย 4 หุ ้นระยะยาวปั นผล
อนึงB หากผู ้ลงทุนทีต
B ้องการทําคําขอสับเปลีย
B นกองทุนเพือ
B การซือ
ยังไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนดังกล่าว ให ้ผู ้ลงทุนเปิ ดบัญชีกองทุนปลายทางก่อน
Q:

; ําหนดวิธก
กองทุนรวมนีก
ี ารโอนหน่วยลงทุน และข้อจําก ัดการโอนไว้อย่างไร

A:

กองทุนรวมนีเ ป็ นกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว จึงไม่สามารถนํ าหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํ า หรือนํ าไปเป็ นหลักประกันได ้

Q:

; คืนหน่วยลงทุนได้จาก
ิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและร ับซือ
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกีย
" วก ับมูลค่าทร ัพย์สน
ช่องทางใด

A:

ิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ
 คืนหน่วยลงทุน ได ้จาก
ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สน
•

 คืน
ประกาศปิ ดทีบ
B ริษัทจัดการ และหรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ

•

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และหรือหนังสือพิมพ์ผู ้จัดการ

•

Bualuang Phone โทร. 1333

•

ติดต่อ บลจ.บัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8 หรือทีB www.bblam.co.th

•

ตรวจดูข ้อมูลใน NAV Center ได ้ทีB www.thaimutualfund.com

ิ ธิของผูถ
สท
้ อ
ื หน่วยลงทุน
Q:

; ก
กองทุนรวมนีม
ี ารออกและส่งมอบหล ักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร

A:

กองทุนนีม
 ก
ี ารออกหลักฐานแสดงสิทธิเป็ น สมุดบ ัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 คืนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนภายในวันทําการซือ

โดยบริษัทจัดการและหรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
หน่วยลงทุน ทัง นี ผู ้ถือหน่วยลงทุนต ้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด ้วยตนเอง และสามารถนํ าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 ขายหน่วยลงทุน แล ้วแต่กรณี
มาบันทึกรายการให ้เป็ นปั จจุบันได ้ตัง แต่วันทําการถัดจากวันทําการซือ
 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ ต กํ าหนดให ้ผู ้ถือหน่ วยลงทุนใช ้เอกสารหน ้าทีแ
กรณีสัBงซือ
B สดงรายการเคลือ
B นไหวบัญชีกองทุนรวมเป็ นหลักฐานแสดง
สิทธิได ้ ผู ้ถือหน่วยลงทุนรายใดประสงค์จะให ้ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิเพือ
B ใช ้เป็ นหลักฐานแสดงสิทธิผู ้ถือหน่วยลงทุนยังสามารถร ้องขอได ้ทีB
 คืนทีอ
ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
B อกหลักฐานแสดงสิทธินัน
 ๆ ได ้
 ผ่านระบบ Fund Connext ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงการจะใช ้ระบบไร ้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการ
กรณีสัBงซือ
B ผู ้สัBงซือ
 หน่วยลงทุนทีไB ด ้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเรียบร ้อยแล ้ว เป็ นผู ้ถือหน่วยลงทุน
จะดําเนินการให ้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการบันทึกชือ
 หน่วยลงทุน เมือ
 หน่วยลงทุนได ้ชําระเงินค่าซือ

ในทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนและหรือคําสัBงซือ
B ผู ้สัBงซือ
หน่วยลงทุนครบถ ้วนแล ้ว

Q:

; าจถูกจําก ัดสิทธิในเรือ
ผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ
" งใด ภายใต้เงือ
" นไขอย่างไร

A:

ผู ้ถือหน่วยลงทุนอาจถูกจํากัดสิทธิในเรือ
B งดังต่อไปนี
•

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน เนือ
B งจากกองทุนนีเ ป็ นกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว ผู ้ถือหน่วยลงทุนจึงไม่สามารถนํ าหน่วยลงทุนไปจํ าหน่าย
จ่าย โอน จํานํ า หรือนํ าไปเป็ นหลักประกันได ้

•

สิทธิในการร ับการจ ัดสรรหน่วยลงทุน หากการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวทําให ้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกิน

กว่าหนึงB ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ
B ําหน่ายได ้แล ้วทัง หมด บริษัทขอสงวนสิทธิทจ
ีB ะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให ้ทัง หมดตามคําสัBงจองซือ
แต่จะจั ดสรรให ้เท่าทีไB ม่เกินสัดส่วนหนึBงในสามของจํ านวนหน่ วยลงทุนทีจ
B ํ าหน่ ายได ้แล ้วทัง หมด เว ้นแต่เป็ นกรณียกเว ้นตามหลักเกณฑ์
เกีย
B วกับข ้อจํ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด ้วยหลักเกณฑ์เกีย
B วกับข ้อจํ ากัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวม และหน ้าทีข
B องบริษัทจัดการ

•

สิทธิในการร ับเงินปันผล บริษัทจั ดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปั นผลให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนในส่วนทีเB กินข ้อจํ ากัดการถือหน่วยลงทุน
เว ้นแต่เป็ นกรณีท ไีB ด ้รับยกเว ้น ทัง นี ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุนว่าด ้วยหลักเกณฑ์เกีย
B วกับข ้อจํ ากัดการถือหน่ วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน ้าทีข
B องบริษัทจัดการ
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•

สิทธิในการลงมติเพือ
" แก้ไขเพิม
" เติมโครงการ ในกรณีทบ
ีB ุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึงB ในสามของ
B ผู ้ถือหน่วยลงทุน
จํานวนหน่วยลงทุนทีจ
B ําหน่ายได ้แล ้วทัง หมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ทเีB ป็ นเจ ้าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชือ
(Omnibus Account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือ กลุม
่ บุคคลเดียวกันนั น
 ในส่วนทีเB กินกว่าหนึงB ในสามของจํ านวนหน่วยลงทุนทีB
จํ าหน่ ายได ้แล ้วทัง หมด ทัง นี เว ้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานั กงาน ก.ล.ต. ประกาศกํ าหนดเป็ นอย่างอืน
B หรืออนุ มัตเิ ห็ นชอบ
ยกเว ้น หรือผ่อนผันให ้ดําเนินการเป็ นอย่างอืน
B ได ้

Q:

้ ท
้ ท
ิ ธิออกเสียงและการดําเนินการใชส
ิ ธิออกเสียงของ
ช่องทางและวิธก
ี ารทีผ
" ถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส
บริษ ัทจ ัดการกองทุนรวมเพิม
" เติม

A:

ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช ้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช ้สิทธิออกเสียง ได ้ทีB www.bblam.co.th

Q:

; ช
กองทุนรวมนีม
ี ่องทางและวิธก
ี ารร้องเรียนของผูล
้ งทุน และนโยบายการระง ับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
่ ระบวนการด ังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
ตลอดจนวิธเี ข้าสูก

A:

ผู ้ลงทุนสามารถทําหนังสือร ้องเรียน ได ้ทีB
•

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด โทรศัพท์ 0-2674-6488 กด 8

•

สํานักงาน ก.ล.ต. (SEC Help Center) โทรศัพท์ 1207

•

 คืน
ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 1333
 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2231-3777 และ 0-2618-1000
 บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2777-8999
 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2638-5500
 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด โทรศัพท์ 0-2680-1234
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2635-1700
 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2305-9449
 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท์ 0-2657-7000
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํ ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-7000
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือ
 ขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด โทรศัพท์ 0-2026-5100 กด 1
 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด โทรศัพท์ 0-2949-1999
 คืนอืน
หรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
B ทีอ
B าจแต่งตัง เพิม
B เติม

•

ผู ้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-3200-2

การระง ับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
บริษัทจัดการตกลงให ้มีการระงับข ้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีทบ
ีB ริษัทจัดการปฏิบัตไิ ม่เป็ นไปตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ทีเB กีย
B วข ้อง อันมีผลให ้เกิดความ
่ ารพิจารณาตามกระบวนการ
เสียหายแก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล ้ว ผู ้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนํ าข ้อพิพาทเข ้าสูก
อนุญาโตตุลาการของสํานักงาน ก.ล.ต. ได ้
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บุคคลทีเ" กีย
" วข้องก ับการดําเนินงานของกองทุนรวม
Q:

ข้อมูลเกีย
" วก ับบริษ ัทจ ัดการกองทุนรวม

A:

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ได ้รับใบอนุญาตจดทะเบียนจากกระทรวงการคลังให ้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
กิจการจัดการลงทุนในปี 2535 โดยมีทน
ุ จดทะเบียนจํานวน 100 ล ้านบาท (ชําระเต็มมูลค่าแล ้ว)
สถานทีต
" งั; :

 7 ชัน
 21 และ ชัน
 26
เลขทีB 175 อาคารสาธรซิตท
ี าวเวอร์ ชัน
ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996

ิ สุทธิของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจ ัดการของบริษ ัท
จํานวนกองทุนรวมทงหมดและมู
ั;
ลค่าทร ัพย์สน
ณ วันทีB 31 ตุลาคม 2562 มีจํานวนกองทุนรวมทัง หมด 83 กองทุน
ิ สุทธิของกองทุนรวม เท่ากับ 728,853.51 ล ้านบาท
มูลค่าทรัพย์สน
" คณะกรรมการบริษ ัท
รายชือ
1. นายสตีเฟน แทน

กรรมการ

2. นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์

กรรมการ

3. นางสาวสุญาณี ภูรป
ิ ั ญญวานิช

กรรมการ

4. นายไพศาล เลิศโกวิทย์

กรรมการ

5. นางสาวปิ ยะมาศ คําไทรแก ้ว

กรรมการ

6. นางวรวรรณ ธาราภูม ิ

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

7. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจน
ิ ดา

กรรมการ และประธานเจ ้าหน ้าทีบ
B ริหาร

8. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล

กรรมการ

9. นายโชน โสภณพนิช

กรรมการ

" คณะกรรมการบริหาร
รายชือ
1. นางวรวรรณ ธาราภูม ิ

ประธานกรรมการบริหาร

2. นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์

กรรมการ

3. นางสาวสุญาณี ภูรป
ิ ั ญญวานิช

กรรมการ

4. นายไพศาล เลิศโกวิทย์

กรรมการ

5. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจน
ิ ดา

ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
B ริหาร

6. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล

กรรมการ

" กรรมการอิสระ
รายชือ
- ไม่ม ี –
" ผูบ
รายชือ
้ ริหาร
1. นางวรวรรณ ธาราภูม ิ

Chairman of Executive Board

2. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจน
ิ ดา

Chief Executive Officer

3. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล

Managing Director, Head of Business Distribution

4. นายวินัย หิรัณย์ภญ
ิ โญภาศ

Managing Director, Head of Operation & System

5. นางสาววิภารัตน์ เสร็จกิจ

Deputy Managing Director, Head of Product Management

6. นายสุธรี ์ คันธารวงสกุล

Deputy Managing Director, Head of Compliance & Legal

7. นางอุบลรัตน์ บุษยะกนิษฐ์

Deputy Managing Director, Head of HR Strategy & Service Support

8. นายพรชลิต พลอยกระจ่าง

Deputy Managing Director, Head of Real Estate & Infrastructure Investment

9. นางสาวสิรม
ิ า ประภาพานิชย์

Assistant Managing Director, Head of Internal Audit

10. นางสาวภารดี เอือ
 วิรย
ิ านุกล
ู

Vice President, Acting Head of Risk Management
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Q:

" คณะกรรมการการลงทุน
รายชือ

A:

B คณะกรรมการการลงทุน มีดังนี
รายชือ
1. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจน
ิ ดา

11. นางสาวศิรารัตน์ อรุณจิตต์

2. นางสาวสุดารัตน์ ทิพยเทอดธนา

12. นายเจฟ สุธโี สภณ

3. นางอติกานต์ พานิชเกษม

13. นายปั ญญพัฒน์ ประคุณหังสิต

4. นายสันติ ธนะนิรันดร์

14. นายพิชญ ฉั ตรพลรักษ์

5. นางสาวชนิกานต์ ลีลาธรรมรัตน์

ั พันธ์
15. นางสาววนาลี ตรีสม

6. นางสาวดุษฎี ภูพ
่ ัฒน์

16. นายพีร ์ ยงวณิชย์

7. นางสาวปริยนุช คล่องคํานวณการ

17. นายณั ฐพล ปรีชาวุฒ ิ

8. นางสาวอรุณี ศิลปการประดิษฐ

18. นายบัญชา ตรีบวรสมบัต ิ

9. นางสาวรุง่ นภา เสถียรนุกล
ู

19. นางสาวมิงB ขวัญ ทองพฤกษา

10. นางสาวเสาวลักษณ์ วิศววิกรานต์
Q:

" ผูจ
รายชือ
้ ัดการกองทุน ประว ัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานทีเ" กีย
" วข้องก ับการบริหารจ ัดการกองทุนรวม รวมทงหน้
ั;
าที"
ความร ับผิดชอบของผูจ
้ ัดการกองทุนด ังกล่าว

A:

B ผู ้จัดการกองทุน
รายชือ
" -สกุล
ชือ

1. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจน
ิ ดา

ประว ัติการศึกษา

ประสบการณ์ทํางานทีเ" กีย
" วข้อง
ก ับการบริหารจ ัดการกองทุนรวม

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

- Chief Executive Officer
บลจ.บัวหลวง
- EVP SSEC Asset Management
Securities Co., Ltd.
- ผู ้อํานวยการ บลจ.บัวหลวง
- ผู ้จัดการกองทุน
บลจ.เอ็ม เอฟ ซี (มหาชน)

หน้าทีค
" วามร ับผิดชอบ
ของผูจ
้ ัดการกองทุนรวม
ดูภาพรวมของกองทุนทีบ
B ริษัทจัดการ
ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี
และหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ เพือ
B
ประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
ติดตามหลักทรัพย์ทล
ีB งทุน และบริหาร
การลงทุน

- Institutional Sales บมจ.เคจีไอ
- Deal Manager บมจ.ภัทรธนกิจ
2. นางสาวสุดาร ัตน์ ทิพยเทอดธนา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Deputy Chief Executive Officer
บลจ.บัวหลวง

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ผู ้จัดการกองทุน บลจ.ฟิ นันซ่า
- ผู ้จัดการกองทุน
บลจ.กรุงเทพธนาทร

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาด และ
ตราสารทุน เพือ
B ใช ้เป็ นข ้อมูลประกอบ
การตัดสินใจลงทุน และกําหนดกลยุทธ์
การลงทุน

- ผู ้ช่วยผู ้จัดการกองทุน
บงล.กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
3. นางสาวดุษฎี ภูพ
่ ัฒน์

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- Senior Vice President
บลจ.บัวหลวง

- ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางภาษาอังกฤษเพือ
B อาชีพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- เจ ้าหน ้าทีก
B ารตลาด ฝ่ ายสถาบัน
บลจ.ยูโอบี (ไทย)

- ปริญญาตรี การเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ื ขายหลักทรัพย์
- เจ ้าหน ้าทีซ
B อ
บลจ.บีท ี

ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารทุน
เพือ
B ประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
ติดตามหลักทรัพย์ทล
ีB งทุน และบริหาร
การลงทุน

- ผู ้จัดการกองทุนตราสารหนี
บลจ.บัวหลวง
ื ขายหลักทรัพย์
- เจ ้าหน ้าทีซ
B อ
บลจ.บัวหลวง
4. นางสาวรุง
่ นภา เสถียรนุกล
ู

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- Assistant Vice President
บลจ.บัวหลวง

ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารทุน
เพือ
B ประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
ติดตามหลักทรัพย์ทล
ีB งทุน และบริหาร
การลงทุน

กองทุนเปิ ดบัวหลวงปั จจัย 4 หุน้ ระยะยาวปั นผล
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" -สกุล
ชือ
5. นายเจฟ สุธโี สภณ

ประว ัติการศึกษา

ประสบการณ์ทํางานทีเ" กีย
" วข้อง
ก ับการบริหารจ ัดการกองทุนรวม

- ปริญญาโท MBA
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี
การเงินและเศรษฐศาสตร์
U. of Technology, Sydney

- Assistant Vice President
บลจ.บัวหลวง
- Equity Derivatives Middle
Office Newedge Group

หน้าทีค
" วามร ับผิดชอบ
ของผูจ
้ ัดการกองทุนรวม
ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารทุน
เพือ
B ประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
ติดตามหลักทรัพย์ทล
ีB งทุน และบริหาร
การลงทุน

- Corporate Actions Analyst
JP Morgan

- CFA CAIA
6. นางสาววนาลี ตรีส ัมพ ันธ์

- ปริญญาโท Finance The
University of Hong Kong

- Senior Manager
บลจ.บัวหลวง

- ปริญญาตรี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Dealer สายบริหารการเงิน
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารทุน
ของทัง ในและต่างประเทศ
เพือ
B ประกอบการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
และติดตามหลักทรัพย์ทล
ีB งทุน

- CFA

Q:

; คืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผูด
" ผูส
รายชือ
้ น ับสนุนการขายหรือร ับซือ
้ แ
ู ลผลประโยชน์

A:

; คืน
ผูส
้ น ับสนุนการขายหรือร ับซือ


ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 1333



บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2231-3777 และ 0-2618-1000



บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2777-8999



บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2638-5500



บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด โทรศัพท์ 0-2680-1234



บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2635-1700



บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2305-9449



บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท์ 0-2657-7000



บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-7000



 ขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด โทรศัพท์ 0-2026-5100 กด 1
บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือ



บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด โทรศัพท์ 0-2949-1999

นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
เลขทีB 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2230-1784
ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
เลขทีB 1 ราษฎร์บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรู ณะ แขวงราษฎร์บรู ณะ เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 0-2470-3200-2
นอกจากหน ้าทีต
B ามทีก
B ําหนดไว ้ในสัญญาแต่งตัง ผู ้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน ้าทีต
B ามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนด ้วย

กองทุนเปิ ดบัวหลวงปั จจัย 4 หุน้ ระยะยาวปั นผล
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่ งทางทีผ
ชอ
" ล
ู ้ งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิม
" เติม
Q:

ผูล
้ งทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิม
" เติมได้จากทีใ" ด

A:

ผู ้ลงทุนสามารถสอบถามข ้อมูลเพิม
B เติม ได ้ทีB
•

บริษ ัทจ ัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
โทรศัพท์ 0-2674-6488 เว็บไซต์ www.bblam.co.th

•

; คืน
ผูส
้ น ับสนุนการขายหรือร ับซือ


ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 1333



บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2231-3777 และ 0-2618-1000



บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2777-8999



บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2638-5500



บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด โทรศัพท์ 0-2680-1234



บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์0-2635-1700



บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2305-9449



บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท์ 0-2657-7000



บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-7000



 ขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด โทรศัพท์ 0-2026-5100 กด 1
บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือ



บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด โทรศัพท์ 0-2949-1999

 คืนอืน
หรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
B ทีอ
B าจแต่งตัง เพิม
B เติม

ี" งของกองทุนรวม
ปัจจ ัยความเสย
B งและแนวทางในการบริหารความเสีย
B งโดยเรียงลําดับตามโอกาสทีอ
กองทุนเปิ ดบัวหลวงปั จจั ย 4 หุ ้นระยะยาวปั นผล มีความเสีย
B าจเกิดขึน
 และ
มีนัยสําคัญของผลกระทบจากมากไปน ้อย ได ้ดังต่อไปนี
1.

" งจากการดําเนินงานของผูอ
ความเสีย
้ อกตราสาร (Business Risk)
B งทีเB ป็ นปั จจัยหลักทีม
คือ ความเสีย
B ผ
ี ลต่อการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผู ้ออกตราสาร ซึงB จะมีผลต่อความสามารถในการทํากําไร
รวมถึงความสามารถในการชําระเงินต ้นและดอกเบีย
 ได ้เต็มจํานวน หรือตามเวลาทีก
B ําหนดของบริษัทผู ้ออกตราสาร โดยบริษัทจัดการมีแนวทาง
B ง โดยจะติดตามการดํ าเนินงานและคุณภาพ การบริหารงานของผู ้บริหาร พร ้อมทัง มีการประเมินผลกระทบจากปั จจั ย
ในการบริหารความเสีย
เศรษฐศาสตร์มหภาคต่อสถานะบริษัทอย่างสมํBาเสมอ จะทํ าให ้บริษัทจัดการสามารถประเมินศักยภาพและการสร ้างกําไรของบริษัทผู ้ออก
ตราสารได ้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.

" งจากความผ ันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)
ความเสีย
B งทีเB กิดจากราคาตราสารเปลีย
คือ ความเสีย
B นแปลงไปอันเนืBองมาจากการเปลีย
B นแปลงของปั จจัยทัง ภายในและภายนอกประเทศ ได ้แก่ สภาวะ
เศรษฐกิจ ปั จจัยทางการเมือง สังคม ภาวะตลาดทุนและตลาดเงิน การคาดการณ์ของนั กลงทุน ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของผู ้ออก
ตราสาร เป็ นต ้น บริษัทจัดการมีแนวทางในการลดความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนเนืBองมาจากราคาตราสารทีล
B งทุนเปลีย
B นแปลง โดยกรณี
ตราสารทุน บริษัทจัดการจะมีการวิเคราะห์และทบทวนอยู่เป็ นประจํ า ทัง ในรูปแบบ Top Down Approach และแบบ Bottom Up Approach
B งโดยใช ้เทคนิค Value at Risk (VaR)
เพือ
B ให ้ผลของการวิเคราะห์ทไีB ด ้มีความครอบคลุมรอบด ้าน อีกทัง บริษัทจัดการได ้นํ าระบบบริหารความเสีย
B งของตราสารทีล
มาใช ้เพือ
B เป็ นการควบคุมความเสีย
B งทุนให ้อยูใ่ นกรอบทีย
B อมรับได ้

3.

" งจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
ความเสีย
B งทีก
คือ ความเสีย
B องทุนไม่สามารถขายตราสารได ้ หรือขายได ้แต่ไม่อาจขายได ้ในราคาทีเB หมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร การเลือก
B ง
ลงทุนในบริษัททีไB ด ้วิเคราะห์แล ้วว่ามีแนวโน ้มการเติบโตทางธุรกิจ และหรือปั จจัยพืน
 ฐานดีในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทัง การกระจายความเสีย
B งด ้านสภาพคล่องของตราสารทีก
ในการลงทุนในสัดส่วนทีเB หมาะสม ซึงB จะช่วยลดความเสีย
B องทุนลงทุนได ้

4.

" งของประเทศทีก
ความเสีย
" องทุนลงทุน (Country Risk) และข้อจําก ัดการนําเงินลงทุนกล ับประเทศ (Repatriation Risk)
B งทีเB กิดจากการเปลีย
คือ ความเสีย
B นแปลงภายในประเทศทีก
B องทุนเข ้าไปลงทุน เช่น การเปลีย
B นแปลงของนโยบายเศรษฐกิจ การเปลีย
B นแปลง
ทางการเมือง การออกมาตรการในภาวะทีเB กิดวิกฤตการณ์ท ไีB ม่ปกติ ทําให ้กองทุนไม่สามารถนํ าเงินกลับเข ้ามาในประเทศได ้ หรือสาเหตุอน
ืB ๆ
อันอาจทําให ้ไม่สามารถชําระหนีได ้ตรงตามระยะเวลาทีก
B ําหนด ทัง นี บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทีอ
B าจมีผลกระทบต่อความสามารถ
ในการชําระหนีข
 องประเทศทีเB ข ้าลงทุนอย่างถีถ
B ้วนรอบคอบ
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5.

" งด้านอ ัตราแลกเปลีย
ความเสีย
" น (Currency Risk)
B งทีเB กิดจากการปรับตัวเพิม
คือ ความเสีย
B ขึน
 หรือลดลงของค่าเงินบาทเมือ
B เทียบกับเงินสกุลอืน
B ๆ เนืBองจากกองทุนนีมน
ี โยบายทีจ
B ะลงทุน
ื ขายในรู ป สกุ ลเงิน ตราต่ า งประเทศ ซึงB จดทะเบีย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ของต่ า งประเทศ ทํ าให ้ต ้องมีก าร
บางส่ วนในหลั ก ทรั พย์ท ีBซ อ
แลกเปลีย
B นเงินบาทเป็ นเงินตราต่างประเทศเพือ
B นํ าไปลงทุน และแปลงเงินตราต่างประเทศกลับมาเป็ นเงินบาทเมือ
B ต ้องการนํ าเงินลงทุน
B งจากอั ตราแลกเปลีBยนเงินตราต่ างประเทศ จึงอาจทํ าให ้กองทุนได ้รั บ
กลั บมาในประเทศ ทั ง นี หากกองทุนไม่ม ีก ารป้ องกั นความเสีย
ผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาทจากการลงทุนในต่างประเทศสูงขึน
 ในกรณีทเีB งินบาทอ่อนค่าลงเมือ
B เทียบกับเงินตราต่างประเทศ หรือในทาง
กลับกันอาจทําให ้กองทุนได ้รับผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาทจากการลงทุนในต่างประเทศลดลงหรืออาจขาดทุนได ้ ในกรณีทเีB งินบาทแข็ง
B งทีจ
ค่าขึน
 เมือ
B เทียบกับเงินตราต่างประเทศ ดังนัน
 ผู ้ถือหน่วยลงทุนจึงมีความเสีย
B ะประสบผลขาดทุนได ้หากเงินบาทแข็งค่าขึน
 เมือ
B เทียบกับ
เงินตราต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น เมือ
B เงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึน
 จากระดับ 33 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ ในวันทีก
B องทุนเริม
B เข ้าลงทุนเป็ น
ิ ของกองทุนในรูปสกุลเงินบาทจะปรับตัวลดลงประมาณ 3 บาท เมือ
30 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ ในปั จจุบัน มูลค่าทรัพย์สน
B เงินลงทุนในรูป
ของสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ไม่เปลีย
B นแปลง

6.

; ขายล่วงหน้า
ั
" งทีเ" กิดจากการลงทุนในสญญาซื
ความเสีย
อ
B งทีเB กิดจากการลงทุนในสัญญาซือ
 ขายล่วงหน ้าเพือ
B งจากอัตราแลกเปลีย
คือ ความเสีย
B ป้ องกันความเสีย
B นเงินตราต่างประเทศ ทัง นี บริษัท
B งดังกล่าวขึน
จัดการอาจพิจ ารณาใช ้หรือ ไม่ใช ้เครือ
B งมือ ป้ องกันความเสีย
 อยู่กับดุลยพินจ
ิ ของผู ้จั ดการกองทุน กรณีท ม
ีB ก
ี ารใช ้เครือ
B งมือ
B งอาจป้ องกันความเสีย
B งไม่ได ้ทัง หมด และบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ
 ขายล่วงหน ้าอย่างระมัดระวังตาม
ป้ องกันความเสีย
ความเหมาะสมกับสภาวการณ์

7.

ั
" งทางด้านเครดิตของคูส
ความเสีย
่ ญญา
(Counterparty Risk)
 ขายล่วงหน ้าเพือ
B งจากอัตราแลกเปลีย
B งทางด ้านเครดิต
ในกรณีทก
ีB องทุนมีการลงทุนในสัญญาซือ
B ป้ องกันความเสีย
B นเงิน อาจมีความเสีย
 ขายล่วงหน า้ นั น
B ถือ ของบริษัททีเB ป็ น
ของบริษัททีเB ป็ นคู่สั ญญาซือ
 ทัง นี บริษัทจั ดการจะทํ าการวิเ คราะห์ส ถานะหรือ อันดับความน่ าเชือ
ั ญาซือ
 ขายล่วงหน ้าอย่างระมัดระวังและสมํBาเสมอ หากมีการปรับตัวในทางลบอย่างมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลีย
คูส
่ ญ
B น
แผนการลงทุนให ้เหมาะสมกับสภาวการณ์

อย่างไรก็ตาม กองทุนเปิ ดบัวหลวงปั จจัย 4 หุ ้นระยะยาวปั นผล เป็ นกองทุนทีม
B น
ี โยบายการลงทุนในตราสารทุนโดยเน ้นการลงทุนใน 3 กลุ่มธุรกิจ
ได ้แก่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สินค ้าอุปโภคบริโภค อสังหาริมทรัพย์และก่อสร ้าง และ 2 หมวด ในกลุ่มธุรกิจบริการ ได ้แก่ พาณิชย์และ
B งของกองทุนนีจ
การแพทย์ ดังนัน
 ระดับความเสีย
 งึ สูงกว่ากองทุนตราสารทุนทัBวไปทีม
B ก
ี ารกระจายการลงทุนในกลุม
่ อุตสาหกรรมต่างๆ ทีห
B ลากหลาย
B งดังกล่าวข ้างต ้นสามารถลดลงได ้ด ้วยการคัดเลือกหุ ้นทีม
กว่า แต่ทงั  นี ความเสีย
B ป
ี ั จจัยพืน
 ฐานดี มีมล
ู ค่าราคาตลาดสูงและมีสภาพคล่องสูง

กองทุนเปิ ดบัวหลวงปั จจัย 4 หุน้ ระยะยาวปั นผล
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ตารางสรุปอ ัตราสว่ นการลงทุนของกองทุนรวม

อ ัตราส่วนการลงทุน
ั
ิ หรือคูส
อ ัตราส่วนการลงทุนในผูอ
้ อกทร ัพย์สน
่ ญญารายใดรายหนึ
ง" (Single Entity Limit)
การลงทุนในหน่วย CIS

ไม่จํากัดอัตราส่วน

-

B ถือ
การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของสถาบันการเงินทีม
B อ
ี ันดับความน่าเชือ
อยูใ่ นอันดับทีส
B ามารถลงทุนได ้ หรือเงินฝากธนาคารออมสิน

ลงทุนไม่เกินร ้อยละ

20

การลงทุนในตราสารหนี/ กึงB หนีก
 งึB ทุน/ ศุกก
ู ทีผ
B ู ้ออกจัดตัง ตามกฎหมายไทยหรือเสนอขาย
B ถืออยูใ่ นอันดับทีส
ในไทย มีอันดับความน่าเชือ
B ามารถลงทุนได ้ และอยูใ่ นระบบ regulated
market

ลงทุนไม่เกินร ้อยละ

10

 ขายในกระดาน
• การลงทุนในตราสารทุน/ กอง infra/ กอง property/ REITs ทีจ
B ดทะเบียนซือ

ลงทุนไม่เกินร ้อยละ

10

ลงทุนไม่เกินร ้อยละ

5

ผู ้ลงทุนทัBวไปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
• การลงทุนในตราสารหนี/ กึงB หนีก
 งึB ทุน/ ศุกก
ู ทีผ
B ู ้ออกจัดตัง ตามกฎหมายต่างประเทศ

B ถืออยูใ่ นอันดับทีส
หรือเสนอขายในต่างประเทศ มีอันดับความน่าเชือ
B ามารถลงทุนได ้
และอยูใ่ นระบบ regulated market
B ถืออยูใ่ นอันดับทีส
• การลงทุนในตราสาร Basel III ทีม
B อ
ี ันดับความน่าเชือ
B ามารถลงทุนได ้
และอยูใ่ นระบบ regulated market
• การลงทุนในใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์/ reverse repo/ OTC derivatives ทีม
B อ
ี ันดับ

B ถืออยูใ่ นอันดับทีส
ความน่าเชือ
B ามารถลงทุนได ้
ิ อืน
การลงทุนในทรัพย์สน
B (Special Investment Products: SIP) เช่น
• ตราสารทุน/ กอง infra/ กอง property/ REITs ทีไ
B ม่ได ้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

B ถือตํBากว่าอันดับทีB
• ตราสารหนี/ กึงB หนีก
 งึB ทุน/ ศุกก
ู / ตราสาร Basel III ทีม
B อ
ี ันดับความน่าเชือ
B ถือ หรือไม่อยูใ่ นระบบ regulated market
สามารถลงทุนได ้หรือไม่ได ้ถูกจัดอันดับความน่าเชือ
B ถือ
• ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์/ reverse repo/ OTC derivatives ทีม
B อ
ี ันดับความน่าเชือ
ตํBากว่าอันดับทีส
B ามารถลงทุนได ้
อ ัตราส่วนการลงทุนทีค
" ํานวณตามกลุม
่ กิจการ (Group Limit)
ิ ของกลุม
การลงทุนในทรัพย์สน
่ กิจการใดกลุม
่ กิจการหนึงB

ลงทุนไม่เกินร ้อยละ

25

การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก/ ตัpวแลกเงิน/ ตัpวสัญญาใช ้เงิน
ของสถาบันการเงินไทย (ไม่รวมสาขาในต่างประเทศของสถาบันการเงินไทย)

ลงทุนไม่เกินร ้อยละ

45

ิ ทีม
การลงทุนในทรัพย์สน
B ส
ี ภาพคล่องตํBา ได ้แก่

ลงทุนไม่เกินร ้อยละ

25

การลงทุนใน reverse repo

ลงทุนไม่เกินร ้อยละ

25

การลงทุนใน securities lending

ลงทุนไม่เกินร ้อยละ

25

ิ อืน
Total SIP ได ้แก่ ทรัพย์สน
B (SIP) ในตารางอัตราส่วน Single entity limit แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี/ กึงB หนีก
 งึB ทุน/ ศุกก
ู / ตราสาร Basel III ทีอ
B ยูใ่ น regulated market และมีอันดับ
B ถือตํBากว่าอันดับทีส
B ถือ
ความน่าเชือ
B ามารถลงทุนได ้หรือไม่ได ้ถูกจัดอันดับความน่าเชือ

ลงทุนไม่เกินร ้อยละ

15

ิ (Product Limit)
อ ัตราส่วนทีค
" ํานวณตามประเภททร ัพย์สน

• ตัpวแลกเงิน/ ตัpวสัญญาใช ้เงินทีม
B เี งือ
B นไขห ้ามเปลีย
B นมือ แต่สามารถโอนสิทธิเรียกร ้องใน

ตราสาร หรือขายคืนผู ้ออกตราสารได ้
• เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก อายุเกิน 12 เดือน
• Total SIP

กองทุนเปิ ดบัวหลวงปั จจัย 4 หุน้ ระยะยาวปั นผล
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้ า่ ยทงหมดที
ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใชจ
ั;
เ" รียกเก็บจากกองทุนรวม
และผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
รอบระยะเวลาตงแต่
ั;
ว ันที" 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงว ันที" 31 ตุลาคม 2562
•

้ า่ ยทีเ" รียกเก็บจากกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ
% NAV
รายการทีเ" รียกเก็บ

อ ัตราตามโครงการ

เรียกเก็บจริง
ปี 2560

เรียกเก็บจริง
ปี 2561

เรียกเก็บจริง
ปี 2562

ไม่เกิน 2.9425

1.911

1.722

1.773

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ไม่เกิน 1.6050

1.605

1.605

1.605

ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.0428

0.037

0.041

0.0428

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 0.0535

0.0535

0.0535

0.0535

ค่าใช ้จ่ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์

ไม่เกิน 0.5350

0.167

0.015

0.064

 วน
ค่าใช ้จ่ายอืน
B ๆ เช่น ค่าผู ้สอบบัญชี ค่าจัดทําหนังสือชีช
ค่าแบบฟอร์ม ค่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิ เป็ นต ้น

ไม่เกิน 0.7062

0.048

0.008

0.008

ตามทีจ
" า
่ ยจริง

0.091

0.066

0.047

ตามทีจ
B า่ ยจริง

0.091

0.066

0.047

้ า่ ยทงหมด
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใชจ
ั;

ไม่เกิน 2.9425

2.002

1.788

1.820

; ขายหล ักทร ัพย์
้ า่ ยในการซือ
ค่าใชจ

ตามทีจ
" า
่ ยจริง

0.403

0.218

0.191

้ า
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ
่ ยรวมทงหมดที
ั;
ป
" ระมาณการได้

้ า
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ
่ ยทีป
" ระมาณการไม่ได้
ค่าใช ้จ่ายอืน
B ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ภาษี ค่าไปรษณีย ์ เป็ น
ต ้น

ิ สุทธิกอ
การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใช ้มูลค่าทรัพย์สน
่ นหักค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวเป็ นฐานในการคํานวณ

•

้ า่ ยทีเ" รียกเก็บจากผูถ
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ
้ อ
ื หน่วยลงทุน
; ขาย
% มูลค่าซือ
รายการทีเ" รียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

อ ัตราตามโครงการ

เรียกเก็บจริง
ปี 2560

เรียกเก็บจริง
ปี 2561

เรียกเก็บจริง
ปี 2562

ไม่เกิน 1.00*

ไม่เรียกเก็บ

ไม่เรียกเก็บ

ไม่เรียกเก็บ

ไม่เกิน 1.00
(ขัน
 ตํBา 50 บาท)

ไม่เกิน 1.00
(ขัน
 ตํBา 50 บาท)

ไม่เกิน 1.00
(ขัน
 ตํBา 50 บาท)

ไม่เกิน 1.00
(ขัน
 ตํBา 50 บาท)

50 บาท ต่อรายการ

50 บาท ต่อรายการ

50 บาท ต่อรายการ

50 บาท ต่อรายการ

ไม่เรียกเก็บ

ไม่เรียกเก็บ

ไม่เรียกเก็บ

ไม่เรียกเก็บ

ไม่เกิน 200 บาท
ต่อรายการ

ไม่เกิน 200 บาท
ต่อรายการ

ไม่เกิน 200 บาท
ต่อรายการ

ไม่เกิน 200 บาท
ต่อรายการ

เท่ากับ
ค่าธรรมเนียมการขาย

ไม่เรียกเก็บ

ไม่เรียกเก็บ

ไม่เรียกเก็บ

; คืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการร ับซือ
 ถือครองน้อยกว่าหรือเท่าก ับ 1 ปี
 ถือครองมากกว่า 1 ปี
ั
ค่าธรรมเนียมการสบเปลี
ย
" นหน่วยลงทุน
 ภายในบริษ ัทจ ัดการ
 ก ับบริษ ัทจ ัดการอืน
"
- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง

*

บริษัทจัดการสงวนสิทธิทจ
ีB ะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในอัตราไม่เกินร ้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทัง นี บริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน ้า
 คืน
โดยปิ ดประกาศไว ้ทีส
B าํ นักงานของบริษัทจัดการและผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ

ั เปลีย
 คืนหน่วยลงทุนตาม
กรณีสบ
B นหน่วยลงทุนจากกองทุนต ้นทาง และมีการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ผู ้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมการรับซือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางนัน


หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษี มูล ค่าเพิม
B ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรือภาษี อน
ืB ใดแล ้ว ทัง นี ในปั จจุบัน ภาษี มูลค่าเพิม
B เท่ากับ 7% หากมีการ
เปลีย
B นแปลง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ
ีB ะปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมข ้างต ้นให ้สอดคล ้องกับการเปลีย
B นแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได ้รับ
มติจากผู ้ถือหน่วยลงทุนแล ้ว

กองทุนเปิ ดบัวหลวงปั จจัย 4 หุน้ ระยะยาวปั นผล
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ข้อมูลอ ัตราสว่ นหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio Turnover Ratio: PTR)
รอบระยะเวลาตงแต่
ั;
ว ันที" 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงว ันที" 31 ตุลาคม 2562
PTR

=

 ทรัพย์สน
ิ , ขายทรัพย์สน
ิ )
Min (ซือ
Avg. NAV

PTR

=

3,418,440,937.19
9,079,223,384.71

PTR

=

0.38

 ขายทรัพย์สน
ิ และสะท ้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน เช่น
หมายเหตุ : PTR เป็ นข ้อมูลเพิม
B เติมจาก Trading cost ทีจ
B ะทําให ้ผู ้ลงทุนทราบถึงมูลค่าการซือ
ิ ทีน
กองทุน Passive Management จะมี PTR ตํBา ในขณะทีก
B องทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนัน
 ทรัพย์สน
B ํ ามาคํานวณรวมใน PTR
ิ ประเภททีโB ดยลักษณะแล ้วจะมีการซือ
 ขายเปลีย
จึงควรเป็ นทรัพย์สน
B นมือเพือ
B การลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี เป็ นต ้น โดย PTR คํานวณจาก
 ทรัพย์สน
ิ กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สน
ิ ทีก
มูลค่าทีต
B าํB กว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ
B องทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีทผ
ีB า่ นมา
ิ สุทธิเฉลีย
หารด ้วยมูลค่าทรัพย์สน
B ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
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รายการการลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
รายละเอียดการลงทุน การกูย
้ ม
ื เงิน และการก่อภาระผูกพ ัน
ณ ว ันที" 31 ตุลาคม 2562
รายละเอียดการลงทุน

ระด ับ
CG Scoring

ิ ในประเทศ
หล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน

มูลค่า
ตามราคาตลาด

% NAV

7,747,353,861.95

88.15

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)

127,602,800.00

1.45

บริษัท ไทยวา จํากัด (มหาชน)

158,728,452.00

1.81

36,642,375.00

0.42

บริษัท เบอร์ล ีB ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)

452,624,250.00

5.15

บริษัท ซีพ ี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

722,178,600.00

8.22

67,683,720.00

0.77

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

205,376,000.00

2.34

บริษัท แม็คกรุป
๊ จํากัด (มหาชน)

124,627,110.00

1.42

บริษัท เมก ้า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

146,458,250.00

1.67

280,314,600.00

3.19

81,428,112.00

0.93

302,989,500.00

3.45

220,591,875.00

2.51

44,260,868.00

0.50

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

164,652,725.00

1.87

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป
๊ จํากัด (มหาชน)

308,651,950.00

3.51

B แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน

205,027,200.00

2.33

50,440,280.00

0.57

356,800.00

0.00

บริษัท เถ ้าแก่น ้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง จํากัด (มหาชน)

138,116,940.00

1.57

บริษัท ไทยยูเนีBยน กรุป
๊ จํากัด (มหาชน)

435,042,040.00

4.95

บริษัท นํ ามันพืชไทย จํากัด (มหาชน)

66,831,550.00

0.76

B กรุป
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชัน
๊ จํากัด (มหาชน)

21,952,000.00

0.25

หุน
้ สาม ัญจดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์ฯ
ธุรกิจการเกษตร

บริษัท ยูนวิ านิชนํ ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)

-

พาณิชย์

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

ว ัสดุกอ
่ สร้าง
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท ทีโอเอ เพ ้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
"ั
แฟชน
บริษัท ซาบีน่า จํากัด (มหาชน)
อาหารและเครือ
" งดืม
"
บริษัท บางกอกแร ้นช์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเทพรส จํากัด (มหาชน)

-

กองทุนเปิ ดบัวหลวงปั จจัย 4 หุน้ ระยะยาวปั นผล
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รายละเอียดการลงทุน

ระด ับ
CG Scoring

มูลค่า
ตามราคาตลาด

% NAV

การแพทย์
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จํากัด (มหาชน)

197,309,280.00

2.25

ิ เวชการ จํากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพดุสต

383,332,800.00

4.36

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํ ากัด (มหาชน)

31,052,850.00

0.35

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน)

87,360,256.00

0.99

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก ้า จํากัด (มหาชน)

103,881,515.00

1.18

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

172,956,300.00

1.97

บริษัท ธนบุร ี เฮลท์แคร์ กรุป
๊ จํากัด (มหาชน)

44,890,870.00

0.51

59,308,710.00

0.67

2,197,776.00

0.03

26,020,160.00

0.30

139,861,260.00

1.59

84,718,150.00

0.96

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

95,411,200.00

1.09

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต ี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

43,642,060.00

0.50

219,112,330.00

2.49

บริษัท เอ็ม บี เค จํ ากัด (มหาชน)

77,291,230.00

0.88

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุป
๊ จํากัด (มหาชน)

81,717,532.00

0.93

บริษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน)

38,385,144.00

0.44

B จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน

65,742,970.00

0.75

บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)

32,400,000.00

0.37

บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จํากัด (มหาชน)

83,962,980.00

0.96

262,480,140.00

2.99

5,967,440.00

0.07

202,043,450.00

2.30

-

578,662,054.22

6.58

B ถือ AAA
อันดับความน่าเชือ

-

130,791,088.27

1.49

B ถือ AA+(tha)
อันดับความน่าเชือ

-

134,276,319.46

1.53

้ ว
่ นต ัวและเวชภ ัณฑ์
ของใชส
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อน
ิ ดัสตรี จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออพติคอล กรุป
๊ จํากัด (มหาชน)
ั
พ ัฒนาอสงหาริ
มทร ัพย์
บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน)

-

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ ้าส์ จํากัด (มหาชน)

B จํากัด (มหาชน)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน
หุน
้ สาม ัญจดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์ เอ็ม เอ ไอ
บริษัท แอลดีซ ี เด็นทัล จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามเวลเนสกรุป
๊ จํากัด (มหาชน)
พ ันธบ ัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
เงินฝากธนาคาร
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รายละเอียดการลงทุน

ระด ับ
CG Scoring

ิ ในต่างประเทศ
หล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน
ประเทศฟิ ลิปปิ นส ์

มูลค่า
ตามราคาตลาด

% NAV

1,054,510,799.13

12.00

347,611,720.24

3.96

หุน
้ สาม ัญจดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์
Ayala Land Inc

-

72,549,399.18

0.83

PUREGOLD PRICE CLUB,INC.

-

114,162,903.74

1.30

Robinsons Land Corp

-

44,801,380.62

0.51

SM Prime Holdings Inc

-

66,106,894.23

0.75

Wilcon Depot Inc

-

49,991,142.47

0.57

23,995,053.79

0.27

23,995,053.79

0.27

116,666,359.27

1.33

ประเทศมาเลเซีย
หุน
้ สาม ัญจดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์
Top Glove Corp Bhd

-

ประเทศเวียดนาม
หุน
้ สาม ัญจดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์
Kinh Bac City Development Share Holding Corporation

-

43,877,920.20

0.50

Vinhomes joint stock company

-

72,788,439.07

0.83

133,977,452.75

1.52

133,977,452.75

1.52

88,736,886.64

1.01

ประเทศสหร ัฐอเมริกา
หุน
้ สาม ัญจดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์
BABA US

-

ประเทศสิงคโปร์
หุน
้ สาม ัญจดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์
Jumbo Group Ltd

-

41,551,082.51

0.47

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

-

47,185,804.13

0.54

152,081,114.30

ประเทศอินโดนีเซีย

1.73

หุน
้ สาม ัญจดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT

-

16,820,045.55

0.19

Mitra Adiperkasa Tbk PT

-

79,323,712.50

0.90

PT PAKUWON JATI TBK.

-

55,937,356.25

0.64

สกุลเงินรูเปี ยอินโดนีเซีย

-

70,308,768.93

0.80

สกุลเงินริงกิตมาเลเซีย

-

13,412,589.79

0.15

สกุลเงินเปโซฟิ ลป
ิ ปิ นส์

-

2,228,371.28

0.03

สกุลเงินดอลลาร์สงิ คโปร์

-

70,524,201.00

0.80

เงินฝากธนาคาร
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รายละเอียดการลงทุน

ระด ับ
CG Scoring

มูลค่า
ตามราคาตลาด

% NAV

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

-

1,832,543.19

0.02

สกุลเงินดองเวียดนาม

-

33,135,737.95

0.38

ิ สุทธิ (บาท)
มูลค่าทร ัพย์สน

8,788,659,874.98

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาทต่อหน่วยลงทุน)

8.4741

คําอธิบาย Corporate Governance Scoring
Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการกํากับดูแลกิจการทีด
B ข
ี องบริษัทจดทะเบียนไทย จัดทําขึน
 โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คิดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด ได ้แก่ สิทธิของผู ้ถือหุ ้น การปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ผู ้ถือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคํานึงถึงบทบาทของ
ผู ้มีสว่ นได ้เสีย การเปิ ดเผยข ้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนทีป
B รากฏอ ้างอิงตามรายงานการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียน ประจําปี 2562
CG Scoring ทีเB ผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด ้วย 3 ระดับ คือ
หมายถึง

ดี (Good)

หมายถึง

ดีมาก (Very Good)

หมายถึง

ดีเลิศ (Excellent)

; งึ" ทุน หรือเงินฝาก
รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารหนี; ตราสารกึง" หนีก
ณ ว ันที" 31 ตุลาคม 2562
กลุม
่ ของตราสาร

มูลค่า
ตามราคาตลาด
(ล้านบาท)

% NAV

1.

กลุม
่ ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

578.66

6.58

2.

กลุม
่ ตราสารของธนาคารทีม
B ก
ี ฎหมายเฉพาะจัดตัง ขึน
 ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุนเป็ นผู ้ออก ผู ้รับรองผู ้รับอาวัล ผู ้สลักหลัง หรือผู ้คําประกัน

130.79

1.49

3.

B ถืออยูใ่ นอันดับทีส
กลุม
่ ตราสารทีม
B อ
ี ันดับความน่าเชือ
B ามารถลงทุนได ้

0

0

4.

B ถืออยูใ่ นอันดับตํBากว่าอันดับทีส
กลุม
่ ตราสารทีม
B อ
ี ันดับความน่าเชือ
B ามารถลงทุนได ้
B ถือ
(investment grade) หรือตราสารทีไB ม่ได ้รับการจัดอันดับความน่าเชือ

0

0

5.

ตราสารทีไB ม่มค
ี ณ
ุ สมบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.
ิ ของกองทุนคณะกรรมการกํากับ
เรือ
B งการลงทุนและการมีไว ้เพือ
B เป็ นทรัพย์สน
ตลาดทุน เรือ
B ง การลงทุนของกองทุน

0

0

0

0

สัดส่วนการลงทุนสูงสุด (upper limit) ในกลุม
่ 4 ทีค
B าดว่าจะลงทุน
ในเดือนพฤศจิกายน 2562
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" ถือของตราสารหนี; ตราสารกึง" หนีก
; งึ" ทุน หรือเงินฝาก
รายละเอียดและอ ันด ับความน่าเชือ
ทีก
" องทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายต ัว
ณ ว ันที" 31 ตุลาคม 2562
ประเภท

ผูอ
้ อก

ผูค
้ า
ํ ; ประก ัน/
ผูร้ ับรอง/
ผูส
้ ล ักหล ัง

ว ันครบ
กําหนด

อ ันด ับ
ความ
" ถือ
น่าเชือ

มูลค่าหน้าตวv ั

มูลค่าตามราคา
ตลาด

1. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

12/12/19

AAA

175,000,000.00 174,729,145.89

2. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

19/12/19

AAA

145,000,000.00 144,736,381.52

3. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

07/11/19

AAA

5,000,000.00

4,998,755.10

4. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

14/11/19

AAA

15,000,000.00

14,991,963.90

5. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

09/01/20

AAA

6. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

16/01/20

AAA

15,000,000.00

14,956,401.07

7. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

16/01/20

AAA

40,000,000.00

39,882,908.15

8. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

23/01/20

AAA

10,000,000.00

9,967,813.52

9. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

27/02/20

AAA

25,000,000.00

24,883,355.01

10. พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-

26/03/20

AAA

30,000,000.00

29,827,003.38

11. เงินฝากธนาคาร

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

-

-

AAA

-

130,791,088.27

12. เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

-

-

AA+(tha)

-

4,975,265.85

13. เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

-

-

AA+(tha)

-

129,301,053.61

120,000,000.00 119,688,326.68

" ถือ (Credit Rating) ในระด ับทีส
ตารางแสดงอ ันด ับความน่าเชือ
" ามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
B ถือ (Credit Rating) คือข ้อมูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี ซึงB แบ่งเป็ นความเสีย
B งด ้านเครดิตของผู ้ออกตราสารหนี (Issuer Rating)
อันดับความน่าเชือ
B ถือ (Credit Rating Agency: CRA)
และตัวตราสารหนีแ
 ต่ละรุน
่ (Issue Rating) ซึงB จัดทําโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชือ
Fitch

TRIS/ S&P’s

Moody’s

คําอธิบาย

AAA (tha)

AAA

Aaa

B งจากการลงทุนทีต
อันดับเครดิตสูงทีส
B ด
ุ แสดงถึงระดับความเสีย
B าํB ทีส
B ด
ุ
มีความสามารถสูงสุดในการชําระเงินต ้นและดอกเบีย
 ตามกําหนดเวลา

AA+ (tha)

AA+

Aa1

AA (tha)

AA

Aa2

B งจากการลงทุนทีต
อันดับเครดิตรองลงมา และถือว่ามีความเสีย
B าํB มากทีจ
B ะไม่สามารถชําระ
หนีไ ด ้ตามกําหนด

AA- (tha)

AA-

Aa3

A+ (tha)

A+

A1

A (tha)

A

A2

A- (tha)

A-

A3

BBB+ (tha)

BBB+

Baa1

BBB (tha)

BBB

Baa2

BBB- (tha)

BBB-

Baa3

B งอยูใ่ นระดับตําB
ความเสีย

B งและความสามารถในการชําระหนีอ
ระดับความเสีย
 ยูใ่ นระดับปานกลาง

หมายเหตุ :
B ถือจาก AA ถึง BBB อาจมีเครือ
• อันดับความน่าเชือ
B งหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพือ
B จําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความ
B ถือภายในระดับเดียวกัน
น่าเชือ
B ถือของ Fitch จะใช ้ (tha) ต่อท ้ายเพือ
• อันดับความน่าเชือ
B แสดงว่าเป็ นอันดับเครดิตทีใB ช ้ในประเทศไทย
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ผลการดําเนินงานของกองทุน
ณ ว ันที" 31 ตุลาคม 2562
•

ผลการดําเนินงานและด ัชนีชวี; ัดย้อนหล ัง
อ ัตราผลตอบแทนย้อนหล ัง
% ตามช่วงเวลา
3 เดือน

% ต่อปี

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

5 ปี

ตงแต่
ั;
จ ัดตงั;

ตงแต่
ั;
31 ก.ค. 62 ตงแต่
ั;
30 เม.ย. 62 ตงแต่
ั;
31 ต.ค. 61 ตงแต่
ั;
31 ต.ค. 59 ตงแต่
ั;
31 ต.ค. 57 ตงแต่
ั;
28 ต.ค. 59

มูลค่าหน่วยลงทุน1 (บาท)

9.2555

9.0493

9.1119

10.0149

-

10.0000

ผลการดําเนินงานของ BBASICDLTF

-8.44

-6.36

-7.00

-4.51

-

-4.44

เกณฑ์มาตรฐาน2

-4.32

-2.72

-0.17

5.81

-

5.71

ความผ ันผวน (Standard Deviation)
ของผลการดําเนินงาน

9.233

8.703

8.52

8.53

-

8.52

ความผ ันผวน (Standard Deviation)
ของเกณฑ์มาตรฐาน

9.843

8.653

8.52

8.00

-

7.99

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได ้จัดทําขึน
 ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน
1

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทําการต ้นรอบทีใB ช ้ในการคํานวณอัตราผลตอบแทนย ้อนหลัง

2

ิ สุทธิของกองทุน และดัชนี MSCI WORLD NET TOTAL RETURN
เกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI) ร ้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิ
(NTR) INDEX ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด ้วยอัตราแลกเปลีย
B นเพือ
B คํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ วันทีค
B ํานวณผลตอบแทน ร ้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สน
ของกองทุน

3

% ต่อปี

•

ผลขาดทุนสูงสุด (maximum drawdown) ตงแต่
ั;
จ ัดตงกองทุ
ั;
นรวม คือ -20.85%

ข้อมูลอืน
" ๆ
ประว ัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนย้อนหล ังตงแต่
ั;
จ ัดตงกองทุ
ั;
น
รอบการจ่ายเงินปันผล

ว ันทีจ
" า่ ยเงินปันผล

อ ัตราจ่ายเงินปันผล
(บาท/หน่วย)

28 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560

16 ตุลาคม 2560

0.22

1 – 31 ตุลาคม 2560

14 พฤศจิกายน 2560

0.08

รวม

0.30

อนึงB การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว จะต ้องไม่ทําให ้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิม
B ขึน
 ในงวดบัญชีทพ
ีB จ
ิ ารณาจ่ายเงินปั นผลนัน

หมายเหตุ ทุกครัง ทีจ
B ่ายเงินปั นผล มูลค่าหน่วยลงทุนจะลดลงไปตามจํานวนเงินทีจ
B ่ายปั นผล

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจําก ัดการถือหน่วยลงทุน
รอบระยะเวลาตงแต่
ั;
ว ันที" 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงว ันที" 31 ตุลาคม 2562
– ไม่ม ี –
หมายเหตุ :

ผู ้ลงทุนสามารถตรวจสอบข ้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข ้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ได ้ทีB www.bblam.co.th
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คําเตือนเกีย
" วก ับการลงทุนในหน่วยลงทุน
•

ในกรณีท บ
ีB ริษัทจั ดการมีพันธสัญญา หรือข ้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่ วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจํ าเป็ นจะต ้องปฏิบัตต
ิ าม
กฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าทีเB กิดขึน
 แล ้วในขณะนีหรือจะเกิดขึน
 ในอนาคต เช่น ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA) ของประเทศสหรั ฐอเมริกา เป็ นต ้น ผู ้ถือหน่ วยลงทุนได ้รั บทราบและตกลงยินยอม ให ้สิทธิแก่บริษั ทจั ดการทีBจะปฏิบั ต ก
ิ ารและ
B
ดําเนินการต่างๆ เพือ
B ให ้เป็ นไปตามพันธสัญญา หรือข ้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั น
 ซึงรวมถึงการเปิ ดเผยข ้อมูลต่างๆ ของผู ้ถือ
ิ ธิดําเนินการอืน
หน่ วยลงทุน การหักภาษี ณ ทีจ
B ่ายจากเงินได ้ของผู ้ถือหน่ วยลงทุน ตลอดจนมีส ท
B ใดเท่าทีจ
B ํ าเป็ นสํ าหรับการปฏิบัตต
ิ ามพันธ
สัญญา หรือข ้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ

•

ิ อืน
ิ อืน
บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
B เพือ
B บริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับทีบ
B ริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
B
เพือ
B กองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ทส
ีB ํานักงานกําหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให ้มีระบบงานทีป
B ้ องกันความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ เพือ
B ให ้เกิด
ความเป็ นธรรมต่อผู ้ถือหน่วยลงทุน ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข ้อมูลเพิม
B เติมได ้ทีB www.bblam.co.th

•

ผู ้ลงทุนสามารถตรวจดูข ้อมูลทีอ
B าจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลทีเB กีย
B วข ้องได ้ทีส
B ํานั กงาน ก.ล.ต. หรือโดยผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ ตของสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

•

กองทุนรวมอาจ/จะมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํ านวนหน่วยลงทุนทัง หมด ดังนั น

B
หากผู ้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสียงให ้กองทุนต ้องเลิกกองทุนรวมได ้ ผู ้ลงทุนสามารถตรวจสอบข ้อมูลได ้ทีB
www.bblam.co.th

•

บริษัทจัดการอนุ ญาตให ้พนั กงานลงทุนในหลัก ทรัพย์เพือ
B ตนเองได ้ โดยจะต ้องปฏิบัตต
ิ ามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ทีส
B มาคมบริษัท
 ขาย
จัดการลงทุนกําหนด และจะต ้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให ้บริษัทจัดการทราบ เพือ
B ทีบ
B ริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซือ
หลักทรัพย์ของพนักงานได ้

•

 วนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีมไิ ด ้เป็ นการแสดงว่าสํานั กงานได ้รับรองถึงความถูกต ้องของ
การพิจารณาร่างหนั งสือชีช
 วนของกองทุนรวม หรือได ้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเB สนอขายนัน
ข ้อมูลในหนังสือชีช


•

กรณีทม
ีB ก
ี ารยกเลิกการให ้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรและหรือกฎหมายอืน
B ใดทีเB กีย
B วข ้องกําหนดทัง ในปั จจุบัน
และทีแ
B ก ้ไขเพิม
B เติมในอนาคต การแก ้ไขรายละเอียดโครงการเนืBอ งจากการแปลงสภาพจากประเภทกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวเป็ นประเภท
B กองทุน ให ้ถือว่าได ้รับมติจากผู ้ถือหน่วยลงทุนแล ้ว
กองทุนรวมตราสารทุนทัBวไปในเรือ
B งต่างๆ รวมถึงการแก ้ไขชือ
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สว่ นที" 2 ข้อมูลรายละเอียดโครงการจ ัดการ
" ประเภท และอายุของโครงการจ ัดการกองทุนรวม:
1. ชือ
B โครงการจัดการ (ไทย): กองทุนเปิ ดบัวหลวงปั จจัย 4 หุ ้นระยะยาวปั นผล
1.1 ชือ
B โครงการจัดการ (อังกฤษ): Bualuang Basic Dividend LTF
1.2 ชือ
B ย่อ: BBASICDLTF
1.3 ชือ
1.4 ประเภทโครงการ: กองทุนเปิ ด
1.5 ประเภทการขาย: ขายหลายครัง
1.6 เงือ
B นไข (อายุโครงการ):
ื หน่วยลงทุนและปฏิบัตต
ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีซ
B อ
ิ ามหลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และเงือ
B นไขทีป
B ระกาศอธิบดีกรมสรรพากรและหรือกฏหมายอืน
B ใดทีเB กีย
B วข ้อง
กําหนดทัง ในปั จจุบันและทีแ
B ก ้ไขเพิม
B เติมในอนาคต จึงจะได ้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
1.7 ลักษณะโครงการ: กองทุนเพือ
B ผู ้ลงทุนทัBวไป
1.8 ลักษณะการเสนอขาย: เสนอขายในไทย
2. จํานวนเงินทุนของโครงการจ ัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต
" ราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนทีเ" สนอขาย:
2.1 จํานวนเงินทุนของโครงการ: 15,000 ล ้านบาท
2.2 เงือ
B นไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ):
บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิม
B เงินทุนโครงการของกองทุนโดยถือว่าได ้รับความเห็นชอบจากผู ้ถือหน่วยลงทุนแล ้ว ทัง นี ภายใต ้หลักเกณฑ์
ทีส
B ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
2.3 มูลค่าทีต
B ราไว ้ต่อหน่วย: 10 บาท
2.4 จํานวนหน่วยลงทุน: 1,500 ล ้านหน่วย
2.5 ราคาของหน่วยลงทุนทีเB สนอขายครัง แรก: 10 บาท
 ครัง แรก: 500 บาท
2.6 มูลค่าขัน
 ตํBาของการสังB ซือ
 ครัง ถัดไป: 500 บาท
2.7 มูลค่าขัน
 ตํBาของการสังB ซือ
2.8 มูลค่าขัน
 ตํBาของการสังB ขายคืน: ไม่กําหนด
2.9 จํานวนหน่วยลงทุนขัน
 ต่าของการสังB ขายคืน: ไม่กําหนด
2.10 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน
ั  ตํBา: ไม่กําหนด
2.11 จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน
ั  ตํBา: ไม่กําหนด
3. ว ัตถุประสงค์ของโครงการจ ัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ล ักษณะพิเศษ การลงทุน
; ขายล่วงหน้า ประเภทและอ ัตราส่วนการลงทุนในหล ักทร ัพย์หรือทร ัพย์สน
ั
ิ อืน
ในต่างประเทศ การลงทุนในสญญาซื
อ
" หรือการหาดอก
ผลโดยวิธอ
ี น
ื" ทีจ
" ะลงทุน:
3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ:
 หน่วยลงทุนและ
ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในตลาดหลักทรัพย์ของผู ้ลงทุนทัBวไป โดยผู ้ลงทุนจะได ้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมือ
B ผู ้ลงทุนซือ
ปฏิบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และเงือ
B นไขทีป
B ระกาศอธิบดีก รมสรรพากรและหรือกฎหมายอืน
B ใดทีเB กีย
B วข ้องกําหนด ทัง ในปั จจุบันและทีแ
B ก ้ไข
เพิม
B เติมในอนาคต
3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม: ตราสารทุน
3.3 ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ:
- กองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF)
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B งทัง ในและต่างประเทศ
3.4 ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ: กองทุนทีล
B งทุนแบบมีความเสีย
- กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร ้อยละ 25 ของ NAV
3.5 นโยบายการกู ้ยืม (ถ ้ามี):
ในกรณีทก
ีB องทุนรวมเปิ ดมีเหตุจําเป็ นต ้องบริหารสภาพคล่องเป็ นการชัวB คราว บริษัทจัดการสามารถกู ้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
 คืนในนามของกองทุนรวมได ้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี
ซือ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงB ต ้องเป็ นผู ้ลงทุนสถาบัน และต ้องไม่เป็ นผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมนัน
(1) คูส
่ ญ

ั ญาซือ
 คืนต ้องไม่เกินกว่า 90 วัน
(2) ระยะเวลาการชําระหนีต
 ามสัญญากู ้ยืมเงินหรือธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ
 คืนเพือ
 วันใด เมือ
(3) อัตราส่วนการกู ้ยืมเงินและการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญ
B การบริหารสภาพคล่องดังกล่าว ณ สิน
B รวมกันแล ้วต ้องไม่
ิ สุทธิของกองทุน เว ้นแต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได ้เกิดจากการกู ้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขาย
เกินกว่าร ้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สน
ั ญาซือ
 คืนเพิม
โดยมีสญ
B เติม
 คืน ต ้องใช ้สัญญามาตรฐานทีก
(4) ในกรณีของการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือ
B ําหนดโดยสมาคมตลาดตราสาร หนีไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์
เพือ
B ธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
 ขายล่วงหน ้า (Derivatives): ลงทุน
3.6 การลงทุนในสัญญาซือ
 ขายล่วงหน ้า: การลดความเสีย
B ง (Hedging)
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซือ
ั ญาซือ
 ขายล่วงหน ้าแฝง (Structured Note): ไม่ลงทุน
3.7 การลงทุนในตราสารทีม
B ส
ี ญ
3.8 กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style): มุง่ หวังให ้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชวี ัด (active management)
3.9 ดัชนีชวี ัด/อ ้างอิง (Benchmark):
ิ สุทธิของกองทุนรวม
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI) ร ้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สน
2. MSCI WORLD NET TOTAL RETURN (NTR) INDEX ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด ้วยอัตราแลกเปลีย
B นเพือ
B คํานวณผลตอบแทนเป็ นสกุล
ิ สุทธิของกองทุนรวม
เงินบาท ณ วันทีค
B ํานวณผลตอบแทน ร ้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สน
บริษัทจั ดการขอสงวนสิทธิทจ
ีB ะเปลีย
B นแปลงตัวชีว ัดทีใB ช ้ในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนตามทีบ
B ริษัท จัดการเห็ นสมควรและ
เหมาะสม ซึงB อยู่ภายใต ้กรอบนโยบายการลงทุนทีก
B ําหนด โดยบริษัทจั ดการจะเปิ ดเผยข ้อมูลและแจ ้งให ้ผู ้ลงทุนทราบล่วงหน ้าอย่างชัดเจนถึง
วันทีม
B ก
ี ารเปลีย
B นตัวชีว ัด คําอธิบายเกีย
B วกับตัวชีว ัด และเหตุผลในการเปลีย
B นตัวชีว ัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ภายในเวลาทีผ
B ู ้ลงทุนสามารถใช ้ประโยชน์จากข ้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได ้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลีย
B นแปลงตัวชีว ัดเพือ
B ให ้เป็ นไปตามประกาศ เงือ
B นไข และข ้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือประกาศ
และข ้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย
B วกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือการเปลีย
B นแปลงตัวชีว ัด
ในกรณีทผ
ีB ู ้ออกดัชนีของตัวชีว ัดไม่ได ้จัดทําหรือเปิ ดเผยข ้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ ้งการเปลีย
B นแปลงดังกล่าวให ้ผู ้ลงทุน
ทราบล่วงหน ้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาทีผ
B ู ้ลงทุนสามารถใช ้ประโยชน์จากข ้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได ้
ั ซ ้อน
3.10 ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน: จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบ
3.11 รายละเอียดเกีย
B วกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ:
กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ โดยเน ้นลงทุนในกลุ่มบริษัททีท
B ําธุรกิจเกีย
B วข ้องกับปั จจัย 4 ได ้แก่ อาหาร ทีอ
B ยู่อาศัย
เครือ
B งนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึงB เป็ นหุ ้นทีม
B ป
ี ั จจัยพืน
 ฐานดี (Value Stock) มีแนวโน ้มการเติบโตทางธุรกิจสูง (Growth Potential) ทัง นี จะเน ้น
ลงทุนใน 3 กลุม
่ ธุรกิจ ได ้แก่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สินค ้าอุปโภคบริโภค อสังหาริมทรัพย์และก่อสร ้าง และ 2 หมวดในกลุ่มธุรกิจบริการ
ได ้แก่ พาณิชย์ และการแพทย์ โดยจะลงทุนในหรือมีไว ้ซึงB หลักทรัพย์ดังกล่าวข ้างต ้น โดยเฉลีย
B ในรอบปี บัญชีไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของมูลค่า
ิ สุทธิของกองทุน และในสัดส่วนดังกล่าวจะเป็ นหุ ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์
ทรัพย์ส น
ิ สุทธิของกองทุน
เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลีย
B รอบปี บัญชีไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สน
ส่วนทีเB หลือ จะลงทุนในตราสารหนี ตราสารการเงิน เงินฝาก และ/หรือ หน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวม อาทิเ ช่น กองทุน รวมอสัง หาริมทรัพ ย์
หน่วยทรัสต์เพือ
B การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร ้างพืน
 ฐาน และ/หรือ กองทุนรวมอีทเี อฟ (ETF) เป็ นต ้น ตลอดจน
ิ อืBน หรือ การหาดอกผลโดยวิธ ีอ น
หลั ก ทรั พ ย์หรือ ทรั พ ย์ส น
ืB ตามทีBสํ านั ก งาน ก.ล.ต. กํ าหนดหรือ ให ้ความเห็ นชอบ ทั ง ในประเทศ และ/หรือ
ต่างประเทศ
ทัง นี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารดังต่อไปนี


 ขายล่วงหน ้าแฝง (Structured Note)
ตราสารทีม
B ล
ี ักษณะของสัญญาซือ

B ถือตํBากว่าทีส
B ถือ
ตราสารหนีท
 ม
ีB อ
ี ันดับความน่าเชือ
B ามารถลงทุนได ้ (Non-investment Grade) และตราสารหนีทไีB ม่ได ้รับการจัดอันดับความน่าเชือ
B ถือตํBากว่าทีส
(Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว ้ซึงB ตราสารหนีทม
ีB อ
ี ันดับความน่าเชือ
B ามารถลงทุนได ้ (Non-investment Grade)
B ถือในอันดับทีส
เฉพาะกรณีทต
ีB ราสารหนีน
 ัน
 ได ้รับการจัดอันดับความน่าเชือ
B ามารถลงทุนได ้ (Investment Grade) ณ วันทีล
B งทุนเท่านัน
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อนึงB หากตลาดหลักทรัพย์มก
ี ารเปลีย
B นแปลงหรือจัดกลุม
่ ธุรกิจซึงB เกีย
B วข ้องกับธุรกิจปั จจัย 4 ข ้างต ้น บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหรือมีไว ้
ซึงB หลักทรัพย์ของกลุม
่ ธุรกิจนัน
 ๆ ด ้วย และหรืออาจมีบางขณะทีก
B องทุนไม่สามารถลงทุนให ้เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนทีก
B ําหนดไว ้ในโครงการ
ด ้วยเหตุตา่ งๆ เช่น มีการเปลีย
B นแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างมีนัยสําคัญ หรือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตจากภัยธรรมชาติทม
ีB น
ี ั ยสําคัญ
ต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ เป็ นต ้น โดยบริษัท
จัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว ้ซึงB หลักทรัพย์ให ้เป็ นไปตามสัดส่วนดังกล่าวข ้างต ้นให ้ผู ้ลงทุนทราบผ่านช่องทางทีเB หมาะสม
ทัง นี ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลา 30 วันนั บแต่
ิ ของ
วันทีจ
B ดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม และ/หรือช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุน และ/หรือช่วงระยะเวลาทีต
B ้องใช ้ในการจํ าหน่ายทรัพย์สน
กองทุนเนือ
B งจากได ้รับคําสังB ขายคืน หรือสับเปลีย
B นหน่วยลงทุน หรือเพือ
B รอการลงทุน ซึงB มีระยะเวลาไม่เกินกว่า 10 วันทําการ โดยต ้องคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู ้ลงทุนเป็ นสําคัญ
3.12 รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ:
B ง
สําหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนนีจ ะทํ าสัญญาสวอป และ/หรือ สัญญาฟอร์เวิรด
์ ทีอ
B ้างอิงกับอัตราแลกเปลีย
B นเพือ
B ป้ องกันความเสีย
(Hedging) โดยขึน
 อยู่กับดุลยพินจ
ิ ของผู ้จัดการกองทุน ซึงB จะพิจารณาจากสภาวะตลาดการเงินในขณะนั น
 ตัวอย่างเช่น กรณีทค
ีB ่าเงินบาทต่อ
B ง
ดอลลาร์สหรัฐอ่อ นค่าลงหรือแข็งค่าขึน
 จนส่งผลกระทบต่อกองทุน ผู ้จั ดการกองทุนจะพิจารณาปรับลดหรือเพิม
B สัดส่วนการป้ องกันความเสีย
ตามความเหมาะสมเพือ
B ประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุน เป็ นต ้น
ิ อืน
3.13 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
B หรือการหาดอกผลโดยวิธอ
ี น
ืB ทีจ
B ะลงทุน:
ิ อืน
3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
B หรือการหาดอกผลโดยวิธอ
ี น
ืB ทีจ
B ะลงทุนในประเทศ:
ิ อืน
บริษัทจั ดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลัก ทรัพย์ ทรัพย์สน
B หรือ หาดอกผลโดยวิธ ีอน
ืB อย่างใดอย่างหนึงB หรือหลายอย่าง
ตามทีป
B ระกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน หรือ ประกาศสํานั ก งาน ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว ้นแต่ในกรณีทค
ีB ณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน
ิ หรือการหาดอกผล
หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ให ้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก ้ไขหรือเพิม
B เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
โดยวิธอ
ี น
ืB
ส่วนที" 1: ประเภทและคุณสมบ ัติของตราสารทางการเงินทว" ั ไป
1. ประเภทของตราสาร ได ้แก่
1.1 ตราสารทุน
1.1.1 หุ ้น
 หุ ้น (share warrants)
1.1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ
ีB ะซือ
 หุ ้นเพิม
1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซือ
B ทุนทีโB อนสิทธิได ้ (Transferable Subscription Right)
1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทม
ีB ี underlying เป็ นหุ ้นหรือ share warrants
1.1.5 ตราสารทุนอืน
B ทีม
B ล
ี ักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามทีส
B ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิม
B เติม
1.2 ตราสารหนี
1.2.1 พันธบัตร
1.2.2 ตัpวเงินคลัง
1.2.3 หุ ้นกู ้ (ไม่รวมหุ ้นกู ้แปลงสภาพ หุ ้นกู ้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4 ตัpวแลกเงิน
1.2.5 ตัpวสัญญาใช ้เงิน
 หุ ้นกู ้
1.2.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ
ีB ะซือ
1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทม
ีB ี underlying เป็ นพันธบัตรหรือหุ ้นกู ้
1.2.8 ตราสารหนีอ
 น
ืB ทีม
B ล
ี ักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนีต
 าม 1.2.1 - 1.2.7 ตามทีส
B ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิม
B เติม
1.3 ตราสารกึงB หนีก
 งึB ทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4 ตราสาร Basel III
1.5 ศุกก
ู
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
2. คุณสมบัตข
ิ องตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ิ ทีบ
ทรัพย์สน
B ริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได ้ตาม 1. ต ้องมีคณ
ุ สมบัตข
ิ องตราสารตามหลักเกณฑ์ทค
ีB รบถ ้วน ดังนี
2.1 ไม่มข
ี ้อกําหนดหรือเงือ
B นไขทีท
B ําให ้ผู ้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลีย
B นมือได ้ (รวมถึงกรณีทเีB ป็ น ตัpวแลกเงิน หรือ ตัpวสัญญาใช ้เงิน ทีม
B เี งือ
B นไขห ้ามเปลีย
B นมือแต่กองทุนได ้ดําเนินการให ้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร ้องในตราสารได ้ตามวิธก
ี ารทีก
B ฎหมายกําหนด หรือมีเงือ
B นไขให ้กองทุนสามารถขายคืนผู ้ออกตราสารได ้)
2.3 มีข ้อมูลเกีย
B วกับตราสารทีบ
B ริษัทจัดการสามารถเข ้าถึงได ้เพือ
B นํ ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได ้อย่างสมํBาเสมอ และมีข ้อมูลราคา
B ถือได ้ซึงB จัดทําตามหลักวิชาการอันเป็ นทีย
ทีส
B ะท ้อนมูลค่ายุตธิ รรม โดยข ้อมูลดังกล่าวต ้องอ ้างอิงจากแหล่งข ้อมูลทีเB ชือ
B อมรับในระดับสากล
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2.4 ในกรณีท ีเป็ นการลงทุนในตัpว แลกเงิน หรือ ตัpว สัญญาใช ้เงิน ทีอ
B อกตราสารดั งกล่าวเพือ
B ชําระหนีก ารค ้า ตัpว แลกเงิน หรือ ตัpว สัญญาใช ้เงิน
ดังกล่าวต ้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด ้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพือ
B การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพือ
B การส่งออกและนํ าเข ้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม
B ล
ี ักษณะทํานองเดียวกับผู ้รับฝากตาม 2.4.1 – 2.4.7
ทัง นี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต ้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู ้สังB จ่ายหรือผู ้ออกตัpวทัง จํานวนรวมถึงดอกเบีย
 (ถ ้ามี) ตามทีรB ะบุไว ้ในตัpว
แลกเงินหรือตัpวสัญญาใช ้เงินด ้วย
ิ ประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
ส่วนที" 2: ทร ัพย์สน
ต ้องมีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี
1. มีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข ้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทัBวไปในส่วนทีB 1 ข ้อ 2.1 - 2.3
2. ในกรณีเป็ นการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมอืน
B กองทุนรวมดังกล่าวต ้องมีนโยบายการลงทุนดังนี (ไม่ใช ้กับการลงทุนในหน่วย CIS
ของกองทุนรวมทองคําทีล
B งทุนในทองคําแท่ง)
ิ ซึงB เป็ นประเภทและชนิดเดียวกับทีก
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สน
B องทุนสามารถลงทุนได ้
ิ เมือ
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สน
B ใช ้วิธค
ี ํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล ้วได ้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุน
ิ เมือ
ิ ทีเB ป็ น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สน
B ใช ้วิธค
ี ํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล ้วได ้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับทรัพย์สน
SIP ของกองทุน
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ทีเB ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุน
ิ ประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ส่วนที" 3: ทร ัพย์สน
ต ้องเป็ นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู ้รับฝากดังนี
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด ้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือ
B การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
B ทีอ
5. บรรษั ทตลาดรองสินเชือ
B ยูอ
่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพือ
B การส่งออกและนํ าเข ้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป
B ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม
B ล
ี ักษณะทํานองเดียวกับผู ้รับฝากตาม 1. - 9.
; โดยมีสญญาขายคื
ั
ส่วนที" 4: ธุรกรรมประเภทการซือ
น (reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต ้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี
ั ญา ต ้องเป็ นนิตบ
ั ญาใน reverse repo ได ้ตามกฎหมายไทย
1. คูส
่ ญ
ิ ค
ุ คลดังนีท
 ส
ีB ามารถเข ้าเป็ นคูส
่ ญ
1.1 ธนาคารพาณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนฟื นฟู
1.8 นิตบ
ิ ค
ุ คลทีม
B ก
ี ฎหมายเฉพาะจัดตัง ขึน

1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด ้วยวิธก
ี ารงบประมาณ
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2. ตราสารทีใB ช ้ในการทํา reverse repo ต ้องเป็ นตราสารดังนี
2.1 ตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็ นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ต ้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment
grade
 ทีธB นาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารทีม
2.2 ตัpวแลกเงิน ตัpวสัญญาใช ้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกก
ู หรือหุ ้นกู ้ระยะสัน
B ก
ี ฎหมายเฉพาะจัดตัง ขึน

เป็ นผู ้มีภาระผูกพัน ซึงB มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตัpวแลกเงิน หรือ ตัpวสัญญาใช ้เงิน ทีB TSFC เป็ นผู ้ออก ทีม
B ก
ี ําหนดวันใช ้เงินตามตัpวไม่เกิน 270 วันนั บแต่วันออกตัpว และเป็ นตัpวทีถ
B งึ กําหนด
ใช ้เงินเมือ
B ทวงถามหรือเมือ
B ได ้เห็น
2.4 ตัpวแลกเงิน ตัpวสัญญาใช ้เงิน หรือศุกก
ู ทีม
B อ
ี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันทีอ
B อก ซึงB มี credit rating อย่างใดอย่างหนึงB ดังนี
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเีB ป็ น issuer rating ต ้องเป็ น credit rating ทีไB ด ้มาจากการจัด credit
 ด ้วย
rating ระยะสัน
2.4.2 มี guarantor rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
 ขายตราสารหนี หรือ ทีม
B ถือและอ ้างอิงได ้ซึงB มีการ
2.5 ตราสารหนีซ งึB มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ทีข
B น
ึ ทะเบียนในตลาดซือ
B ข
ี ้อมูลราคาทีน
B ่าเชือ
เปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนีด
 ังกล่าวต ้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึงB ดังนี
 อยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวทีเB ทียบเคียงได ้กับ credit rating ระยะสัน
 ดังกล่าวตามทีB CRA
2.5.1 มี credit rating ระยะสัน
ได ้เปรียบเทียบไว ้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่ น 3 อันดับแรก
 ขายตราสารหนี หรือทีม
B ถือและอ ้างอิงได ้ซึงB มีการ
2.6 ตราสารหนีซ
 งึB มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนทีข
B น
ึ ทะเบียนในตลาดซือ
B ข
ี ้อมูลราคาทีน
B ่าเชือ
เปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนีด
 ังกล่าวต ้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึงB ดังนี
 อยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวทีเB ทียบเคียงได ้กับ credit rating ระยะสัน
 ดังกล่าวตามทีB CRA
2.6.1 มี credit rating ระยะสัน
ได ้เปรียบเทียบไว ้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่ น 4 อันดับแรก
ิ อืน
2.7 ทรัพย์สน
B ตามทีส
B ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิม
B เติม
3. ระยะเวลาการรับชําระหนีข
 อง reverse repo ต ้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข ้อกําหนดเพิม
B เติมทีบ
B ริษัทจัดการต ้องปฏิบัตส
ิ ําหรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต ้องใช ้สัญญามาตรฐานตามทีก
B ําหนดโดย TBMA หรือ TSFC
ื ไปขายหรือโอนต่อ เว ้นแต่เข ้าลักษณะดังนี
4.2 ห ้ามนํ าหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ
B อ
4.2.1 เป็ นการขายหรือโอนตามข ้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็ นการขายตาม repo ทีเB ป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด ้วยหลักเกณฑ์ เงือ
B นไข และวิธก
ี าร
ิ ของกองทุนรวม
ในการกู ้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สน
ื ณ วันเริม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ
B อ
B ต ้นสัญญา ต ้องมีมล
ู ค่าเป็ นไปตามสมการการคํานวณตามวิธก
ี ารดังนี
ื มากกว่า (ราคาซือ
 x (1 + discount rate))
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ
B อ
 = ราคาทีก
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงB เป็ นค่าซือ
 หลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo
ทัง นี ราคาซือ
B องทุนชําระให ้แก่คส
ู่ ญ
ื ณ สิน
 วัน ให ้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ
B อ
ื มากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ
B อ
ื ณ สิน
 วัน ไม่เป็ นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการต ้องเรียกให ้คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิใ นเงิน
4.4.2 ในกรณีทม
ีB ล
ู ค่าหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ
B อ
ื และทรัพย์สน
ิ
หรือหลักทรัพย์หรือตราสารทีส
B ามารถใช ้ในการทํา reverse repo ให ้แก่กองทุน เพือ
B ให ้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ
B อ

ื
ทีโB อนมาดังกล่าวเป็ นไปตามวิธก
ี ารดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันทีม
B ูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ
B อลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เว ้นแต่
เป็ นกรณีตาม 4.4.3
ื ณ สิน
 วัน มีมูลค่าน ้อยกว่ามูลค่า reverse repo x
4.4.3 ในกรณีทผ
ีB ลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ
B อ

(1 + discount rate) เป็ นจํานวนไม่เกิน 5 ล ้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซือ แล ้วแต่จํานวนใดจะตํBากว่า และมีการกําหนดเรือ
B งดังกล่าวไว ้ใน
B งของคูส
สัญญาซึงB ได ้กําหนดโดยพิจารณาถึงปั จจัยความเสีย
่ ัญญา (counterparty risk) แล ้ว บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได ้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให ้คํานวณดังนี
 รวมกับผลประโยชน์ทก
4.5.1 คํานวณจากราคาซือ
ีB องทุนพึงได ้รับจาก reverse repo จนถึงวันทีม
B ก
ี ารคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็ นรายธุรกรรม หรือ คํ านวณรวมเป็ นยอดสุทธิของ reverse repo ทุก ธุรกรรมทีก
B องทุนมีอ ยู่กับคู่สัญญารายเดียวกันและมี
ื หรือทรัพย์สน
ิ ทีโB อนตาม 4.4.2 (ถ ้ามี) ของ
ข ้อตกลงกําหนดให ้สามารถบังคับชําระหนีต
 ามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึงB จากหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ
B อ
ธุรกรรมทีเB กิดจาก reverse repo รายการอืน
B ได ้
B งของคูส
ื แล ้ว
4.6 discount rate ทีน
B ํ ามาใช ้ในการคํานวณ ต ้องเป็ นการกําหนดขึน
 โดยคํานึงถึงปั จจัยความเสีย
่ ัญญา หลักทรัพย์ หรือตราสารทีซ
B อ
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ส่วนที" 5: ธุรกรรมประเภทการให้ยม
ื หล ักทร ัพย์ (securities lending)
ต ้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี
ั ญา ต ้องมีคส
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงB เป็ นผู ้ได ้รับใบอนุญาตให ้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีทค
ั ญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของ
1. คูส
่ ญ
ู่ ญ
ีB ส
ู่ ญ
ผู ้ยืม ผู ้ยืมต ้องเป็ นบุคคลดังนีท
 ส
ีB ามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได ้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผู ้ได ้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื นฟู
1.4 ธนาคารเพือ
B การนํ าเข ้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนาคารพาณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวต
ิ
ิ ของผู ้ลงทุนแต่ละรายตัง แต่ 1 ล ้านบาทขึน
1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีม
B ม
ี ล
ู ค่าทรัพย์สน
 ไป
1.10 กองทุนบําเหน็ จบํานาญข ้าราชการ
1.11 นิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
B ตามทีส
B ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิม
B เติม
2. หลักทรัพย์ทใีB ห ้ยืม ต ้องเป็ นหลักทรัพย์ทอ
ีB ยูใ่ นระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ทธ
ีB นาคารแห่งประเทศไทย
ทําหน ้าทีเB ป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต ้องดําเนินการดังนี
3.1 ดําเนินการให ้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู ้ยืมเพือ
B เป็ นประกันการให ้ยืมหลักทรัพย์ โดยต ้องเป็ นหลักประกันดังนี
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
 ทีB ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ ธนาคารทีม
3.1.3 ตัpวแลกเงิน ตัpวสัญญาใช ้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือ หุ ้นกู ้ระยะสัน
B ก
ี ฎหมายเฉพาะ
จัดตัง ขึน
 เป็ นผู ้มีภาระผูกพัน
3.1.4 ตัpวแลกเงิน หรือ ตัpวสัญญาใช ้เงิน ทีB TSFC เป็ นผู ้ออก ทีม
B ก
ี ํ าหนดวันใช ้เงินตามตัpวไม่เกิน 270 วันนั บแต่วันออกตัpวและเป็ นตัpวทีถ
B งึ
กําหนดใช ้เงินเมือ
B ทวงถามหรือเมือ
B ได ้เห็น
3.1.5 ตัpวแลกเงิน ตัpวสัญญาใช ้เงิน หรือศุกก
ู ทีม
B อ
ี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันทีอ
B อก ซึงB มี credit rating อย่างใดอย่างหนึงB ดังนี
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทเีB ป็ น issuer rating ต ้องเป็ น credit rating ทีไB ด ้มาจากการจัด credit
 ด ้วย
rating ระยะสัน
3.1.5.2 มี guarantor rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนีท
 ม
ีB ี credit rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือคําประกันทีธB นาคารพาณิชย์ เป็ นผู ้ออกให ้แก่กองทุนเพือ
B เป็ นประกันการคืนหลักทรัพย์ให ้แก่กองทุน
3.1.8 หุ ้นจดทะเบียนใน SET
หลักประกันดังกล่าวไม่ได ้

B อยู่ใ นดั ชนี SET50
ทีBมรี ายชือ

ทั ง นี ในกรณีท ีBก องทุนไม่มน
ี โยบายการลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรั บ

3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
3.2 ดําเนินการให ้กองทุนมีกรรมสิทธิห
 รือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือ ดําเนินการโดยวิธอ
ี น
ืB ซึงB จะมีผลให ้บริษัท จัดการสามารถบังคับ
ชําระหนีเ อาจากหลักประกันดังกล่าวได ้โดยพลัน
3.3 ห ้ามนํ าหลักประกันตาม 3.1 ทีก
B องทุนมีก รรมสิท ธิไ ปโอนหรือ ขายต่อ หรือ ทําให ้ไม่ส ามารถบังคับตามหลัก ประกันนั น
 ได ้ เว ้นแต่เป็ นการ
บังคับชําระหนีต
 ามข ้อตกลงในธุรกรรมการให ้ยืมหลักทรัพย์ นัน
 เอง
 วันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ทใีB ห ้ยืม
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิน
ิ ดังนี
3.5 ในกรณีทห
ีB ลักประกันเป็ นเงินสด ให ้นํ าเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สน
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารทีม
B ก
ี ฎหมายเฉพาะจัดตัง ขึน

3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ ตัpวสัญญาใช ้เงิน ดังนี
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ ตัpวสัญญาใช ้เงิน ทีธB นาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารทีม
B ก
ี ฎหมายเฉพาะจัดตัง ขึน
 เป็ นผู ้มีภาระผูกพัน
3.5.2.2 ตัpวสัญญาใช ้เงิน ทีB TSFC เป็ นผู ้ออก ทีม
B ก
ี ําหนดวันใช ้เงินตามตัpวไม่เกิน 270 วันนั บแต่วันออกตัpว และเป็ นตัpวทีถ
B งึ กําหนดใช ้เงินเมือ
B
ทวงถามหรือเมือ
B ได ้เห็น
3.5.2.3 ตัpวสัญญาใช ้เงิน ทีม
B อ
ี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันทีอ
B อก ซึงB มี credit rating อย่างหนึงB อย่างใดดังนี
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่ นอันดับแรก โดยกรณีทเีB ป็ น issuer rating ต ้องเป็ น credit rating ทีไB ด ้มาจากการจัด credit
 ด ้วย
rating ระยะสัน
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
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3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลัก ษณะและสาระสํ า คัญ ของสั ญ ญา ให ้ใช ้สั ญ ญาทีBม ีลัก ษณะและสาระสํ า คั ญของสัญ ญา ตามประกาศสํ านั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด ้วยข ้อกําหนดเกีย
B วกับระบบงาน สัญญายืมและให ้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให ้ยืม
หลักทรัพย์
ส่วนที" 6: ธุรกรรมประเภท derivatives
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี
ั ญาได ้ต ้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึงB หรือหลายอย่างดังนี
1. ประเภท underlying derivatives ทีก
B องทุนจะเข ้าเป็ นคูส
่ ญ
ิ ทีก
1.1 ทรัพย์สน
B องทุนสามารถลงทุนได ้
1.2 อัตราดอกเบีย

1.3 อัตราแลกเปลีย
B นเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต ้น
1.5 ทองคํา
1.6 นํ ามันดิบ
1.7 ดัชนีกลุม
่ สินค ้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีทม
ีB อ
ี งค์ประกอบเป็ นสินค ้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9
1.8 ดัชนีทม
ีB อ
ี งค์ประกอบเป็ นดัชนีตาม 1.7
1.9 underlying อืน
B ตามทีส
B ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิม
B เติม
ในกรณีท ีB derivatives อ ้างอิงกับราคาของ underlying ข ้างต ้น ราคาทีอ
B ้างอิงดังกล่าวต ้องเป็ นราคาปั จจุบัน (spot price) หรือราคาของสัญญา
 ขายล่วงหน ้า (futures price)เท่านัน
ซือ
 ทัง นี ราคาของ underlying อืน
B ทีไB ม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ทีเB ป็ นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต ้อง
เป็ นทีย
B อมรับอย่างกว ้างขวางและเปิ ดเผยไว ้อย่างแพร่หลายด ้วย
2. เงือ
B นไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได ้ต่อเมือ
B
2.1 กรณีกองทุนได ้ระบุเกีย
B วกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ
B ะลงทุนไว ้อย่างชัดเจนในโครงการ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึงB ดังนี
2.2 เป็ นการเข ้าเป็ นคูส
่ ญ
2.2.1 derivatives on organized exchange
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงB เป็ น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารทีม
 ขาย
2.2.2 OTC derivatives ในประเทศไทย ต ้องมีคส
ู่ ญ
B ก
ี ฎหมายเฉพาะจัดตัง ขึน
 ตัวแทนซือ
derivatives หรือผู ้ค ้า derivatives
 สุดลง สินค ้านั น
ิ ทีก
2.3 ในกรณีทจ
ีB ะต ้องมีการชําระหนีด
 ้วยการส่งมอบสินค ้าเมือ
B derivatives สิน
 ต ้องเป็ นทรัพย์สน
B องทุนสามารถลงทุนได ้ ทัง นี
ิ ธิรับมอบหรือมีหน ้าทีส
ไม่วา่ กองทุนจะเป็ นผู ้มีสท
B ง่ มอบสินค ้านัน
 ก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิม
B เติมกรณี underlying เป็ นดัชนี
ในกรณีท ีB derivatives มี underlying เป็ นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดังกล่าวต ้องมีลักษณะดังนี
3.1 เป็ นดัชนีทม
ีB ก
ี ารกําหนดวิธก
ี ารคํานวณไว ้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข ้อมูลของ underlying หรือปั จจัยต่างๆ ทีน
B ํ ามาใช ้ในการคํานวณ
และมีการคํานวณดัชนีให ้เป็ นปั จจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทัง นี underlying หรือปั จจัยดังกล่าวต ้องมีการเคลือ
B นไหว
ตามสภาวะตลาดอย่างเป็ นอิสระด ้วย
3.2 เป็ นดัชนีทม
ีB ล
ี ักษณะอย่างใดอย่างหนึงB ดังนี
3.2.1 ดัชนีทม
ีB ก
ี ารกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีทม
ีB ล
ี ักษณะใดลักษณะหนึงB ดังนี
3.2.1.1 ดัชนีทอ
ีB งค์ประกอบแต่ละตัวมีนําหนักน ้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ าหนักทัง หมด
3.2.1.2 ดัชนีท อ
ีB งค์ประกอบตัวใดตัวหนึBง มีนําหนั ก น ้อยกว่าหรือ เท่ากับ 35% ของนํ าหนั ก ทั ง หมด ในกรณี ท เีB ป็ นไปตามสภาวะตลาด โดย
องค์ประกอบตัวอืน
B ต ้องมีนําหนักไม่เกินอัตราทีก
B ําหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายนํ าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต ้องนํ าองค์ประกอบทีเB กีย
B วข ้องกับทองคําหรือนํ ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีทม
ีB อ
ี งค์ประกอบทัง หมดเป็ นหรือเกีย
B วข ้องกับทองคําหรือนํ ามันดิบ หรือเป็ นดัชนีราคาทองคําหรือนํ ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอน
ืB ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเB ป็ นไปตามเงือ
B นไขครบถ ้วนดังนี
3.2.3.1 เป็ นดัชนีทม
ีB อ
ี งค์ประกอบเป็ นตราสารหรือสัญญาทีก
B องทุนสามารถลงทุนได ้โดยตรง
3.2.3.2 เมือ
B คํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือ นหนึงB ว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือ สัญญานั น
 โดยตรงแล ้วได ้ผลเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน

B ถือและทําหน ้าทีไB ด ้อย่างอิสระจาก บริษัทจัดการ ทัง นี หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าว
3.3 เป็ นดัชนีทไีB ด ้รับการพัฒนาโดยสถาบันทีม
B ค
ี วามน่าเชือ
เป็ นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต ้องจัดให ้มีมาตรการป้ องกันความขัดแย ้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด ้วย
B ทีม
3.4 มีการแสดงดัชนีนัน
 ๆ อย่างต่อเนือ
B งเป็ นประจําทุกวันทําการผ่านสือ
B ก
ี ารเสนอข ้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีทเีB ป็ นดัชนีกลุม
่ สินค ้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต ้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึงB อย่างใดหรือหลายอย่างดังนี
 ขายล่วงหน ้า (futures price) ของสินค ้าโภคภัณฑ์
3.5.1 ราคาปั จจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซือ
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ิ ค ้าโภคภัณฑ์ทค
 ขายล่วงหน ้า (futures price) ของสินค ้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสน
ีB ํานวณจากราคาปั จจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซือ
สินค ้าใดสินค ้าหนึงB
 ขายล่วงหน ้าทีอ
ิ ค ้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.5.3 ราคาสัญญาซือ
B ้างอิงกับดัชนีสน
3.6 ในกรณีทเีB ป็ นดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีดังกล่าวต ้องคํานวณโดยใช ้แหล่งข ้อมูลอ ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือ
ต่างประเทศ หรือ คํานวณจากราคาสินค ้าและบริการทีบ
B ริษัทจัดการแสดงให ้เห็นได ้ว่าวิธก
ี ารคํานวณของผู ้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท ้อน
อัตราเงินเฟ้ อได ้อย่างเหมาะสม
ิ ทีเB พียงพอต่อการชําระหนีต
4. หลักเกณฑ์การจัดให ้มีทรัพย์สน
 ามภาระผูกพัน (cover rule)
ิ ของกองทุนทีม
บริษัทจัดการต ้องจัดให ้มีทรัพย์สน
B ค
ี ณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนทีเB พียงพอต่อภาระทีก
B องทุนอาจต ้องชําระหนีต
 ามข ้อตกลง

ํ
เมือ
B derivatives สินสุดลงไว ้ตลอดเวลาทีไB ด ้ลงทุนใน derivatives นัน
 และเป็ นไปตามทีส
B านักงาน ก.ล.ต. กําหนด
B ง
5. หลักเกณฑ์เพิม
B เติมสําหรับการลงทุนทีม
B วี ัตถุประสงค์เพือ
B การลดความเสีย
ิ ทีจ
B ง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าว
ในกรณีทบ
ีB ริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ทีB underlying ไม่ใช่สงิB เดียวกับทรัพย์สน
B ะลดความเสีย
ต ้องเป็ นไปตามทีส
B ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
6. หลักเกณฑ์เพิม
B เติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต ้องจัดให ้มีข ้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงB คํานวณและแจ ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให ้ บริษัทจัดการทราบทุกวันทีB 15 และวันสุดท ้ายของแต่ละเดือน
6.1 ให ้คูส
่ ญ
ทัง นี ในกรณีทวีB ันดังกล่าวเป็ นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ ให ้คํานวณและแจ ้งมูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีทเีB กิดเหตุการณ์ทส
ีB ง่ ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสํ าคัญ ให ้คู่สัญญาอีก ฝ่ ายหนึงB คํานวณและแจ ้งมูลค่ายุตธิ รรม
ของ derivatives ให ้บริษัทจัดการทราบทันที
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงB ยินยอมให ้มีการล ้างฐานะ derivatives เมือ
6.3 คูส
่ ญ
B บริษัทจัดการร ้องขอได ้
ั ญาใน credit derivatives
7. หลักเกณฑ์เพิม
B เติมสําหรับการเข ้าเป็ นคูส
่ ญ
บริษัทจัดการต ้องปฏิบัตต
ิ ามเงือ
B นไขดังนี
ั ญาใน credit derivatives ได ้เฉพาะเพือ
B งเท่านัน
7.1 เข ้าเป็ นคูส
่ ญ
B การลดความเสีย

ั ญาได ้เฉพาะ credit derivatives ทีม
7.2 เข ้าเป็ นคูส
่ ญ
B ล
ี ักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึงB อย่างใด ดังนี
 ประกันความเสีย
B งด ้านเครดิตทีเB กีย
7.2.1 Credit Default Swap: ซึงB ได ้แก่ การตกลงในฐานะผู ้ซือ
B วข ้องกับความสามารถในการชําระหนีตาม
B งมีภาระผูกพันทีจ

obligation ของผู ้ผูกพันตาม obligation นั น
 โดยคู่สัญญาทีอ
B ยู่ในฐานะผู ้ขายประกันความเสีย
B ะต ้องชําระเงินตามข ้อตกลงซือ
B งเมือ
 ประกันความเสีย
B งครบกํ าหนดทันที (ในกรณีทไีB ม่เกิด credit event
ประกันความเสีย
B เกิด credit event ขึน
 โดยจะมีผลให ้ข ้อตกลงซือ
 สุดในวันครบกํ าหนดตามปกติ) ทัง นี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ
ข ้อตกลงจะสิน
B ง มีหน ้าทีช
obligation มีหลายรายการซึงB กําหนดให ้ผู ้ขายประกันความเสีย
B ําระหนีเมือ
B เกิด credit event ขึน
 กับ obligation รายการใดรายการ
หนึงB เป็ นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมือ
B เกิด credit event ขึน
 กับ obligation รายการใดรายการหนึงB ในกลุ่ม obligation ซึงB จะมีการ
ชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั น
 แต่ข ้อตกลงจะครบกํ าหนดเมือ
B เกิด credit event ขึน
 กับ obligation ทุก รายการในกลุ่ม
(Proportionate Credit Default Swap)
 ประกันความเสีย
B งของสินทรัพย์อ ้างอิงทีเB กิดจากการลดลงของ
7.2.2 Total Rate of Return Swap: ซึงB ได ้แก่ การตกลงในฐานะผู ้ซือ
B งมีภ าระผูก พันทีจ
ผลตอบแทนทีจ
B ะได ้รับจากสินทรัพย์อ ้างอิง โดยผู ้ขายประกันความเสีย
B ะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงทีห
B รือ อัตราลอยตัว ทีB
 ประกันความ
อ ้างอิงกับอัตราดอกเบีย
 ตามทีจ
B ะตกลงกัน และส่วนทีล
B ดลง (ถ ้ามี) ของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์อ ้างอิง เพือ
B แลกกับการทีผ
B ู ้ซือ
B งจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเB พิม
B ง จนกว่าจะเกิด credit
เสีย
B ขึน
 (ถ ้ามี) ของมูลค่ายุตธ
ิ รรมของสินทรัพย์อ ้างอิงให ้กับผู ้ขายประกันความเสีย
event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต ้องใช ้สัญญามาตรฐานตามทีก
B ําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอืน
B ตามทีB
สํานักงานยอมรับ ซึงB มีข ้อตกลงทีม
B ล
ี ักษณะดังนี
7.3.1 มีผลใช ้บังคับได ้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย ้งกับกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอืน
B
 ขายล่วงหน ้าทีB credit derivatives นัน
B มเสียไป
7.3.2 ไม่มข
ี ้อกําหนดทีท
B ําให ้สิทธิทก
ีB ําหนดไว ้ในตราสารหนีห
 รือสัญญาซือ
 อ ้างอิงเสือ
ั ญา
7.3.3 ไม่มข
ี ้อกําหนดให ้กองทุนต ้องชดใช ้ความเสียหายให ้แก่คส
ู่ ญ
ิ อืน
3.13.2 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
B หรือการหาดอกผลโดยวิธอ
ี น
ืB ทีจ
B ะลงทุนในต่างประเทศ:
ิ อืน
บริษัทจั ดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลัก ทรัพย์ ทรัพย์สน
B หรือ หาดอกผลโดยวิธ ีอน
ืB อย่างใดอย่างหนึงB หรือหลายอย่าง
ตามทีป
B ระกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน หรือ ประกาศสํานั ก งาน ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว ้นแต่ในกรณีทค
ีB ณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน
ิ หรือการหาดอกผล
หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ให ้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก ้ไขหรือเพิม
B เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
โดยวิธอ
ี น
ืB
ทัง นี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต ้องเสนอขายหรือเป็ นการทําสัญญาในประเทศทีม
B ห
ี น่วยงาน
 ขายในตลาดซือ
 ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีB
กํากับดูแลด ้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเีB ป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือทีม
B ก
ี ารซือ
เป็ นสมาชิกของ WFE หรือเป็ นตราสารของบริษัททีจ
B ัดตัง และเสนอขายใน GMS
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ส่วนที" 1: ประเภทและคุณสมบ ัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทว" ั ไป
1. ประเภทของตราสาร ได ้แก่
1.1 ตราสารทุนต่างประเทศ
1.1.1 หุ ้น
 หุ ้น (share warrants)
1.1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ
ีB ะซือ
 หุ ้นเพิม
1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซือ
B ทุนทีโB อนสิทธิได ้ (Transferable Subscription Right)
1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทม
ีB ี underlying เป็ นหุ ้นหรือ share warrants
1.1.5 ตราสารทุนอืน
B ทีม
B ล
ี ักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนต่างประเทศตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามทีส
B ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิม
B เติม
1.2 ตราสารหนีต
 า่ งประเทศ
1.2.1 พันธบัตร
1.2.2 ตัpวเงินคลัง
1.2.3 หุ ้นกู ้ (ไม่รวมหุ ้นกู ้แปลงสภาพ หุ ้นกู ้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4 ตัpวแลกเงิน
1.2.5 ตัpวสัญญาใช ้เงิน
 หุ ้นกู ้
1.2.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ
ีB ะซือ
1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทม
ีB ี underlying เป็ นพันธบัตรหรือหุ ้นกู ้
1.2.8 ตราสารหนีอ
 น
ืB ทีม
B ล
ี ักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนีต
 าม 1.2.1 - 1.2.7 ตามทีส
B ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิม
B เติม
1.3 ตราสารกึงB หนีก
 งึB ทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4 ตราสาร Basel III
1.5 ศุกก
ู
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตา่ งประเทศ
2. คุณสมบัตข
ิ องตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ิ ทีบ
ทรัพย์สน
B ริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได ้ตาม 1. ต ้องมีคณ
ุ สมบัตข
ิ องตราสารตามหลักเกณฑ์ทค
ีB รบถ ้วน ดังนี
2.1 ไม่มข
ี ้อกําหนดหรือเงือ
B นไขทีท
B ําให ้ผู ้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลีย
B นมือได ้ (รวมถึงกรณีทเีB ป็ น ตัpวแลกเงิน หรือ ตัpวสัญญาใช ้เงิน ทีม
B เี งือ
B นไขห ้ามเปลีย
B นมือแต่กองทุนได ้ดําเนินการให ้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร ้องในตราสารได ้ตามวิธก
ี ารทีก
B ฎหมายกําหนด หรือมีเงือ
B นไขให ้กองทุนสามารถขายคืนผู ้ออกตราสารได ้)
2.3 มีข ้อมูลเกีย
B วกับตราสารทีบ
B ริษัทจัดการสามารถเข ้าถึงได ้เพือ
B นํ ามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได ้อย่างสมํBาเสมอ และมีข ้อมูลราคา
B ถือได ้ซึงB จัดทําตามหลักวิชาการอันเป็ นทีย
ทีส
B ะท ้อนมูลค่ายุตธิ รรม โดยข ้อมูลดังกล่าวต ้องอ ้างอิงจากแหล่งข ้อมูลทีเB ชือ
B อมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีท ีเป็ นการลงทุนในตัpว แลกเงิน หรือ ตัpว สัญญาใช ้เงิน ทีอ
B อกตราสารดั งกล่าวเพือ
B ชําระหนีก ารค ้า ตัpว แลกเงิน หรือ ตัpว สัญญาใช ้เงิน
ดังกล่าวต ้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี
2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด ้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม
B ล
ี ักษณะทํานองเดียวกับผู ้รับฝากตาม 2.4.1
ทัง นี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต ้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผู ้สังB จ่ายหรือผู ้ออกตัpวทัง จํานวนรวมถึงดอกเบีย
 (ถ ้ามี) ตามทีรB ะบุไว ้ในตัpว
แลกเงินหรือตัpวสัญญาใช ้เงินด ้วย
ิ ประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property ทีก
ส่วนที" 2: ทร ัพย์สน
" ารออกอยูภ
่ ายใต้บ ังค ับกฎหมายต่างประเทศ
ต ้องมีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี
1. มีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข ้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทัBวไปในส่วนทีB 1 ข ้อ 2.1 - 2.3
2. เป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ ทีเB ป็ นดังนี
 ขายหลักทรัพย์ซงึB
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต ้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศทีก
B ํากับดูแลด ้านหลักทรัพย์และตลาดซือ
 ขายในตลาดซือ
 ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเB ป็ นสมาชิก
เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ ทีม
B ก
ี ารซือ
ของ WFE
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยูภ
่ ายใต ้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลทีเB ป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO
2.3 ในกรณีทก
ีB องทุนรวมไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต ้องอยู่ภายใต ้หลักเกณฑ์การกํากับ
ดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพือ
B ผู ้ลงทุนรายย่อยของประเทศนัน

B ประเทศทีส
3. ประเทศทีก
B ํากับดูแลการเสนอขายหน่ วยดังกล่าวมีมาตรการให ้ความคุ ้มครองผู ้ลงทุนอย่างเพียงพอ ทัง นี ตามรายชือ
B ํ านั ก งาน
ก.ล.ต. กําหนด
4. กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต ้องมีการจํ ากัดการกู ้ยืมไว ้เฉพาะกรณีมเี หตุจําเป็ นในการบริหารสภาพคล่องเป็ นการชัวB คราวเท่านั น
 และมี
นโยบายการลงทุนดังนี (ไม่ใช ้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึงB เป็ นกองทุนรวมทองคําทีล
B งทุนในทองคําแท่ง)
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ิ เมือ
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สน
B ใช ้วิธค
ี ํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล ้วได ้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุน ทัง นี
ิ ทีเB ป็ น SIP
หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช ้กับกรณีทรัพย์สน
ิ เมือ
ิ ทีเB ป็ น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สน
B ใช ้วิธค
ี ํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล ้วได ้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับทรัพย์สน
SIP ของกองทุน
4.3 มีการลงทุนใน derivatives ทีเB ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุน
ิ ซึงB เป็ นประเภทและชนิดเดียวกับทีก
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศทีก
B องทุนลงทุน ต ้องเป็ นกองทุนทีม
B ุ่งเน ้นลงทุนในทรัพย์สน
B องทุนสามารถ
ิ ทีไB ม่สามารถลงทุนได ้มาคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล ้วจะต ้องไม่เกินร ้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุน
ลงทุนได ้ และเมือ
B นํ าทรัพย์สน
ิ ประเภทเงินฝากของสถาบ ันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศทีเ" ทียบเท่าเงินฝาก
ส่วนที" 3: ทร ัพย์สน
ต ้องเป็ นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศทีเB ทียบเท่าเงินฝากของผู ้รับฝาก ดังนี
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด ้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
B ทีอ
2. บรรษั ทตลาดรองสินเชือ
B ยูอ
่ าศัย
3. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม
B ล
ี ักษณะทํานองเดียวกับผู ้รับฝากตาม 1. - 2.
ส่วนที" 4: ธุรกรรมประเภท derivatives
ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี
ั ญาได ้ต ้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึงB หรือหลายอย่างดังนี
1. ประเภท underlying derivatives ทีก
B องทุนจะเข ้าเป็ นคูส
่ ญ
ิ ทีก
1.1 ทรัพย์สน
B องทุนสามารถลงทุนได ้
1.2 อัตราดอกเบีย

1.3 อัตราแลกเปลีย
B นเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต ้น
1.5 ทองคํา
1.6 นํ ามันดิบ
1.7 ดัชนีกลุม
่ สินค ้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีทม
ีB อ
ี งค์ประกอบเป็ นสินค ้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9
1.8 ดัชนีทม
ีB อ
ี งค์ประกอบเป็ นดัชนีตาม 1.7
1.9 underlying อืน
B ตามทีส
B ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิม
B เติม
ในกรณีท ีB derivatives อ ้างอิงกับราคาของ underlying ข ้างต ้น ราคาทีอ
B ้างอิงดังกล่าวต ้องเป็ นราคาปั จจุบัน (spot price) หรือราคาของสัญญา
 ขายล่วงหน ้า (futures price) เท่านั น
ซือ
 ทัง นี ราคาของ underlying อืน
B ทีไB ม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ทีเB ป็ นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว
ต ้องเป็ นทีย
B อมรับอย่างกว ้างขวางและเปิ ดเผยไว ้อย่างแพร่หลายด ้วย
2. เงือ
B นไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได ้ต่อเมือ
B
2.1 กรณีกองทุนได ้ระบุเกีย
B วกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ
B ะลงทุนไว ้อย่างชัดเจนในโครงการ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึงB ดังนี
2.2 เป็ นการเข ้าเป็ นคูส
่ ญ
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ในต่างประเทศทีม
B ค
ี ู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึงB เป็ นนิตบ
ิ ุคคลทีไB ด ้รับอนุญาตให ้ประกอบธุรกิจ derivatives ทีอ
B ยู่ภายใต ้การ
กํากับดูแลโดยหน่วยงานกํากับดูแลด ้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเีB ป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือทีเB ป็ นสมาชิกของ WFE
 สุดลง สินค ้านั น
ิ ทีก
2.3 ในกรณีทจ
ีB ะต ้องมีการชําระหนีด
 ้วยการส่งมอบสินค ้าเมือ
B derivatives สิน
 ต ้องเป็ นทรัพย์สน
B องทุนสามารถลงทุนได ้ ทัง นี
ิ ธิรับมอบหรือมีหน ้าทีส
ไม่วา่ กองทุนจะเป็ นผู ้มีสท
B ง่ มอบสินค ้านัน
 ก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิม
B เติมกรณี underlying เป็ นดัชนี
ในกรณีท ีB derivatives มี underlying เป็ นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดังกล่าวต ้องมีลักษณะดังนี
3.1 เป็ นดัชนีทม
ีB ก
ี ารกําหนดวิธก
ี ารคํานวณไว ้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข ้อมูลของ underlying หรือปั จจัยต่างๆ ทีน
B ํ ามาใช ้ในการคํานวณ
และมีการคํานวณดัชนีให ้เป็ นปั จจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทัง นี underlying หรือปั จจัยดังกล่าวต ้องมีการเคลือ
B นไหว
ตามสภาวะตลาดอย่างเป็ นอิสระด ้วย
3.2 เป็ นดัชนีทม
ีB ล
ี ักษณะอย่างใดอย่างหนึงB ดังนี
3.2.1 ดัชนีทม
ีB ก
ี ารกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีทม
ีB ล
ี ักษณะใดลักษณะหนึงB ดังนี
3.2.1.1 ดัชนีทอ
ีB งค์ประกอบแต่ละตัวมีนําหนักน ้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ าหนักทัง หมด
3.2.1.2 ดัชนีท อ
ีB งค์ประกอบตัวใดตัวหนึงB มีนําหนั ก น ้อยกว่าหรือ เท่ากับ 35% ของนํ าหนั ก ทัง หมด ในกรณีท เีB ป็ นไปตามสภาวะตลาด โดย
องค์ประกอบตัวอืน
B ต ้องมีนําหนักไม่เกินอัตราทีก
B ําหนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายนํ าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต ้องนํ าองค์ประกอบทีเB กีย
B วข ้องกับทองคําหรือนํ ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนีทม
ีB อ
ี งค์ประกอบทัง หมดเป็ นหรือเกีย
B วข ้องกับทองคําหรือนํ ามันดิบ หรือเป็ นดัชนีราคาทองคําหรือนํ ามันดิบ
3.2.3 ดัชนีอน
ืB ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเB ป็ นไปตามเงือ
B นไขครบถ ้วนดังนี
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3.2.3.1 เป็ นดัชนีทม
ีB อ
ี งค์ประกอบเป็ นตราสารหรือสัญญาทีก
B องทุนสามารถลงทุนได ้โดยตรง
3.2.3.2 เมือ
B คํ านวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือ นหนึงB ว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือ สัญญานั น
 โดยตรงแล ้วได ้ผลเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน

B ถือและทําหน ้าทีไB ด ้อย่างอิสระจาก บริษัทจัดการ ทัง นี หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าว
3.3 เป็ นดัชนีทไีB ด ้รับการพัฒนาโดยสถาบันทีม
B ค
ี วามน่าเชือ
เป็ นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต ้องจัดให ้มีมาตรการป้ องกันความขัดแย ้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด ้วย
B ทีม
3.4 มีการแสดงดัชนีนัน
 ๆ อย่างต่อเนือ
B งเป็ นประจําทุกวันทําการผ่านสือ
B ก
ี ารเสนอข ้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีทเีB ป็ นดัชนีกลุม
่ สินค ้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต ้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึงB อย่างใดหรือหลายอย่างดังนี
 ขายล่วงหน ้า (futures price) ของสินค ้าโภคภัณฑ์
3.5.1 ราคาปั จจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซือ
ิ ค ้าโภคภัณฑ์ทค
 ขายล่วงหน ้า (futures price) ของสินค ้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสน
ีB ํานวณจากราคาปั จจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซือ
สินค ้าใดสินค ้าหนึงB
 ขายล่วงหน ้าทีอ
ิ ค ้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.5.3 ราคาสัญญาซือ
B ้างอิงกับดัชนีสน
3.6 ในกรณีท เีB ป็ นดัชนีเงินเฟ้ อ ดัชนีดังกล่าวต ้องคํ านวณโดยใช ้แหล่งข ้อมูลอ ้างอิงจากรายงานของหน่ วยงานราชการของประเทศไทยหรือ
ต่างประเทศ หรือ คํานวณจากราคาสินค ้าและบริการทีบ
B ริษัทจัดการแสดงให ้เห็นได ้ว่าวิธก
ี ารคํานวณของผู ้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท ้อน
อัตราเงินเฟ้ อได ้อย่างเหมาะสม
ิ ทีเB พียงพอต่อการชําระหนีต
4. หลักเกณฑ์การจัดให ้มีทรัพย์สน
 ามภาระผูกพัน (cover rule)
ิ ของกองทุนทีม
บริษัทจัดการต ้องจัดให ้มีทรัพย์สน
B ค
ี ณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนทีเB พียงพอต่อภาระทีก
B องทุนอาจต ้องชําระหนีต
 ามข ้อตกลง
 สุดลงไว ้ตลอดเวลาทีไB ด ้ลงทุนใน derivatives นัน
เมือ
B derivatives สิน
 และเป็ นไปตามทีส
B ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
B ง
5. หลักเกณฑ์เพิม
B เติมสําหรับการลงทุนทีม
B วี ัตถุประสงค์เพือ
B การลดความเสีย
ิ ทีจ
B ง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าว
ในกรณีทบ
ีB ริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ทีB underlying ไม่ใช่สงิB เดียวกับทรัพย์สน
B ะลดความเสีย
ต ้องเป็ นไปตามทีส
B ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
6. หลักเกณฑ์เพิม
B เติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต ้องจัดให ้มีข ้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงB คํานวณและแจ ้งมูลค่ายุตธิ รรมของ derivatives ให ้ บริษัทจัดการทราบทุกวันทีB 15 และวันสุดท ้ายของแต่ละเดือน
6.1 ให ้คูส
่ ญ
ทัง นี ในกรณีทวีB ันดังกล่าวเป็ นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ
ให ้คํานวณและแจ ้งมูลค่ายุตธิ รรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีทเีB กิดเหตุการณ์ทส
ีB ง่ ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสํ าคัญ ให ้คู่สัญญาอีก ฝ่ ายหนึงB คํานวณและแจ ้งมูลค่ายุตธิ รรม
ของ derivatives ให ้บริษัทจัดการทราบทันที
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงB ยินยอมให ้มีการล ้างฐานะ derivatives เมือ
6.3 คูส
่ ญ
B บริษัทจัดการร ้องขอได ้
ั ญาใน credit derivatives
7. หลักเกณฑ์เพิม
B เติมสําหรับการเข ้าเป็ นคูส
่ ญ
บริษัทจัดการต ้องปฏิบัตต
ิ ามเงือ
B นไขดังนี
ั ญาใน credit derivatives ได ้เฉพาะเพือ
B งเท่านัน
7.1 เข ้าเป็ นคูส
่ ญ
B การลดความเสีย

ั ญาได ้เฉพาะ credit derivatives ทีม
7.2 เข ้าเป็ นคูส
่ ญ
B ล
ี ักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึงB อย่างใด ดังนี
 ประกันความเสีย
B งด ้านเครดิตทีเB กีย
7.2.1 Credit Default Swap: ซึงB ได ้แก่ การตกลงในฐานะผู ้ซือ
B วข ้องกับความสามารถในการชําระหนีต
 าม
ั ญาทีอ
B งมีภาระผูกพันทีจ
 ประกัน
obligation ของผู ้ผูกพันตาม obligation นัน
 โดยคูส
่ ญ
B ยูใ่ นฐานะผู ้ขายประกันความเสีย
B ะต ้องชําระเงินตามข ้อตกลงซือ
B งเมือ
 ประกันความเสีย
B งครบกําหนดทันที (ในกรณีทไีB ม่เกิด credit event ข ้อตกลงจะสิน
 สุด
ความเสีย
B เกิด credit event ขึน
 โดยจะมีผลให ้ข ้อตกลงซือ
ในวันครบกําหนดตามปกติ) ทัง นี ไม่วา่ obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึงB
B ง มีหน ้าทีช
กําหนดให ้ผู ้ขายประกันความเสีย
B ําระหนีเ มือ
B เกิด credit event ขึน
 กับ obligation รายการใดรายการหนึงB เป็ นรายแรก (First to Default
Swap) หรือเมือ
B เกิด credit event ขึน
 กับ obligation รายการใดรายการหนึงB ในกลุม
่ obligation ซึงB จะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์
รายนัน
 แต่ข ้อตกลงจะครบกําหนดเมือ
B เกิด credit event ขึน
 กับ obligation ทุกรายการในกลุม
่ (Proportionate Credit Default Swap)
 ประกันความเสีย
B งของสินทรัพย์อ ้างอิงทีเB กิดจากการลดลงของ
7.2.2 Total Rate of Return Swap: ซึงB ได ้แก่ การตกลงในฐานะผู ้ซือ
B งมีภาระผูกพันทีจ
ผลตอบแทนทีจ
B ะได ้รับจากสินทรัพย์อ ้างอิง โดยผู ้ขายประกันความเสีย
B ะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงทีห
B รืออัตราลอยตัวทีอ
B ้างอิง

B
กับอัตราดอกเบีย
 ตามทีจ
B ะตกลงกัน และส่วนทีล
B ดลง (ถ ้ามี) ของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์อ ้างอิง เพือ
B แลกกับการทีผ
B ู ้ซือประกันความเสียงจะโอน
B ง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบ
ผลตอบแทนและส่วนทีเB พิม
B ขึน
 (ถ ้ามี) ของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์อ ้างอิงให ้กับผู ้ขายประกันความเสีย
กําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต ้องใช ้สัญญามาตรฐานตามทีก
B ําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอืน
B ตามทีB
สํานักงานยอมรับ ซึงB มีข ้อตกลงทีม
B ล
ี ักษณะดังนี
7.3.1 มีผลใช ้บังคับได ้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย ้งกับกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอืน
B
 ขายล่วงหน ้าทีB credit derivatives นัน
B มเสียไป
7.3.2 ไม่มข
ี ้อกําหนดทีท
B ําให ้สิทธิทก
ีB ําหนดไว ้ในตราสารหนีห
 รือสัญญาซือ
 อ ้างอิงเสือ
ั ญา
7.3.3 ไม่มข
ี ้อกําหนดให ้กองทุนต ้องชดใช ้ความเสียหายให ้แก่คส
ู่ ญ
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3.14

ิ อืน
ิ ของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ:
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
B เพือ
B เป็ นทรัพย์สน

ิ อืBน หรือ หาดอกผลโดยวิธ ีอ น
ิ ของกองทุนรวม ตามทีป
บริษั ทจั ดการจะลงทุน หรือ มีไ ว ้ซึงB หลัก ทรั พย์ หรือ ทรั พย์ส น
ืB เพืBอ เป็ นทรั พย์ส น
B ระกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานั กงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อ ไปนี ในกรณีทค
ีB ณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานั กงาน
ก.ล.ต. ประกาศแก ้ไขเปลีย
B นแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให ้เป็ นไปตามประกาศทีแ
B ก ้ไขด ้วย
ั
ิ หรือคูส
ส่วนที" 1: อ ัตราส่วนการลงทุนทีค
" ํานวณตามผูอ
้ อกทร ัพย์สน
่ ญญา
(single entity limit)
ิ
ประเภททร ัพย์สน

ข้อ
1

ตราสารภาครัฐไทย

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

อ ัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.1 กรณีม ี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึน
 ไป

ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีม ี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade แต่ตํBากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3

หน่วย CIS

ไม่จํากัดอัตราส่วน

4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผ
B ู ้รับฝากหรือผู ้ออกตราสารมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึงB ดังนี

ไม่เกิน 20%

4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง นี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารทีรB ัฐบาลเป็ นประกัน

(หรือไม่เกิน 10% เมือ
B เป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรือ
ผู ้มีภาระผูกพันมีภม
ู ล
ิ ําเนาอยูต
่ ่างประเทศ โดยเลือกใช ้
credit rating แบบ national scale)

ตราสารทีม
B ล
ี ักษณะครบถ ้วนดังนี

ไม่เกินอัตราดังนี แล ้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

5.1 เป็ นตราสารหนี ตราสารกึงB หนีก
 งึB ทุน หรือศุกก
ู ทีผ
B ู ้ออกจัดตัง ขึน
 ตามกฎหมาย
ไทย หรือสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศทีไB ด ้รับอนุญาตให ้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

1. 10% หรือ

4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade

5

2. นํ าหนักของตราสารทีล
B งทุนใน benchmark+5%

5.2 เป็ นตราสารทีม
B ล
ี ักษณะอย่างใดอย่างหนึงB ดังนี
5.2.1 ผู ้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู ้ออกมีการเปิ ดเผยข ้อมูลเป็ นการทัBวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีทเีB ป็ นตราสารทีม
B ก
ี ําหนดวันชําระหนีน
 ้อยกว่าหรือเท่ากับ 397
วันนับแต่วันทีล
B งทุน ทีไB ม่ได ้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู ้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต ้องเป็ นบุคคลดังนี
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด ้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพือ
B การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
B ทีอ
5.2.3.5 บรรษั ทตลาดรองสินเชือ
B ยูอ
่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพือ
B การส่งออกและนํ าเข ้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีทเีB ป็ นตราสารทีม
B ก
ี ําหนดวันชําระหนีม
 ากกว่า 397 วันนับแต่วันทีB
ลงทุน ต ้องขึน
 ทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ regulated market
6

ิ ดังนี
ทรัพย์สน

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล ้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

 ขายในกระดานซือ
 ขายหลักทรัพย์สําหรับ
6.1 ตราสารทุนทีจ
B ดทะเบียนซือ
 ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่
ผู ้ลงทุนทัBวไปของ SET หรือของตลาดซือ
รวมถึงตราสารทุนทีผ
B ู ้ออกตราสารอยูร่ ะหว่างดําเนินการแก ้ไขเหตุทอ
ีB าจทําให ้มี
ื ขายใน SET หรือในตลาดซือ
 ขายหลักทรัพย์
การเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซอ
ต่างประเทศ)

1. 10% หรือ
ิ ใน benchmark+5%
2. นํ าหนักของทรัพย์สน
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ิ
ประเภททร ัพย์สน

ข้อ

อ ัตราส่วน (% ของ NAV)

6.2 ตราสารทุนทีอ
B อกโดยบริษัททีจ
B ัดตัง ขึน
 ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
 ขายในกระดานซือ
 ขาย
กฎหมายต่างประเทศ ซึงB หุ ้นของบริษัทดังกล่าวซือ
 ขายหลักทรัพย์
หลักทรัพย์สําหรับผู ้ลงทุนทัBวไปของ SET หรือของตลาดซือ
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัททีอ
B ยูร่ ะหว่างดําเนินการแก ้ไขเหตุทอ
ีB าจทําให ้


มีการเพิกถอนหุ ้นออกจากการซือขายใน SET หรือในตลาดซือขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
 ขายตาม 6.1
6.3 หุ ้นทีอ
B ยูใ่ นระหว่าง IPO เพือ
B การจดทะเบียนซือ
6.4 ตราสารทีม
B ล
ี ักษณะครบถ ้วนดังนี
6.4.1 เป็ นตราสารหนี ตราสารกึงB หนีก
 งึB ทุน หรือศุกก
ู ทีผ
B ู ้ออกจัดตัง ขึน
 ตาม
กฎหมายไทยและเสนอขายตราสารนัน
 ในต่างประเทศ หรือผู ้ออกจัดตัง ขึน

ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไB ด ้รับ
อนุญาตให ้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็ นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารทีม
B ล
ี ักษณะอย่างใดอย่างหนึงB ดังนี
 ขายหลักทรัพย์
6.4.3.1 ผู ้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ
ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู ้ออกมีการเปิ ดเผยข ้อมูลเป็ นการทัBวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ
filing
6.4.3.3 ในกรณีทเีB ป็ นตราสารทีม
B ก
ี ําหนดวันชําระหนีน
 ้อยกว่าหรือเท่ากับ 397
วันนับแต่วันทีล
B งทุน ทีไB ม่ได ้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู ้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต ้องเป็ นบุคคลดังนี
6.4.3.3.1 บุคคลตามข ้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป
B ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม
B ล
ี ักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม
ข ้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีทเีB ป็ นตราสารทีม
B ก
ี ําหนดวันชําระหนีม
 ากกว่า 397 วันนับแต่
วันทีล
B งทุน ต ้องขึน
 ทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ regulated market
6.5 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ทีม
B ี issuer rating อยูใ่ นระดับ investment grade
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี ทีค
B ส
ู่ ญ
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ทีม
B ล
ี ักษณะครบถ ้วนดังนี
 ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพือ
 ขายใน
6.7.1 จดทะเบียนซือ
B การจดทะเบียนซือ
 ขายหลักทรัพย์สําหรับผู ้ลงทุนทัBวไปของ SET หรือของตลาดซือ

กระดานซือ
ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอ
B ยูร่ ะหว่างดําเนินการ
 ขายใน SET
แก ้ไขเหตุทอ
ีB าจทําให ้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือ
 ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
หรือในตลาดซือ
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนทีไB ม่ได ้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร ้างพืน
 ฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล ้วแต่กรณี ตามแนวทาง
ทีส
B ํานักงานกําหนด
7

หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนทีม
B ล
ี ักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร ้างพืน
 ฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล ้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางทีส
B ํานักงานกําหนด และมีลักษณะตาม 6.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

8

ิ อืน
ทรัพย์สน
B นอกเหนือจากทีรB ะบุในข ้อ 1 - ข ้อ 7 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

ิ ดังนี ไม่มข
ั ญา แล ้วแต่กรณี
หมายเหตุ: ในกรณีเป็ นทรัพย์สน
ี ้อกําหนดเกีย
B วกับ single entity limit ของผู ้รับฝาก ผู ้ออกตราสาร หรือคูส
่ ญ
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือ
B การดําเนินการของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
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ส่วนที" 2: อ ัตราส่วนการลงทุนทีค
" ํานวณตามกลุม
่ กิจการ (group limit)
ิ
ประเภททร ัพย์สน

ข้อ
1

อ ัตราส่วน (% ของ NAV)

ิ ของบริษัททุกบริษัททีอ
การลงทุนในทรัพย์สน
B ยูใ่ นกลุม
่ กิจการเดียวกันหรือ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว
การเข ้าเป็ นคูส
่ ญ

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึงB ดังนี แล ้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
1. 25% หรือ
ิ ทีล
2. นํ าหนักของทรัพย์สน
B งทุนใน benchmark +10%

ิ ดังนี ไม่มข
หมายเหตุ: ในกรณีเป็ นทรัพย์สน
ี ้อกําหนดเกีย
B วกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือ
B การดําเนินการของกองทุน
2. derivatives on organized exchange

ิ (product limit)
ส่วนที" 3: อ ัตราส่วนการลงทุนทีค
" ํานวณตามประเภททร ัพย์สน
ิ
ประเภททร ัพย์สน

ข้อ
1

อ ัตราส่วน (% ของ NAV)

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวp แลกเงิน หรือตัpวสัญญาใช ้เงิน
ทีน
B ต
ิ บ
ิ ค
ุ คลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิตบ
ิ ุคคล
ั ญา ดังนี
ดังกล่าว) เป็ นผู ้ออก ผู ้สังB จ่าย หรือคูส
่ ญ

รวมกันไม่เกิน 45% เฉลีย
B ในรอบปี บัญชี (เว ้นแต่เป็ น
กองทุนทีม
B อ
ี ายุโครงการน ้อยกว่า 1 ปี ให ้เฉลีย
B ตาม
รอบอายุกองทุน)

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีม
B ก
ี ฎหมายเฉพาะจัดตัง ขึน


อัตราข ้างต ้นไม่ใช ้กับกองทุนทีอ
B ายุกองทุนคงเหลือ
น ้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทัง นี เฉพาะกองทุนทีม
B ี
อายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี

1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
B ทีอ
1.5 บรรษั ทตลาดรองสินเชือ
B ยูอ
่ าศัย
ิ ทีก
ั ญาตาม reverse
(ไม่รวมถึงทรัพย์สน
B องทุนได ้รับโอนกรรมสิทธิม
 าจากคูส
่ ญ
repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
2

ิ ดังนี
ทรัพย์สน

รวมกันไม่เกิน 25%

2.1 ตัpวแลกเงิน หรือตัpวสัญญาใช ้เงิน ทีม
B เี งือ
B นไขห ้ามเปลีย
B นมือแต่กองทุนได ้
ดําเนินการให ้มีการรับโอนสิทธิเรียกร ้องในตราสารได ้ตามวิธก
ี ารทีก
B ฎหมาย
กําหนด หรือมีเงือ
B นไขให ้กองทุนสามารถขายคืนผู ้ออกตราสารได ้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีม
B รี ะยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข ้อ 5 ของส่วนนี
3

reverse repo

ไม่เกิน 25%

4

securities lending

ไม่เกิน 25%

5

ิ ตามข ้อ 8 ของส่วนทีB 1: อัตราส่วนการลงทุนทีB
total SIP ซึงB ได ้แก่ทรัพย์สน
ิ หรือคูส
คํานวณตามผู ้ออกทรัพย์สน
่ ัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ตราสารกึงB หนีก
 งึB ทุน ศุกก
ู หรือตราสาร Basel III ทีม
B ล
ี ักษณะครบถ ้วน
ดังนี

รวมกันไม่เกิน 15%

5.1 ตราสารทีม
B ล
ี ักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข ้อ 6 ของส่วนทีB 1:อัตราส่วน
ิ หรือคูส
ั ญา (single entity limit)
การลงทุนทีค
B ํานวณตามผู ้ออกทรัพย์สน
่ ญ
5.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับตํBากว่า investment grade หรือไม่ม ี credit
rating
6

B งทีม
ไม่เกินมูลค่าความเสีย
B อ
ี ยู่

derivatives ดังนี
B ง
6.1 การเข ้าทําธุรกรรม derivatives ทีม
B วี ัตถุประสงค์เพือ
B การลดความเสีย

หมายเหตุ: สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือ
B การดําเนินการของกองทุน ไม่มข
ี ้อกําหนดเกีย
B วกับ product limit
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่ นได้เสียในกิจการทีล
ส่วนที" 4: อ ัตราส่วนการลงทุนทีค
" ํานวณตามความมีสว
" งทุน (concentration limit)
ข้อ

ิ
ประเภททร ัพย์สน

อ ัตราส่วน

1

หุ ้นของบริษัทรายใดรายหนึงB

ทุกกองทุนรวมกันภายใต ้การจัดการของบริษัทจัดการ
รายเดียวกันต ้องมีจํานวนหุ ้นของบริษัทรวมกันน ้อยกว่า
25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง หมดของบริษัทนัน


2

ตราสารหนี ตราสารกึงB หนีก
 งึB ทุน ตราสาร Basel III และศุกก
ู ของผู ้ออกรายใด
รายหนึงB (ไม่รวมถึงตราสารหนีภ
 าครัฐไทยหรือตราสารหนีภ
 าครัฐต่างประเทศ)

ิ ทางการเงิน
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส
 น
(financial liability)* ของผู ้ออกตราสารรายนัน
 ตามทีB
เปิ ดเผยไว ้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ิ ทางการเงิน
ล่าสุด ทัง นี ในกรณีทผ
ีB ู ้ออกตราสารมีหนีส
 น
ทีอ
B อกใหม่กอ
่ นครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยัง
ไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริษัทจัดการอาจนํ า
ิ ทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีส
ิ
มูลค่าหนีส
 น
 น
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด ้วยก็ได ้โดยข ้อมูล
ิ ทางการเงินนัน
หนีส
 น
 จะต ้องเป็ นข ้อมูลทีม
B ก
ี ารเผยแพร่
เป็ นการทัBวไป
ิ ทางการเงิน
และในกรณีทผ
ีB ู ้ออกตราสารไม่มห
ี นีสน
ตามทีเB ปิ ดเผยไว ้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด** ให ้ใช ้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข ้อนีข
 องผู ้ออก
รายนัน
 เป็ นรายครัง เว ้นแต่ในกรณีทผ
ีB ู ้ออกตราสารได ้มี
การยืน
B แบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond
issuance program) ให ้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีทก
ีB องทุนลงทุนในตราสารตามข ้อนีโ ดย
เป็ นตราสารทีอ
B อกใหม่และมี credit rating อยูใ่ นระดับ
ตํBากว่า investment grade หรือไม่ม ี credit rating ให ้
บลจ. ลงทุนเพือ
B กองทุนภายใต ้การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง เว ้นแต่กรณี
ทีผ
B ู ้ออกตราสารได ้มีการยืน
B แบบ filing ในลักษณะเป็ น
โครงการ (bond issuance program) ให ้พิจารณาเป็ น
รายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช ้กับกรณีเป็ นตราสารทีอ
B อก
โดยบุคคลดังนี
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิต
ฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด ้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือ
B การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
B ทีอ
5. บรรษั ทตลาดรองสินเชือ
B ยูอ
่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพือ
B การส่งออกและนํ าเข ้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป
B ระเทศไทยเป็ น
สมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม
B ล
ี ักษณะทํานอง
เดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)

กองทุนเปิ ดบัวหลวงปั จจัย 4 หุน้ ระยะยาวปั นผล

| BBASICDLTF

38

ิ
ประเภททร ัพย์สน

ข้อ
3

อ ัตราส่วน

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึงB

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง หมดของ
กองทุนรวมหรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ
B อกหน่วยนัน

อัตราข ้างต ้นไม่ใช ้กับการลงทุนดังนี
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม
B ล
ี ก
ั ษณะ
ครบถ ้วนดังนี โดยได ้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง ขึน
 ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู ้ลงทุนในวงกว ้าง

4

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึงB

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทัง หมดของ
กองทุน infra ทีอ
B อกหน่วยนัน
 เว ้นแต่เป็ นหน่วย infra
ของกองทุนทีม
B ล
ี ักษณะครบถ ้วนดังนี โดยได ้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง ขึน
 ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู ้ลงทุนในวงกว ้าง

5

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึงB

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทัง หมด
ของกองทุน property ทีอ
B อกหน่วยนัน
 เว ้นแต่เป็ น
หน่วย property ของกองทุนทีม
B ล
ี ักษณะครบถ ้วนดังนี
โดยได ้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตัง ขึน
 ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู ้ลงทุนในวงกว ้าง

หมายเหตุ
ิ ทางการเงิน (financial liability) ให ้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีทผ
*หนีส น
ีB ู ้ออกตราสารดังกล่าวได ้จัดทํางบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีนัน
 โดยเป็ น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก
B ําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด ้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีB
เป็ นทีย
B อมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US
GAAP) เป็ นต ้น
**รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครัง แรกของผู ้ออกตราสาร

ทัง นี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให ้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด ้วยการลงทุน
ของกองทุน และ/หรือ ทีแ
B ก ้ไขเพิม
B เติม
ิ ทีล
ส่วนที" 5: การดําเนินการเมือ
" ทร ัพย์สน
" งทุนขาดคุณสมบ ัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอ ัตราส่วนการลงทุน
ิ ทีล
1. ในกรณีท ก
ีB องทุนมีก ารลงทุนเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ทก
ีB ํ าหนด แต่ต่อ มาทรัพย์ส น
B งทุนมีคุณสมบัตท
ิ เีB ปลีย
B นแปลงไปจนเป็ นเหตุให ้ขาด
ิ ทีก
คุณสมบัตใิ นการเป็ นทรัพย์สน
B องทุนสามารถลงทุนได ้อีกต่อไป บริษัทจัดการต ้องดําเนินการดังต่อไปนี
B จํ านวน อัตราส่วนการลงทุนและวันทีท
ิ ขาดคุณสมบัต ิ และจั ดส่งรายงานต่อ ผู ้ดูแล
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกีย
B วกับชือ
B รัพย์สน
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทีเB กิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว ้ทีบ
B ริษัทจัดการ
ิ ทีข
(2) จํ าหน่ ายทรัพย์สน
B าดคุณสมบัตภ
ิ ายในโอกาสแรกโดยคํ านึงถึงประโยชน์ของผู ้ลงทุนเป็ นสําคัญ แต่ต ้องไม่เกินกว่า 90 วันนั บแต่วันทีB
ิ นัน
ทรัพย์สน
 ขาดคุณสมบัต ิ เว ้นแต่เป็ นกรณีตามข ้อ 4 ในส่วนนี
ิ ทีBขาดคุณสมบั ต ิ หรือ ทรั พย์ส น
ิ ทีBขาดคุ ณสมบั ต ิม ีคุณสมบั ต เิ ปลีBยนแปลงไปจนเป็ นไปตาม
(3) เมืBอ บริษั ทจั ดการสามารถจํ าหน่ า ยทรั พย์ส น
B จํ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์ส น
ิ ดังกล่าว รวมถึงวันทีไB ด ้
หลัก เกณฑ์ท ีBกํ าหนดแล ้ว บริษั ทจั ดการต ้องจั ดทํ ารายงานข ้อมูลเกีย
B วกั บชือ
ิ นัน
ิ มีการเปลีย
จําหน่ายทรัพย์สน
 ออกไปหรือวันทีท
B รัพย์สน
B นแปลงคุณสมบัต ิ แล ้วแต่กรณี และให ้จัดส่งรายงานต่อผู ้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทําการนับแต่วันทีเB กิดกรณีดังกล่าว
ิ ทีข
ในกรณีทบ
ีB ริษัทจัดการไม่สามารถจํ าหน่ายทรัพย์สน
B าดคุณสมบัตใิ ห ้เป็ นไปตาม (2) บริษัทจัดการต ้องจัดทํารายงานข ้อมูลตาม (1) พร ้อม
ิ ดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และผู ้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนั บแต่วันครบ
สาเหตุทไีB ม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สน
ระยะเวลาดังกล่าว
ิ ในขณะทีก
2. ในกรณีทท
ีB รัพย์สน
B องทุนมีก ารลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก
B ํ าหนด แต่ต่อ มาการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนเป็ นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได ้เกิดจากการลงทุนเพิม
B บริษัทจัดการต ้องดําเนินการดังต่อไปนี
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกีย
B วกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีก
B ารลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู ้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว ้ทีบ
B ริษัทจัดการ
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ิ ทีเB กินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก ้ไขให ้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก
(2) ไม่ลงทุนเพิม
B เติมในทรัพย์สน
B ําหนด
(3) แก ้ไขให ้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก
B ําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู ้ลงทุนเป็ นสําคัญ แต่ต ้องไม่เกินระยะเวลา
ดังนี เว ้นแต่เป็ นกรณีตามข ้อ 4 ในส่วนนี
 รอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีทไีB ม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค
ิ (product limit) สําหรับ
(ก) 30 วันนับแต่วันสิน
B ํานวณตามประเภททรัพย์สน
การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัpวแลกเงินหรือตัpวสัญญาใช ้เงิน ตามข ้อ 1 ในส่วนทีB 3
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอน
ืB ใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
B จํ านวน
(4) เมือ
B บริษัทจัดการสามารถแก ้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก
B ําหนดแล ้ว บริษัทจัดการต ้องจัดทํารายงานข ้อมูลเกีย
B วกับชือ
ิ ดังกล่าว รวมถึงวันทีส
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สน
B ามารถแก ้ไขให ้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล ้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อ
ผู ้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทีส
B ามารถแก ้ไขให ้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได ้
ในกรณีทบ
ีB ริษัทจัดการไม่สามารถแก ้ไขให ้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก
B ําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต ้องจัดทํารายงานข ้อมูล
ตาม (1) พร ้อมสาเหตุท ไีB ม่ส ามารถแก ้ไขให ้เป็ นไปตามอั ตราส่ว นการลงทุน ดัง กล่า ว และจั ดส่งรายงานต่อ สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. และผู ้ดูแ ล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว
(5) ในกรณีทก
ีB องทุนมีหุ ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีค
B ํานวณตามความมีสว่ นได ้เสียในกิจการทีล
B งทุน (concentration
limit) ตามทีก
B ําหนดในส่วนทีB 4 นอกจากการปฏิบัตต
ิ ามวรรคหนึงB (1) (2) (3) และ (4) แล ้ว บริษัทจัดการต ้องดําเนินการดังนีด
 ้วย
(ก) งดเว ้นการใช ้สิทธิออกเสียงในหุ ้นจํานวนทีเB กินอัตราส่วนการลงทุน เว ้นแต่กรณีจําเป็ นและสมควรโดยได ้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
 ในกรณีทท
ิ เป็ นหุ ้นของบริษัทจดทะเบียน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยืน
B คําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซือ
ีB รัพย์สน

และการได ้มาซึงB หุ ้นของบริษัทดังกล่าวเป็ นผลให ้กองทุนได ้มาหรือเป็ นผู ้ถือหุ ้นของบริษัทนัน
 จนถึงหรือข ้ามจุดทีต
B ้องทําคําเสนอซือ
3. ในกรณีท ก
ีB องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก
B ําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี จนเป็ นเหตุให ้ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน ให ้บริษัทจัดการปฏิบัตใิ ห ้เป็ นไปตามข ้อ 2 ในส่วนนี โดยอนุโลม
(1) กรณีทก
ีB องทุนมีการลงทุนหรือได ้สิทธิจากการเป็ นผู ้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนทีม
B อ
ี ยูเ่ ดิมนัน

ิ มาจากการบริจาค
(2) กรณีทก
ีB องทุนได ้รับทรัพย์สน
ั หรือเหตุจําเป็ นอืน
4. ในกรณีทม
ีB เี หตุสด
ุ วิสย
B ใดทําให ้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก ้ไขเพือ
B ให ้การลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก
ีB ําหนด
ในข ้อ 1(2) หรือข ้อ 2 วรรคหนึงB (3) (ข) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผู ้ลงทุน บริษัทจัดการ
สามารถใช ้ดุล ยพินิจ ดํ า เนิน การตามความเหมาะสมได ้โดยต ้องคํ า นึง ถึง ประโยชน์ข องผู ้ลงทุน เป็ นสํ า คั ญ และต ้องส่ง รายงานเกีBย วกั บ การ
ดําเนินการของบริษัทจัดการในเรือ
B งดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ผู ้ถือหน่วยลงทุนและผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีB
ต ้องแก ้ไขให ้เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ดังกล่าว ทัง นี ในการจั ดส่งรายงานดังกล่าวให ้กับผู ้ถือ หน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดํ าเนินการโดย
วิธก
ี ารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได ้
ส่วนที" 6: การดําเนินการเมือ
" การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจ ัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีท ีBก องทุนมีสัด ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจั ดแบ่งประเภทของกองทุน บริษั ทจั ด การต ้องดํ า เนิน การ
ดังต่อไปนี
(1) จัดทํารายงานเกีย
B วกับการลงทุนทีไB ม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน พร ้อมทัง เหตุผลทีท
B ําให ้มีการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
และจัดส่งรายงานต่อ สํานั กงาน ก.ล.ต. รวมทัง จั ดส่งต่อ ผู ้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทํ าการนั บแต่วันทีไB ม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว ้ทีบ
B ริษัทจัดการ
(2) ดําเนินการแก ้ไขให ้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็ นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลีย
B นแปลงประเภทของกองทุน ทัง นี ตาม
หลักเกณฑ์ทก
ีB ําหนดในข ้อ 2 ในส่วนนี
2. ในกรณีท ก
ีB ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให ้บริษัทจั ดการดํ าเนินการแก ้ไข
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให ้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนั บแต่วันทีส
B ัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตาม
นโยบายการลงทุน เว ้นแต่บริษัทจัดการจะได ้รับมติจากผู ้ถือหน่วยลงทุนให ้เปลีย
B นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลีย
B นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึงB บริษัทจัดการต ้องจัดให ้มีวธิ ก
ี ารในการให ้สิทธิแก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการทีจ
B ะออก
้บั
จากกองทุนรวมก่อนทีก
B ารเปลีย
B นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช งคับ โดยวิธก
ี ารดังกล่าวต ้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็ นธรรมต่อผู ้
ถือหน่วยลงทุน รวมทัง เมือ
B ได ้รับมติจากผู ้ถือหน่วยลงทุนให ้เปลีย
B นแปลงประเภทของกองทุนรวมแล ้ว บริษัทจัดการต ้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการ
 คืนหน่วยลงทุนจากผู ้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลีย
รับซือ
B นแปลงดังกล่าวจะมีผลใช ้บังคับ และในกรณีทค
ีB รบกําหนด 90 วันนั บแต่วันทีB
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย
B นแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มผ
ี ลใช ้บังคับ บริษัทจัดการต ้องไม่เสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน
 เพิม
B เติม
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit): ไม่ม ี
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5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครงแรก:
ั;
 หน่วยลงทุนได ้ทีบ
 คืนตามวันเวลาเสนอขายครัง แรกทีรB ะบุไว ้ในหนั งสือชีช
 วน
ผู ้สนใจสามารถสังB ซือ
B ริษัทจัดการ หรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
ในราคาหน่วยลงทุนทีเB สนอขาย
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง แรก:
- บริษัทจัดการ
 คืน
- ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
เงือ
" นไขทีเ" กีย
" วข้องก ับการเสนอขายหน่วยลงทุนครงแรก
ั;
 หน่ วยลงทุนครบตามจํ านวนเงินทุนของโครงการก่อนสิน
 สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง แรก และหรือ เต็ มตามวงเงินทีไB ด ้รับ
1. หากมีผู ้สัBงซือ
จัดสรรจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอืน
B ใดทีม
B อ
ี ํานาจ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ
ีB ะปิ ดการเสนอขายครัง แรกก่อนครบกําหนดระยะเวลา
 หน่วยลงทุนทราบทีส
ดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิ ดประกาศแจ ้งให ้ผู ้ซือ
B ํานั กงานของบริษัทจัดการและหรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือ
 คืน
รับซือ
2. บริษัทจัดการอาจยกเลิกการจัดตัง กองทุนรวมทีอ
B ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง แรก โดยบริษัทจัดการจะแจ ้งให ้สํานั กงาน ก.ล.ต.
ทราบภายใน 7 วันนับตัง แต่วันถัดจากวันยุตก
ิ ารขายหน่วยลงทุนนัน

 /จองซือ
 หรือยุตก
3. บริษัทจัดการอาจปฏิเสธการสัBงซือ
ิ ารเสนอขาย และหรือ ยุตก
ิ ารจั ดตัง กองทุน หากบริษัทจั ดการพิจ ารณาแล ้วเห็ นว่าการ
 /จองซือ
 นัน
B เสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถนํ าเงินไปลงทุนให ้
สังB ซือ
 มีผลกระทบต่อชือ
กองทุนได ้ดีทส
ีB ด
ุ หรือมีผลกระทบอืน
B ใดต่อการลงทุน ทัง นี เพือ
B รักษาผลประโยชน์ของกองทุนและหรือผู ้ลงทุนเป็ นสําคัญ
; หน่วยลงทุน
; วน และเอกสารการสง" ั ซือ
วิธก
ี ารขอร ับหน ังสือชีช
 วน คํ าสัB ง ซือ
 หน่ ว ยลงทุน ใบคํ า ขอเปิ ดบั ญชีก องทุน คู่ม ือ การลงทุน และเอกสารอืBนใดตามทีB
ผู ้สนใจลงทุนสามารถติด ต่อ ขอรั บ หนั ง สือ ชีช
 คืน สํ าหรับผู ้ลงทุนทีย
กฎหมายกํ าหนด (ถ ้ามี) ได ้ทีบ
B ริษัท จัดการและหรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือ รับซือ
B ังไม่เคยเปิ ดบัญชีก องทุน จะต ้องเปิ ด
บัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและข ้อความต่างๆ ในใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนพร ้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ทัง นี ในการเปิ ดบัญชีกองทุนหรือการลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวเป็ นครัง แรก บริษัทจัดการจะจัดให ้มีคู่มอ
ื การลงทุน ซึงB ผู ้ถือหน่วยลงทุน
จะต ้องศึกษาและปฏิบัตต
ิ ามเพือ
B ให ้ได ้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
เอกสารหล ักฐานในการขอเปิ ดบ ัญชี
(1) กรณีบค
ุ คลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(2) กรณีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คล
ก) หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
B ของผู ้มีอํานาจลงนามแทนนิตบ
ข) สําเนาหนังสือมอบอํานาจ และตัวอย่างลายมือชือ
ิ ค
ุ คล
ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ ้านของผู ้มีอํานาจลงนามแทนนิตบ
ิ ค
ุ คล
ง) เอกสารทีเB กีย
B วข ้องอืน
B ใด (ถ ้ามี)
 ตัง แต่ 2 คนขึน
 หน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ ้งชือ
B ผู ้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั น
ในกรณีทผ
ีB ู ้สังB ซือ
 ไปแต่ไม่เกิน 4 คนสังB ซือ
 เป็ นผู ้ถือหน่วย
ืB ใน
ลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุนและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิอน
ืB ใด และจะถือเอาบุคคลทีม
B ช
ี อ
ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนคนใดคนหนึงB หรือมากกว่าตามทีผ
B ู ้ถือหน่วยลงทุนแจ ้งความประสงค์ไว ้เป็ นผู ้ใช ้สิทธิในฐานะผู ้ถือหน่วยลงทุน และผู ้รับ
เงินทีไB ด ้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือรับเงินจากการชําระบัญชีกรณีเลิกกองทุน
; หน่วยลงทุน
วิธส
ี ง" ั ซือ
ช่องทางในการเสนอขายครัง แรก มีดังนี
- บริษัทจัดการ
 คืน
- ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
 จะต ้องสัBงซือ
 หน่ วยลงทุนไม่ตํBากว่ามูลค่าขัน
 โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคํ าขอเปิ ดบัญชีก องทุน ใบคํ าสัBงซือ

ผู ้สัBงซือ
 ตํBาของการสัBงซือ
 หน่ วยลงทุนเต็ มจํ านวน พร ้อมเอกสาร
หน่ วยลงทุน และเอกสารอืน
B ใดตามทีก
B ฎหมายกํ าหนด (ถ ้ามี) ให ้ครบถ ้วนชัดเจน และชําระเงินค่าซือ
 คืน
หลักฐานซึงB ลงนามรับรองความถูกต ้องไปยืน
B ทีบ
B ริษัทจัดการ หรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
; หน่วยลงทุน
การร ับชําระเงิน และการเก็บร ักษาเงินค่าซือ
; หน่วยลงทุนผ่านผูส
; คืนทีเ" ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ:
1. กรณีสง" ั ซือ
้ น ับสนุนการขายหรือร ับซือ
 สามารถชําระเงินค่าซือ
 หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาเสนอขายครัง แรกเป็ นเงินสด คําสัBงหักบัญชีธนาคาร เช็ค ดราฟท์ ตัpวแลกเงิน
(ก) ผู ้สังB ซือ
 เท่านั น
 และขีดคร่อมเฉพาะสัBง
หรือวิธอ
ี น
ืB ใดทีส
B ามารถเรียกเก็บเงินได ้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานั กงานทีรB ับคําสัBงซือ
 โดยจะต ้องลงวันทีท
B ส
ีB ัBงซือ
B


B
จ่ายในนามชือบัญชีจองซือหน่วยลงทุนทีรB ะบุในหนังสือชีชวน ซึงเป็ นบัญชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอืน
B ใดทีอ
B าจเพิม
B เติม

กองทุนเปิ ดบัวหลวงปั จจัย 4 หุน้ ระยะยาวปั นผล
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 อืน
ประเภทกระแสรายวัน หรือบัญชีจองซือ
B ใดทีอ
B าจเพิม
B เติมหรือเปลีย
B นแปลงได ้ในอนาคต ทัง นี หากมีผลประโยชน์ใดเกิดขึน
 เนืBองจากบัญชีจอง
 ดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการให ้เป็ นประโยชน์ของกองทุน
ซือ
 สามารถชํ าระเงินค่า ซือ
 หน่ วยลงทุนด ้วยบัตรเครดิต หรือ บัต รเดบิต หรือ บัตรอืน
(ข) ผู ้สัBงซือ
B ใดของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ ของสถาบั น
 ทัง นี บริษัทจัดการขอ
การเงินอืน
B ใดทีบ
B ริษัทจัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงินจากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอืน
B ใด ในวันทีท
B ส
ีB ัBงซือ
 หน่วยลงทุนด ้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอืน
สงวนสิทธิทจ
ีB ะรับชําระค่าซือ
B ใด ณ สถานทีB หรือช่วงระยะเวลาหรือภายใต ้เงือ
B นไขอืน
B ใด
ตามทีบ
B ริษัทจัดการจะกําหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ผู ้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท ีB www.bblam.co.th หรือช่องทางอืน
B ทีเB หมาะสม
 หน่ วยลงทุนจากการชําระด ้วยบัตรดังกล่าว หรือ จาก
อนึBง การชําระเงินด ้วยบัตรดังกล่าวข ้างต ้น ในกรณีท บ
ีB ริษัทจั ดการมิได ้รับเงินค่าจองซือ
B

้บั
 หน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ธนาคารทีผ
B ู ้สังซือใช ญชีบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอืน
B ใด ภายในวันทําการถัดจากวันทีท
B ส
ีB งัB ซือ
 หน่วยลงทุนดังกล่าว
ทีจ
B ะปฏิเสธการสังB ซือ
 หน่ วยลงทุนด ้วยบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต หรือบัตรอืน
อย่างไรก็ ตาม ก่อ นเปิ ดให ้บริการรับชําระค่าสัBงซือ
B ใด (ถ ้ามี) บริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ผู ้
ลงทุนทราบผ่านทางเว็ บไซต์ท ีB www.bblam.co.th หรือ ช่อ งทางอืน
B ทีเB หมาะสม การชําระด ้วยบัตรดังกล่าว จะไม่มก
ี ารสะสมคะแนน เว ้นแต่
ธนาคารจะกําหนดอนุญาตเป็ นอย่างอืน
B
ทัง นี บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิในการแก ้ไขเพิม
B เติม ยกเลิก เปลีย
B นแปลง วิธก
ี าร วันเวลา ในการรับชําระด ้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือ
บัตรอืน
B ใด โดยบริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ผู ้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท ีB www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอืน
B ใดตามความเหมาะสม
 คืนจะต ้องนํ าเงินค่าซือ
 หน่วยลงทุนทีไB ด ้รับจากผู ้สังB ซือ
 เข ้าบัญชีจองซือ
 หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาเสนอขายครัง แรก
ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
 หน่วยลงทุนผ่านผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
 คืนทีเB ป็ น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ นั น
อย่างไรก็ตาม การรับชําระเงินกรณีสงัB ซือ
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ในการแก ้ไขเพิม
B เติม ยกเลิก เปลีย
B นแปลงได ้ โดยบริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ผู ้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท ีB www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทาง
อืน
B ใดตามความเหมาะสม
; หน่วยลงทุนผ่านบริษ ัทจ ัดการหรือผูส
; คืนอืน
2. กรณีสง" ั ซือ
้ น ับสนุนการขายหรือร ับซือ
" :
 สามารถชําระเงินค่าซือ
 หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาเสนอขายครัง แรก เป็ นเงินสด คําสัBงหักบัญชีธนาคาร เช็ค ดราฟท์ ตัpวแลกเงิน
(ก) ผู ้สังB ซือ
 เท่านัน
 และขีดคร่อมเฉพาะสัBงจ่าย
หรือวิธอ
ี น
ืB ใดทีส
B ามารถเรียกเก็บเงินได ้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานทีรB ับคําสังB ซือ
 โดยจะต ้องลงวันทีท
B ส
ีB งัB ซือ
 หน่วยลงทุนของ บลจ.บัวหลวง” ซึงB เป็ นบัญชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอืน
ในนาม “บัญชีจองซือ
B ใดทีอ
B าจเพิม
B เติม ประเภท
 อืน
 คืนเป็ น
กระแสรายวัน หรือบัญชีจองซือ
B ใดทีอ
B าจเพิม
B เติมหรือเปลีย
B นแปลงได ้ในอนาคตทีบ
B ริษัทจัดการและหรือผู ้สนั บสนุ นการขายหรือรับซือ



ผู ้เปิ ดบัญชีจองซือหน่วยลงทุน เพือ
B รับชําระค่าซือหน่วยลงทุน ทัง นี หากมีผลประโยชน์ใดเกิดขึน
 เนืBองจากบัญชีจองซือดังกล่าว บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให ้เป็ นประโยชน์ของกองทุน
 สามารถชํ าระเงินค่า ซือ
 หน่ วยลงทุนด ้วยบัตรเครดิต หรือ บัต รเดบิต หรือ บัตรอืน
(ข) ผู ้สัBงซือ
B ใดของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ ของสถาบั น
 ทัง นี บริษัท
การเงินอืน
B ใดทีบ
B ริษัทจัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงินจากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอืน
B ใด (ถ ้ามี) ในวันทีท
B ส
ีB ัBงซือ
 หน่ วยลงทุนด ้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือ บัตรอืน
จัดการขอสงวนสิท ธิท จ
ีB ะรับชําระค่าซือ
B ใด ณ สถานทีB หรือ ช่วงระยะเวลาหรือ ภายใต ้
เงือ
B นไขอืน
B ใด ตามทีบ
B ริษัทจัดการจะกําหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ผู ้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท ีB www.bblam.co.th หรือช่องทางอืน
B ทีB
เหมาะสม
 หน่ วยลงทุนจากการชําระด ้วยบัตรดังกล่าว หรือ จาก
อนึBง การชําระเงินด ้วยบัตรดังกล่าวข ้างต ้น ในกรณีท บ
ีB ริษัทจั ดการมิได ้รับเงินค่าจองซือ
 ใช ้บัญชีบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอืน
 หน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ธนาคารทีผ
B ู ้สังB ซือ
B ใด ภายในวันทําการถัดจากวันทีท
B ส
ีB งัB ซือ
 หน่วยลงทุนดังกล่าว
ทีจ
B ะปฏิเสธการสังB ซือ
 หน่วยลงทุนด ้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอืน
อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิ ดให ้บริการรับชําระค่าสังB ซือ
B ใด บริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ผู ้ลงทุนทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์ท ีB www.bblam.co.th หรือช่องทางอืน
B ทีเB หมาะสม การชําระด ้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอืน
B ใด (ถ ้ามี) จะไม่มก
ี าร
สะสมคะแนน เว ้นแต่ธนาคารจะกําหนดอนุญาตเป็ นอย่างอืน
B
ทัง นี บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิในการแก ้ไขเพิม
B เติม ยกเลิก เปลีย
B นแปลง วิธก
ี าร วันเวลา ในการรับชําระด ้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือ
บัตรอืน
B ใด (ถ ้ามี) ดังกล่าวข ้างต ้น โดยบริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ผู ้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท ีB www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอืน
B ใดตาม
ความเหมาะสม
 ทีไB ด ้ชําระเงินค่าซือ
 หน่วยลงทุนแล ้ว จะเพิกถอนการสังB ซือ
 หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซือ
 หน่วยลงทุนไม่ได ้
อนึงB ผู ้สังB ซือ
 คืนอืน
 หน่วยลงทุนทีไB ด ้รับจากผู ้สัBงซือ
 เข ้าบัญชีจองซือ
 หน่วยลงทุนข ้างต ้น
บริษัทจัดการหรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
B จะต ้องนํ าเงินค่าซือ
ภายในระยะเวลาเสนอขายครัง แรก
 หน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
 คืนอืน
อย่างไรก็ตาม การรับชําระเงินกรณีสงัB ซือ
B นั น
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ในการแก ้ไขเพิม
B เติม ยกเลิก เปลีย
B นแปลงได ้ โดยบริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ผู ้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท ีB www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทาง
อืน
B ใดตามความเหมาะสม
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การจ ัดสรรหน่วยลงทุน
 ในการเสนอขายครัง แรกไม่เกินเงินทุนโครงการ ผู ้สังB ซือ
 ทุกคนจะได ้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามจํ านวนทีจ
 และในกรณีท ีB
กรณีทม
ีB ผ
ี ู ้สังB ซือ
B องซือ
 เกินจํานวนทีเB สนอขาย บริษัทจัดการอาจดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช ้หลักการ “จองซือ
 ก่อนได ้ก่อน” ตามวันทีไB ด ้รับใบสัBงซือ

มีผู ้จองซือ
 เต็มจํานวน
พร ้อมเงินค่าสังB ซือ
ทัง นี หากการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว จะทําให ้บุคคลใดหรือกลุม
่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึงB ในสามของจํ านวนหน่วยลงทุน
 แต่จะให ้เท่าทีไB ม่เกินสัดส่วนหนึงB ในสาม
ทีจ
B ําหน่ายได ้แล ้วทัง หมด บริษัทขอสงวนสิทธิทจ
ีB ะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให ้ทัง หมดตามคําสัBงจองซือ
 หรือเว ้นแต่เป็ นกรณีทไีB ด ้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ
B ําหน่ายได ้แล ้วทัง สิน
 หน่วยลงทุนทัง หมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึงB ดังนี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ
ีB ะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสังB ซือ
 หน่วยลงทุนไม่ถก
(1) กรณีทเีB อกสารหรือข ้อมูลทีบ
B ริษัทจัดการได ้รับจากผู ้จองซือ
ู ต ้องตามความเป็ นจริง หรือไม่ครบถ ้วน
 หน่วยลงทุนของผู ้จองซือ
 หน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็ นการฟอกเงิน เป็ นต ้น
(2) กรณีทบ
ีB ริษัทจัดการเกิดข ้อสงสัยว่าการซือ
 หน่วยลงทุนในบางกรณีตามทีบ
(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ
ีB ะปฏิเสธการจองซือ
B ริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีทบ
ีB ริษัทจัดการเห็นว่า
 หน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให ้เกิดปั ญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให ้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็ นต ้น
การจองซือ
B เสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเป็ นหลัก
ทัง นี เพือ
B เป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู ้ถือหน่วยลงทุน และชือ
; หน่วยลงทุน
การคืนเงินค่าซือ
 หน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้สังB ซือ
 หน่วยลงทุน ในกรณีตอ
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซือ
่ ไปนี
1. บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตัง ทีอ
B ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง แรก โดยบริษัทจัดการจะแจ ้งให ้สํานั กงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 7
 หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ (ถ ้ามี) ให ้แก่ผู ้สัBงซือ
 ภายใน 15 วัน
วันนับตัง แต่วันถัดจากวันทีย
B ต
ุ ก
ิ ารขายหน่วยลงทุนนัน
 และจะคืนเงินค่าซือ

นับตัง แต่วันถัดจากวันสินสุดการจัดตัง กองทุน
 สุดระยะเวลาเสนอขายครัง แรกแล ้ว ปรากฏว่าบริษัทจัดการไม่สามารถจํ าหน่ายหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการยุตก
ิ ารจัดตัง กองทุนหากหลังจากสิน
ให ้แก่ประชาชนได ้ถึง 35 ราย หรือในกรณีทม
ีB ก
ี ารจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ หรือปรากฏว่าไม่สามารถหาตราสารทีจ
B ะลงทุนได ้
อย่างเหมาะสม ตามนโยบายการลงทุนทีก
B ํ าหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ ้งให ้สํานั กงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนั บตัง แต่วันถัดจากวันปิ ด
 หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ (ถ ้ามี) ให ้แก่ผู ้สังB ซือ
 ภายใน 1 เดือนนั บตัง แต่วันถัดจากวัน
เสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และจะคืนเงินค่าซือ
 สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนนัน
 หน่วยลงทุน
สิน
 ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซือ
 หน่วยลงทุนไม่ได ้รับการจัดสรรหน่ วยลงทุนไม่ว่าทัง หมดหรือบางส่วนในกรณีอน
3. ผู ้สัBงซือ
ืB นอกเหนือจากกรณีข ้างต ้น บริษัทจั ดการจะดําเนินการ
 ภายใน 1 เดือนนั บตัง แต่วันถัดจากวันสิน
 สุดระยะเวลา
คืนเงินส่วนทีไB ม่ได ้รับการจัดสรรพร ้อมผลประโยชน์ใดๆ ทีเB กิดขึน
 (ถ ้ามี) ให ้แก่ผู ้สัBงซือ
เสนอขายครัง แรก
 และผลประโยชน์ (ถ ้ามี) ให ้แก่ผู ้จองซือ
 หน่วยลงทุนได ้ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว บริษัท
อนึงB หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ
จัดการจะชําระดอกเบีย
 ในอัตราไม่ตํBากว่าร ้อยละ 7.50 ต่อปี นั บตัง แต่วันถัดจากวันทีค
B รบกําหนดเวลานั น
 จนถึงวันทีบ
B ริษัทจัดการชําระเงินจํ านวน
ํ
B
ดังกล่าวได ้ครบถ ้วน ทัง นี เว ้นแต่สานักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผันหรือสังการเป็ นอย่างอืน
B
เงือ
" นไขอืน
" ใด
 หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ตอ
 คืนได ้รับเงินค่าสัBงซือ
 หน่วยลงทุนและได ้ทํารายการขาย
การสังB ซือ
่ เมือ
B บริษัทจัดการหรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
 จะไม่สามารถยกเลิกคําสัBงซือ
 หน่วยลงทุนนั น
หน่วยลงทุนแล ้วเพือ
B ให ้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู ้สัBงซือ
 ได ้ เว ้นแต่ได ้รับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็ นกรณีพเิ ศษ
 หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีทผ
 ทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอืน

ในการชําระค่าสังB ซือ
ีB ู ้สัBงซือ
B ทีจ
B ัดตัง โดยบริษัทจัดการเพือ
B สัBงซือ
B

B

หน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู ้สังซือจะต ้องชําระค่าสังซือด ้วยเงินเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนีก
 ับบริษัทจัดการไม่ได ้
 มีหน ้าทีต
การลงทุนในกองทุนให ้ได ้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู ้สังB ซือ
B ้องปฏิบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์ เงือ
B นไข และวิธก
ี ารทีก
B ําหนดในกฎหมายภาษี อากร
6. การเสนอขายภายหล ังการเสนอขายครงแรก:
ั;
; หน่วยลงทุน
; วน และเอกสารการสง" ั ซือ
วิธก
ี ารขอร ับหน ังสือชีช
 หน่วยลงทุนของกองทุน สามารถขอรับหนั งสือ ชีช
 วน คํ าสัBงซือ
 หน่ วยลงทุน ใบคําขอเปิ ดบัญชีก องทุน คู่มอ
ผู ้สนใจทีจ
B ะสัBงซือ
ื การลงทุน และ
 คืน สําหรับผู ้สนใจสัBงซือ
 หน่วยลงทุนทีย
เอกสารอืน
B ใดตามทีก
B ฎหมายกําหนด (ถ ้ามี) ได ้ทีบ
B ริษัทจัดการ และหรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
B ัง
ไม่เคยมีบัญชีกองทุนจะต ้องเปิ ดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและข ้อความต่างๆ ในใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนพร ้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ในการขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ทัง นี ในการเปิ ดบัญชีกองทุนหรือการลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวเป็ นครัง แรก บริษัทจัดการจะจั ดให ้มีคู่มอ
ื การลงทุนซึงB ผู ้ถือหน่ วยลงทุน
จะต ้องศึกษาและปฏิบัตต
ิ ามเพือ
B ให ้ได ้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
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เอกสารหล ักฐานในการขอเปิ ดบ ัญชี
(1) กรณีบค
ุ คลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(2) กรณีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คล
ก) หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
B ของผู ้มีอํานาจลงนามแทนนิตบ
ข) สําเนาหนังสือมอบอํานาจ และตัวอย่างลายมือชือ
ิ ค
ุ คล
ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ ้านของผู ้มีอํานาจลงนามแทนนิตบ
ิ ค
ุ คล
ง) เอกสารทีเB กีย
B วข ้องอืน
B ใด (ถ ้ามี)
 ตัง แต่ 2 คนขึน
 หน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ ้งชือ
B ผู ้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั น
ในกรณีผู ้สัBงซือ
 ไปแต่ไม่เกิน 4 คนสัBงซือ
 เป็ นผู ้ถือหน่วย
ืB ในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนคนใดคน
ลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุน และในเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลทีม
B ช
ี อ
หนึงB หรือมากกว่าตามทีผ
B ู ้ถือหน่วยลงทุนแจ ้งความประสงค์ไว ้เป็ นผู ้ใช ้สิทธิในฐานะผู ้ถือหน่วยลงทุน และผู ้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือรับ
เงินจากการชําระบัญชีกรณีเลิกกองทุน
; หน่วยลงทุน
วิธก
ี ารสง" ั ซือ
 หน่ วยลงทุนทีบ
 คืน หรือช่อ งทางอืน
ผู ้สนใจลงทุนสามารถสัBงซือ
B ริษัทจั ดการ หรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือ รับซือ
B ใดทีบ
B ริษัทจัดการจัดให ้มี หรือ
 หรือแก ้ไข
ประกาศแจ ้งเพิม
B เติมในอนาคต ตามวิธก
ี ารทีบ
B ริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ
ีB ะแก ้ไขเพิม
B ช่องทางการสัBงซือ
 หรือแก ้ไขเรือ
 ทัง นี เพือ
วิธ ีก ารสัBงซือ
B งอืน
B ใดทีเB กีย
B วข ้องกับการสัBงซือ
B ประโยชน์ของผู ้ลงทุน โดยจะแจ ้งให ้ผู ้ลงทุนทราบผ่านทางเว็ บไซต์ท ีB
www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอืน
B ใดตามความเหมาะสม
ช่องทางในการเสนอขายหน่วยลงทุน มีดังนี
- บริษัทจัดการ
 คืน
- ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
- หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลีย
B
- ระบบอินเตอร์เน็ ต (Internet)
- ระบบเอทีเอ็ม (ATM)
- ระบบโทรศัพท์ (Tele-bank)
1. บริษ ัทจ ัดการ:
 วน คําสัBงซือ
 หน่วยลงทุน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน คู่มอ
ผู ้สนใจสามารถขอรับหนั งสือชีช
ื การลงทุน และเอกสารอืน
B ใดตามทีก
B ฎหมายกํ าหนด
 จะต ้องสัB งซือ
 ไม่ตํBา กว่า มูลค่า ขัน
 โดยกรอกรายละเอียดต่า งๆ ใบคํ าขอเปิ ดบั ญชีก องทุน
(ถ ้ามี) ได ้ทีบ
B ริษัทจั ดการ ผู ้สัBงซือ
 ตํB าของการสัBงซือ
 ครัง แรก) และคําสัBงซือ
 หน่วยลงทุนให ้ครบถ ้วนชัดเจน และนํ าคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน (ถ ้ามี) และคําสัBงซือ
 หน่วยลงทุนพร ้อม
(สําหรับการสังB ซือ
 หน่วยลงทุนเต็มจํานวนไปยืน
ทัง เงินค่าซือ
B ทีบ
B ริษัทจัดการ
; คืน:
2. ผูส
้ น ับสนุนการขายหรือร ับซือ
 วน คําสัBงซือ
 หน่วยลงทุน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน คู่มอ
ผู ้สนใจสามารถขอรับหนั งสือชีช
ื การลงทุน และเอกสารอืน
B ใดตามทีก
B ฎหมายกํ าหนด
 คืน ผู ้สังB ซือ
 จะต ้องสังB ซือ
 ไม่ตํBากว่ามูลค่าขัน
 โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ใบคําขอเปิ ด
(ถ ้ามี) ได ้ทีผ
B ู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
 ตํBาของการสัBงซือ
 ครัง แรก) และคําสังB ซือ
 หน่วยลงทุนให ้ครบถ ้วนชัดเจน และนํ าคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน (ถ ้ามี) และคําสัBงซือ
 หน่วย
บัญชีกองทุน (สําหรับการสังB ซือ
 หน่วยลงทุนเต็มจํานวนไปยืน
 คืน
ลงทุนพร ้อมทัง เงินค่าซือ
B ทีผ
B ู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
3. ห ักบ ัญชีเงินฝากแบบถ ัวเฉลีย
"
 หน่วยลงทุนเป็ นประจํา ตามวันทีท
ผู ้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสังB ซือ
B ผ
ีB ู ้ถือหน่วยลงทุนกําหนดไว ้ ด ้วยการให ้บริษัทจัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
 หน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลีย
ของผู ้ถือหน่ วยลงทุนทีไB ด ้ระบุไว ้ ใน “คํ าขอใช ้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพือ
B ซือ
B ” หรือ คําขออืน
B ใน
ทํานองเดียวกัน ด ้วยจํ านวนเงินทีเB ท่ากันในแต่ละครัง ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีป
B ระสงค์จะใช ้บริการนี สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู ้สนั บสนุนการ
 คืน เพือ
ขายหรือ รับ ซือ
B ขอใช ้บริก าร พร ้อมแนบเอกสารประกอบการสมั ครใช ้บริก าร อาทิเช่น สํ า เนาบั ตรประจํ า ตัวประชาชน/สํ า เนาหนั งสือ
เดินทาง เป็ นต ้น และนํ าสมุดบัญชีเงินฝากบัญชีสะสมทรัพย์/กระแสรายวัน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด ้วย
 หน่วยลงทุนเป็ นประจําด ้วยการหักบัญชีเงินฝาก สามารถติดต่อและดําเนินการได ้ ดังนี
การสังB ซือ
1) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
2) บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ิ จํากัด (มหาชน)
 คืนอืน
หรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
B ทีบ
B ริษัทจัดการจะประกาศให ้บริการเพิม
B เติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททีB www.bblam.co.th หรือผ่าน
ทางช่องทางอืน
B ใดตามความเหมาะสม
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; ผ่านผูส
; คืนทีเ" ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ: มี 2 กรณี ดังนี
(1) การสง" ั ซือ
้ น ับสนุนการขายหรือร ับซือ
 หน่วยลงทุน
(1.1) กรณีขอใช ้บริการหักบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพือ
B สังB ซือ
 คืนทีเB ป็ น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพือ
ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อ ผู ้สนั บสนุนการขายหรือ รับซือ
B ขอใช ้บริการหักบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคาร
้บริ

กรุงเทพ โดยกรอก “คําขอใช การหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพือ
B ซือหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลีย
B ” หรือคําขออืน
B ในทํานองเดียวกัน ซึงB
การให ้บริษัทจัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู ้ถือหน่วยลงทุนจะมีผลใช ้บังคับทันที และให ้คงมีผลใช ้บังคับต่อไปจนกว่าผู ้ถือหน่วยลงทุนจะ
 หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลีย
เพิกถอนคําสัBง โดยกรอก “คําขอยกเลิกบริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพือ
B ซือ
B ” หรือคําขออืน
B ในทํานอง
 คืนทราบล่วงหน ้าก่อนวันทีจ
เดียวกัน และแจ ้งให ้บริษัทจัดการหรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
B ะมีการหักบัญชี
 หน่วยลงทุน
(1.2) กรณีขอใช ้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอืน
B ๆ เพือ
B สังB ซือ
 คืนทีเB ป็ น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพือ
ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อ ผู ้สนั บสนุนการขายหรือ รับซือ
B ขอใช ้บริการหักบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคาร
กสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารพาณิชย์อน
ืB
ใดทีบ
B ริษัทจัดการจะประกาศให ้บริการเพิม
B เติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททีB www.bblam.co.th หรือแจ ้งโดยวิธอ
ี น
ืB ใดตามความเหมาะสม โดย
กรอก “หนังสือขอให ้หักบัญชีเงินฝาก” หรือคําขออืน
B ในทํานองเดียวกัน ซึงB การสมัครใช ้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู ้ถือหน่วยลงทุนจะมี
ผลใช ้บังคับทันที และให ้คงมีผลใช ้บังคับต่อไปจนกว่าผู ้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสังB โดยกรอก “คําขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือ
 คืนทราบล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่า 30 วันก่อนวันทีจ
คําขออืน
B ในทํานองเดียวกัน และแจ ้งให ้บริษัทจัดการหรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
B ะมีการหัก
บัญชี ทัง นี ค่าธรรมเนียมการใช ้บริการหักบัญชีเงินฝาก เป็ นไปตามทีธB นาคารเจ ้าของบัญชีเงินฝากกําหนด
บริษัทจัดการจะสามารถให ้บริการหักบัญชีเงินฝากของผู ้ถือหน่วยลงทุนได ้ เมือ
B ธนาคารเจ ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวข ้างต ้นแจ ้งให ้ความยินยอม
หัก เงินจากบัญชีเงินฝากของผู ้ถือหน่ วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ และบริษัท จั ดการได ้แจ ้งเริม
B ให ้บริการหัก บัญชีเงินฝากแก่ผู ้ถือ หน่วยลงทุน
ทราบ โดยวิธอ
ี น
ืB ใดตามความเหมาะสมแล ้วเท่านัน

 คืน เพือ
 หน่วยลงทุนเป็ นประจํ า ตามวันทีท
ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
B ขอใช ้บริการสังB ซือ
B ผ
ีB ู ้ถือ

หน่ วยลงทุนกําหนดไว ้ ด ้วยการให ้บริษัทจัดการหัก เงินจากบัญชีเงินฝากข ้างต ้น โดยกรอก “คําขอใช ้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพือ
B ซือ
หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลีย
B ” หรือคําขออืน
B ในทํานองเดียวกัน ซึงB การให ้บริษัทจัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู ้ถือหน่วยลงทุนจะมี
ผลใช ้บังคับทันที และให ้คงมีผลใช ้บังคับต่อไปจนกว่าผู ้ถือหน่ วยลงทุนจะเพิกถอนคําสัBง โดยกรอก “คําขอยกเลิกบริการหักเงินจากบัญชีเงิน
 หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลีย

ฝากเพือ
B ซือ
B ” หรือคําขออืน
B ในทํานองเดียวกัน และแจ ้งให ้บริษัทจัดการหรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
คืนทราบล่วงหน ้าก่อนวันทีจ
B ะมีการหักบัญชี
กรณีผู ้ถือหน่วยลงทุนมี “หนังสือขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคําขออืน
B ในทํานองเดียวกันมายังบริษัทจัดการหรือผู ้สนั บสนุนการขาย
 คืน จะมีผลให ้ “คําสังB ซือ
 ” ตลอดจน “คําสังB รอดําเนินการเพือ
 หน่วยลงทุน” ถูกยกเลิกทันที
หรือรับซือ
B ซือ
ืB กองทุน และจํ านวนเงินทีต
 ซึงB จะต ้องไม่ตํBากว่ามูลค่าขัน
 บริษัทจัดการจะหักเงินจาก
ผู ้ถือหน่วยลงทุนต ้องระบุชอ
B ้องการสัBงซือ
 ตํBาของการสัBงซือ
 และโอนเข ้าบัญชีจองซือ
 หน่วยลงทุน เพือ
 หน่วยลงทุนตามเงือ
 ” หรือ “คําขอใช ้บริการ
บัญชีเงินฝากของผู ้สังB ซือ
B ซือ
B นไขทีไB ด ้ระบุไว ้ใน “คําสัBงซือ

หักเงินจากบัญชีเงินฝากเพือ
B ซือหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลีย
B ” หรือคําขออืน
B ในทํานองเดียวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค
B ํานวณได ้ ณ
 วันทําการซือ
 ขาย ซึงB จะใช ้มูลค่าหน่วยลงทุนทีค
 วันทําการซือ
 ขายหน่วยลงทุนวันนั น
สิน
B ํานวณได ้เมือ
B สิน
 เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขาย
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นราคาทีรB ับรองโดยผู ้ดูแลผลประโยชน์แล ้ว
การหักบัญชีเงินฝากดังกล่าวจะอยูภ
่ ายใต ้เงือ
B นไข ดังนี
 ขาย บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพือ
 หน่วย
1. กรณีวันทีก
B ําหนดหักเงินบัญชีเงินฝากตรงกับวันหยุดทําการหรือวันหยุดทําการซือ
B ซือ
 ขายถัดไป
ลงทุนในวันทําการหรือวันทําการซือ
2. กรณีวน
ั ทีก
B ําหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝากไม่มใี นเดือนนัน
 เช่น วันทีB 31 แต่ในเดือนนัน
 มี 30 วัน บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพือ
B
 หน่วยลงทุนในวันทําการหรือวันทําการซือ
 ขายสุดท ้ายของเดือนนัน
ซือ

3. กรณีวันทีก
B ําหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝากเป็ นวันสุดท ้ายของเดือนและตรงกับวันหยุด เช่น วันทีB 31 ธันวาคม บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชี
 หน่วยลงทุนในวันทําการหรือวันทําการซือ
 ขายสุดท ้ายของเดือนนัน
เงินฝาก เพือ
B ซือ

 หน่ วยลงทุนดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีเงินฝาก เมือ
ทัง นี รายการทีห
B ัก บัญชีเงินฝากเพือ
B ซือ
B ผู ้ถือ หน่ วยลงทุนนํ าสมุดบัญชีเงินฝากไป
บันทึกรายการให ้เป็ นปั จจุบัน
กรณีทผ
ีB ู ้ถือหน่วยลงทุนนํ าเช็ค ดราฟท์ ตัpวแลกเงิน หรือมีการส่งคําสัBงหักบัญชีธนาคารเพือ
B ฝากเข ้าบัญชีเงินฝากทีย
B ังไม่สามารถเรียกเก็บเงินได ้
 หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู ้ถือหน่วยลงทุนทีB
ในวันทีม
B ก
ี ารหักบัญชี บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการหักบัญชีเพือ
B ซือ
 หน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู ้สัBงซือ
 ในงวดใดมีไม่เพียงพอทีบ
 หน่วย
มีเงินครบตามทีรB ะบุไว ้เพือ
B ซือ
B ริษัทจัดการจะหักบัญชีเพือ
B ซือ
 หน่วยลงทุนในงวดถัดไป และจะไม่หักบัญชี
ลงทุน บริษัทจัดการจะไม่หักเงินในบัญชีเงินฝากในงวดนั น
 ๆ และจะทําการหักบัญชีเงินฝากเพือ
B ซือ
 หน่วยลงทุน
เงินฝากย ้อนหลัง สําหรับงวดทีบ
B ัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอทีจ
B ะหักซือ
 หน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากมีไม่เพียงพอทีจ
 หน่วยลงทุนในลําดับแรก
ในกรณีทผ
ีB ู ้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซือ
B ะซือ
 หน่ วยลงทุนในลําดับนั น
 หน่วย
ให ้ครบตามทีผ
B ู ้ถือ หน่ วยลงทุนระบุไว ้ บริษัทจั ดการจะไม่หักบัญชีเพือ
B ซือ
 และจะหัก เงินในบัญชีเงินฝากเพือ
B ซือ
 หน่วยลงทุนขัน
ลงทุนในลําดับถัดไปจนครบตามทีผ
B ู ้ถือหน่วยลงทุนระบุไว ้แต่ไม่ตํBากว่าข ้อกําหนดในการซือ
 ตํBาของแต่ละกองทุน
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 หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลีย
ในกรณีทผ
ีB ู ้ถือหน่วยลงทุนต ้องการแก ้ไข “คําขอใช ้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพือ
B ซือ
B ” หรือคําขออืน
B ใน
 หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบ
ทํานองเดียวกัน ให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนกรอก “คําขอเปลีย
B นแปลงข ้อมูลการใช ้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพือ
B ซือ
 คืนทราบล่วงหน ้าก่อนวันทีจ
ถัวเฉลีย
B ” หรือคําขออืน
B ในทํานองเดียวกัน และแจ ้งให ้บริษัทจัดการหรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
B ะมีการหักบัญชี
 คืนเป็ นหลักฐานในการทํารายงานทีส
บริษัทจัดการจะถือหลักฐานทีป
B รากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
B มบูรณ์ และใช ้
อ ้างอิงได ้
 จะไม่สามารถเพิกถอน หรือขอคืนเงินค่าซือ
 หน่วยลงทุนจากรายการสัBงซือ
 ทีบ

ผู ้สังB ซือ
B ริษัทจัดการได ้ทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู ้สัBงซือ

เรียบร ้อยแล ้ว ไม่วา่ ในกรณีใดๆ ทัง สิน
 หน่วยลงทุนได ้ รวมถึง
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก ้ไข เพิม
B เติม เปลีย
B นแปลง วิธก
ี ารและหรืออืน
B ใดเกีย
B วกับวิธก
ี ารหักบัญชีเงินฝากเพือ
B ซือ
 คืนอืน
 ผ่านการหักบัญชีเงินฝากให ้สามารถทําได ้
อนาคตบริษัทจัดการ หรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
B ทีม
B ก
ี ารแต่งตัง เพิม
B เติมจะเปิ ดรับคําสัBงซือ
อนึงB โดยบริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททีB www.bblam.co.th หรือแจ ้งโดยวิธอ
ี น
ืB ใดตามความเหมาะสม
; ผ่านบริษ ัทจ ัดการหรือผูส
; คืนอืน
(2) การสง" ั ซือ
้ น ับสนุนการขายหรือร ับซือ
" :
 คืน เพือ
ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
B ขอใช ้บริการหักบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.
ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอ ยุธ ยา หรือ ธนาคาร
พาณิชย์อ น
ืB ใดทีบ
B ริษัทจั ดการจะประกาศให ้บริการเพิม
B เติมผ่านทางเว็ บไซต์ของบริษั ททีB www.bblam.co.th หรือแจ ้งโดยวิธ ีอ น
ืB ใดตามความ
เหมาะสม โดยกรอก “หนั งสือขอให ้หักบัญชีเงินฝาก” หรือคํ าขออืน
B ในทํ านองเดียวกัน ซึงB การสมัครใช ้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู ้ถือ
หน่ วยลงทุนจะมีผลใช ้บังคับทันที และให ้คงมีผลใช ้บังคับต่อไปจนกว่าผู ้ถือหน่ วยลงทุนจะเพิกถอนคํ าสัBง โดยกรอก “คําขอยกเลิกหักเงินจาก
 คืนทราบล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่า 30 วัน
บัญชีเงินฝาก” หรือคําขออืน
B ในทํานองเดียวกัน และแจ ้งให ้บริษัทจัดการหรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
ก่อนวันทีจ
B ะมีการหักบัญชี ทัง นี ค่าธรรมเนียมการใช ้บริการหักบัญชีเงินฝาก เป็ นไปตามทีธB นาคารเจ ้าของบัญชีเงินฝากกําหนด
บริษัทจัดการจะสามารถให ้บริการหักบัญชีเงินฝากของผู ้ถือหน่วยลงทุนได ้ เมือ
B ธนาคารเจ ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวข ้างต ้นแจ ้งให ้ความยินยอม
หัก เงินจากบัญชีเงินฝากของผู ้ถือหน่ วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ และบริษัท จั ดการได ้แจ ้งเริม
B ให ้บริการหัก บัญชีเงินฝากแก่ผู ้ถือ หน่วยลงทุน
ทราบ โดยวิธอ
ี น
ืB ใดตามความเหมาะสมแล ้วเท่านัน

 คืน เพือ
 หน่วยลงทุนเป็ นประจํ าตามวันทีท
ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
B ขอใช ้บริการสัBงซือ
B ผ
ีB ู ้ถือ

หน่ วยลงทุนกําหนดไว ้ ด ้วยการให ้บริษัทจัดการหัก เงินจากบัญชีเงินฝากข ้างต ้น โดยกรอก “คําขอใช ้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพือ
B ซือ
หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลีย
B ” หรือคําขออืน
B ในทํานองเดียวกัน ซึงB การให ้บริษัทจัดการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู ้ถือหน่วยลงทุนจะมี
ผลใช ้บังคับทันที และให ้คงมีผลใช ้บังคับต่อไปจนกว่าผู ้ถือหน่ วยลงทุนจะเพิกถอนคําสัBง โดยกรอก “คําขอยกเลิกบริการหักเงินจากบัญชีเงิน
 หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลีย

ฝากเพือ
B ซือ
B ” หรือคําขออืน
B ในทํานองเดียวกัน และแจ ้งให ้บริษัทจัดการหรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
คืนทราบล่วงหน ้าก่อนวันทีจ
B ะมีการหักบัญชี
กรณีผู ้ถือหน่วยลงทุน มี “หนังสือขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคําขออืน
B ในทํานองเดียวกันมายังบริษัทจัดการหรือผู ้สนั บสนุนการขาย
 คืน จะมีผลให ้ “คําสังB ซือ
 ” ตลอดจน “คําสังB รอดําเนินการเพือ
 หน่วยลงทุน” ถูกยกเลิกทันที
หรือรับซือ
B ซือ
ืB กองทุน และจํ านวนเงินทีต
 ซึงB จะต ้องไม่ตํBากว่ามูลค่าขัน
 บริษัทจัดการจะหักเงินจาก
ผู ้ถือหน่วยลงทุนต ้องระบุชอ
B ้องการสัBงซือ
 ตํBาของการสัBงซือ
 และโอนเข ้าบัญชีจองซือ
 หน่วยลงทุน เพือ
 หน่วยลงทุนตามเงือ
 ” หรือ “คําขอใช ้บริการ
บัญชีเงินฝากของผู ้สังB ซือ
B ซือ
B นไขทีไB ด ้ระบุไว ้ใน “คําสัBงซือ
 หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลีย
หักเงินจากบัญชีเงินฝากเพือ
B ซือ
B ” หรือคําขออืน
B ในทํานองเดียวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค
B ํานวณได ้ ณ
 วันทําการซือ
 ขาย ซึงB จะใช ้มูลค่าหน่วยลงทุนทีค
 วันทําการซือ
 ขายหน่วยลงทุนวันนั น
สิน
B ํานวณได ้เมือ
B สิน
 เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขาย
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นราคาทีรB ับรองโดยผู ้ดูแลผลประโยชน์แล ้ว
การหักบัญชีเงินฝากดังกล่าวจะอยูภ
่ ายใต ้เงือ
B นไข ดังนี
 ขาย บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพือ
 หน่วย
1. กรณีวันทีก
B ําหนดหักเงินบัญชีเงินฝากตรงกับวันหยุดทําการหรือวันหยุดทําการซือ
B ซือ
 ขายถัดไป
ลงทุนในวันทําการหรือวันทําการซือ
2. กรณีวันทีก
B ําหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝากไม่มใี นเดือนนัน
 เช่น วันทีB 31 แต่ในเดือนนัน
 มี 30 วันบริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก เพือ
B
 หน่วยลงทุนในวันทําการหรือวันทําการซือ
 ขายสุดท ้ายของเดือนนัน
ซือ

3. กรณีวันทีก
B ําหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝากเป็ นวันสุดท ้ายของเดือนและตรงกับวันหยุด เช่น วันทีB 31 ธันวาคม บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชี
 หน่วยลงทุนในวันทําการหรือวันทําการซือ
 ขายสุดท ้ายของเดือนนัน
เงินฝาก เพือ
B ซือ

 หน่ วยลงทุนดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีเงินฝาก เมือ
ทัง นี รายการทีห
B ัก บัญชีเงินฝากเพือ
B ซือ
B ผู ้ถือ หน่ วยลงทุนนํ าสมุดบัญชีเงินฝากไป
บันทึกรายการให ้เป็ นปั จจุบัน
กรณีทผ
ีB ู ้ถือหน่วยลงทุนนํ าเช็ค ดราฟท์ ตัpวแลกเงิน หรือมีการส่งคําสัBงหักบัญชีธนาคารเพือ
B ฝากเข ้าบัญชีเงินฝากทีย
B ังไม่สามารถเรียกเก็บเงินได ้
 หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู ้ถือหน่วยลงทุนทีB
ในวันทีม
B ก
ี ารหักบัญชี บริษัทจัดการจะไม่ดําเนินการหักบัญชีเพือ
B ซือ
 หน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู ้สัBงซือ
 ในงวดใดมีไม่เพียงพอทีบ
 หน่วย
มีเงินครบตามทีรB ะบุไว ้เพือ
B ซือ
B ริษัทจัดการจะหักบัญชีเพือ
B ซือ
 หน่วยลงทุนในงวดถัดไป และจะไม่หักบัญชี
ลงทุน บริษัทจัดการจะไม่หักเงินในบัญชีเงินฝากในงวดนั น
 ๆ และจะทําการหักบัญชีเงินฝากเพือ
B ซือ
 หน่วยลงทุน
เงินฝากย ้อนหลังสําหรับงวดทีบ
B ัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอทีจ
B ะหักซือ
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 หน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากมีไม่เพียงพอทีจ
 หน่วยลงทุนในลําดับแรก
ในกรณีทผ
ีB ู ้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซือ
B ะซือ
 หน่ วยลงทุนในลําดับนั น
 หน่วย
ให ้ครบตามทีผ
B ู ้ถือ หน่ วยลงทุนระบุไว ้ บริษัทจั ดการจะไม่หักบัญชีเพือ
B ซือ
 และจะหัก เงินในบัญชีเงินฝากเพือ
B ซือ
 หน่วยลงทุนขัน
ลงทุนในลําดับถัดไปจนครบตามทีผ
B ู ้ถือหน่วยลงทุนระบุไว ้แต่ไม่ตํBากว่าข ้อกําหนดในการซือ
 ตํBาของแต่ละกองทุน
 หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบถัวเฉลีย
ในกรณีทผ
ีB ู ้ถือหน่วยลงทุนต ้องการแก ้ไข “คําขอใช ้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพือ
B ซือ
B ” หรือคําขออืน
B ใน
 หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดแบบ
ทํานองเดียวกัน ให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนกรอก “คําขอเปลีย
B นแปลงข ้อมูลการใช ้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพือ
B ซือ
 คืนทราบล่วงหน ้าก่อนวันทีจ
ถัวเฉลีย
B ” หรือคําขออืน
B ในทํานองเดียวกัน และแจ ้งให ้บริษัทจัดการหรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
B ะมีการหักบัญชี
 คืนเป็ นหลักฐานในการทํารายงานทีส
บริษัทจัดการจะถือหลักฐานทีป
B รากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
B มบูรณ์ และใช ้
อ ้างอิงได ้
 จะไม่สามารถเพิกถอน หรือขอคืนเงินค่าซือ
 หน่วยลงทุนจากรายการสัBงซือ
 ทีบ

ผู ้สังB ซือ
B ริษัทจัดการได ้ทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู ้สัBงซือ

เรียบร ้อยแล ้ว ไม่วา่ ในกรณีใดๆ ทัง สิน
 หน่ ว ยลงทุนได ้
บริษัทจั ดการขอสงวนสิท ธิในการแก ้ไข เพิม
B เติม เปลีย
B นแปลง วิธ ีก ารและหรือ อืน
B ใดเกีBยวกับวิธ ีก ารหัก บัญชีเงินฝากเพือ
B ซือ

B

รวมถึง อนาคตบริษัทจั ดการ หรือ ผู ้สนั บสนุ น การขายหรือ รับซือ คืนอืBนทีม
B ีก ารแต่งตั ง เพิม
B เติมจะเปิ ดรั บคํ า สัง ซือ ผ่า นการหั ก บั ญชีเ งิน ฝากให ้
สามารถทําได ้ อนึBง โดยบริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททีB www.bblam.co.th หรือแจ ้งโดยวิธอ
ี น
ืB ใดตาม
ความเหมาะสม
4. ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet):
 หน่ วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เ น็ ต สามารถทํ าได ้เฉพาะผ่านระบบของผู ้สนั บ สนุ นการขายหรือ รับซือ
 คืนทีเB ป็ น บมจ.ธนาคาร
อนึBง การสัBงซือ
กรุงเทพ เท่านัน

(1) บริการบ ัวหลวง ไอแบงก์กงิ; (Bualuang iBanking):
 หน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ ตได ้ด ้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กงิ โดยผู ้ถือหน่วยลงทุนจะต ้องระบุเลขทีB
ผู ้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสังB ซือ
ผู ้ถือ หน่วยลงทุน และลงนามในคํ าขอใช ้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กงิ และบัวหลวง เอ็มแบงก์กงิ (“คํ าขอใช ้บริการ”) หรือคํ าขออืน
B ในทํานอง
เดียวกัน และปฏิบัตต
ิ ามเงือ
B นไขทีรB ะบุไว ้ในการขอใช ้บริการดังกล่าว และเมือ
B ได ้รับรหัสผู ้ใช ้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) สําหรับใช ้
 หน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร หรืออืน
บริการดังกล่าวแล ้ว สามารถสัBงซือ
B ๆ ได ้ทีB www.bangkokbank.com หรือเว็บไซต์อน
ืB ทีอ
B าจมีการ
เปลีย
B นแปลงหรือเพิม
B เติมในอนาคต
 ประสงค์สงัB ซือ
 หน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ ตด ้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กงิ ให ้ผู ้สังB ซือ
 ปฏิบัตต
ในกรณีผู ้สังB ซือ
ิ ามขัน
 ตอนการทํารายการ
 โดยผู ้สังB ซือ
 ต ้องปฏิบัตจ
 หน่วยลงทุน
สังB ซือ
ิ นครบขัน
 ตอนการสังB ซือ
 หน่วยลงทุน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ ตด ้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กงิ ผู ้ถือหน่วยลงทุนจะต ้องสังB ซือ
 ครัง ละไม่ตํBากว่ามูลค่าขัน
การสังB ซือ
 ตํBาของ
 และสามารถสัBงซือ
 ได ้ครัง ละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือ มูล ค่าอืน
การสัBงซือ
B ทีบ
B ริษัทจั ดการแจ ้งในอนาคต ซึงB จะประกาศให ้ทราบทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่จํากัดจํานวนครัง ต่อวัน
 หน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ ตด ้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กงิ ผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
 คืนจะ
เมือ
B ผู ้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสังB ซือ
 หรือตัดเงินจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หรือบัตรอืน
 โดยทีไB ม่ขัดกับประกาศทีเB กีย
หักเงินตามจํานวนทีส
B งัB ซือ
B ใด (ถ ้ามี) ในวันทีส
B งัB ซือ
B วข ้อง (ถ ้ามี)
 หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอืน
 หน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู ้ซือ

อนึงB ในการชําระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีทผ
ีB ู ้ซือ
B เพือ
B ซือ
 ทีไB ด ้ชําระเงินค่าซือ
 หน่วยลงทุนแล ้ว จะเพิก ถอนคํ า
หน่ วยลงทุนต ้องชําระด ้วยเงินจนเต็ มค่า จะหัก กลบลบหนีกับบริษัทจัดการไม่ได ้ ผู ้สัBงซือ
 หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซือ
 หน่วยลงทุนไม่ได ้
สังB ซือ
 หน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ ตด ้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กงิ จะสมบูรณ์ต่อเมือ
 ได ้ทํารายการสัBงซือ
 และบริษัทจัดการ
คําสังB ซือ
B ผู ้สัBงซือ
 หน่วยลงทุน และบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน โดยผู ้สัBงซือ
 หน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสัBงซือ
 หน่วยลงทุน
ได ้รับเงินค่าสังB ซือ
นัน
 ได ้
 หน่วยลงทุนดังกล่าวและไม่
อย่างไรก็ตาม หากมีข ้อขัดข ้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ ตจนเป็ นเหตุให ้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสัBงซือ
 หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ ตนัน
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได ้ ให ้ถือว่ายังไม่มก
ี ารทํารายการการสังB ซือ

 ขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ ตด ้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กงิ ยอมรับและ
บริษัทจัดการถือว่าผู ้ถือหน่วยลงทุนทีต
B กลงใช ้บริการซือ
ผูก พันตามเงืBอนไขและวิธ ีการทีก
B ําหนดไว ้ในคําขอใช ้บริก าร และหรือ ทีจ
B ะแก ้ไขเพิม
B เติมเปลีย
B นแปลงต่อไปในภายหน ้า ซึงB รวมถึงการยอมรับ
B งใดๆ ทีอ
ความเสีย
B าจเกิดขึน
 อันเนือ
B งมาจากความขัดข ้องของระบบ
(2) บริการบ ัวหลวง เอ็มแบงก์กงิ; (Bualuang mBanking):
 หน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ ตได ้ด ้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กงิ โดยผู ้ถือหน่วยลงทุนจะต ้องระบุเลขทีB
ผู ้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสังB ซือ
ผู ้ถือหน่ วยลงทุน และลงนามในคํ าขอใช ้บริการบัวหลวง ไอแบงก์ก งิ และบัวหลวง เอ็ มแบงก์ก งิ (“คํ าขอใช ้บริการ”) หรือคํ าขออืน
B ในทํ านอง
เดียวกัน และปฏิบัตต
ิ ามเงือ
B นไขทีรB ะบุไว ้ในการขอใช ้บริการดังกล่าว และเมือ
B ได ้รับรหัสผู ้ใช ้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) สําหรับใช ้
 หน่วยลงทุนผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏิบัตก
บริการดังกล่าวแล ้ว สามารถสัBงซือ
ิ าร iOS ของ iPhone/ iPad หรือระบบปฏิบัตก
ิ าร
Android หรือ WAP หรือระบบปฏิบัตก
ิ ารอืน
B ทีอ
B าจมีการเปลีย
B นแปลงหรือเพิม
B เติมในอนาคต
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 ประสงค์สัBง ซือ
 หน่ วยลงทุนผ่านเครือ ข่ายอินเตอร์เน็ ตด ้วยบริก ารบัว หลวง เอ็ ม แบงก์ก งิ ให ้ผู ้สัBงซือ
 ปฏิบัต ต
ในกรณี ผู ้สัBงซือ
ิ ามขั น
 ตอนการทํ า
 โดยผู ้สังB ซือ
 ต ้องปฏิบัตจ
 หน่วยลงทุน
รายการสังB ซือ
ิ นครบขัน
 ตอนการสังB ซือ
 หน่วยลงทุน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ ตด ้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กงิ ผู ้ถือหน่ วยลงทุนจะต ้องสัBงซือ
 ครัง ละไม่ตํBากว่ามูลค่าขัน
การสัBงซือ
 ตํBา
 และสามารถสัBงซือ
 ได ้ครัง ละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือมูลค่าอืน
ของการสัBงซือ
B ทีบ
B ริษัทจัดการแจ ้งในอนาคต ซึงB จะประกาศให ้ทราบทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่จํากัดจํานวนครัง ต่อวัน
 หน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ ตด ้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กงิ ผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
 คืนจะ
เมือ
B ผู ้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสังB ซือ
 หรือตัดเงินจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หรือบัตรอืน
 โดยทีไB ม่ขัดกับประกาศทีเB กีย
หักเงินตามจํานวนทีส
B งัB ซือ
B ใด (ถ ้ามี) ในวันทีส
B งัB ซือ
B วข ้อง (ถ ้ามี)
 หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอืน
 หน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู ้ซือ

อนึงB ในการชําระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีทผ
ีB ู ้ซือ
B เพือ
B ซือ
 ทีไB ด ้ชําระเงินค่าซือ
 หน่วยลงทุนแล ้ว จะเพิกถอนคําสัBงซือ

หน่วยลงทุนต ้องชําระด ้วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนีก
 ับบริษัทจัดการไม่ได ้ ผู ้สัBงซือ
 หน่วยลงทุนไม่ได ้
หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซือ
 หน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ ตด ้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กงิ จะสมบูรณ์ต่อเมือ
 ได ้ทํารายการสัBงซือ
 และบริษัทจัดการ
คําสังB ซือ
B ผู ้สัBงซือ
B

B

 หน่วยลงทุน
ได ้รับเงินค่าสังซือหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน โดยผู ้สังซือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสัBงซือ
นัน
 ได ้
 หน่วยลงทุนดังกล่าวและไม่
อย่างไรก็ตาม หากมีข ้อขัดข ้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ ตจนเป็ นเหตุให ้บริษัทจัดการไม่สามารถรับเงินค่าสัBงซือ
 หน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ ตนัน
สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได ้ ให ้ถือว่ายังไม่มก
ี ารทํารายการการสังB ซือ

 ขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ ตด ้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กงิ ยอมรับและ
บริษัทจัดการถือว่าผู ้ถือหน่วยลงทุนทีต
B กลงใช ้บริการซือ
ผูก พันตามเงืBอนไขและวิธ ีการทีก
B ําหนดไว ้ในคําขอใช ้บริก าร และหรือ ทีจ
B ะแก ้ไขเพิม
B เติมเปลีย
B นแปลงต่อไปในภายหน ้า ซึงB รวมถึงการยอมรับ
B งใดๆ ทีอ
ความเสีย
B าจเกิดขึน
 อันเนือ
B งมาจากความขัดข ้องของระบบ
 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ ต และหาก
ทัง นี บริษัท จั ดการขอสงวนสิท ธิในการแก ้ไข เพิม
B เติม เปลีย
B นแปลง วิธ ีก ารและหรือ กํ าหนดเวลารับคําสัBงซือ
 คืนอืน
อนาคตสามารถใช ้บริการนีโดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู ้สนั บสนุ นการขายหรือ รับซือ
B ได ้ บริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ประชาชนทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัททีB www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอืน
B ใดตามความเหมาะสม
5. ระบบเอทีเอ็ม (ATM):
 หน่วยลงทุนผ่านระบบ ATM บริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ทีB
ทัง นี ก่อนทีบ
B ริษัทจัดการจะเริม
B รับคํ าสัBงซือ
www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอืน
B ทีเB หมาะสม
 หน่วยลงทุนผ่านระบบ ATM สามารถทําได ้เฉพาะผ่านระบบของผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
 คืนทีเB ป็ น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
อนึงB การสัBงซือ
เท่านัน

 ผ่านเครือ
 หน่ วยลงทุนด ้วยบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง
บริษัทจัดการอาจรับคําสัBงซือ
B ง ATM ได ้ โดยผู ้ถือหน่ วยลงทุนอาจเลือกสัBงซือ
 ขายหน่วยลงทุนได ้ โดยผ่านเครือ
 คืนได ้
Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอืน
B ทีธ
B นาคารอนุญาตให ้ใช ้ซือ
B ง ATM ของผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
 คืน ณ สาขาทีผ
ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีป
B ระสงค์จะใช ้บริการนี สามารถติดต่อผู ้สนั บสนุ นการขายหรือรับซือ
B ู ้ถือหน่วยลงทุนเคยทํ าบัตรบัวหลวง ATM
 ขายหน่วยลงทุนไว ้ เพือ
หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอืน
B ทีธ
B นาคารอนุญาตให ้ใช ้ซือ
B ขอใช ้บริการ โดยกรอก “คําขอใช ้บริการ
กองทุนเปิ ดผ่านเครือ
B งฝากถอนเงินอัตโนมัตแ
ิ ละบริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผู ้ถือหน่ วยลงทุนต ้องนํ าบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง
 ขายหน่วยลงทุน และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด ้วย) ซึงB ผู ้ถือหน่วย
Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอืน
B ทีธ
B นาคารอนุญาตให ้ใช ้ซือ
 หน่วยลงทุนผ่านเครือ
 ขายถัดไป หลังจากกรอกคําขอใช ้บริการแล ้วโดยไม่เสียค่าใช ้จ่ายเพิม
ลงทุนจะสามารถสังB ซือ
B ง ATM ในวันทําการซือ
B เติม
 ประสงค์สัBงซือ
 หน่วยลงทุนผ่านเครือ
 ปฏิบัตต

ในกรณีผู ้สังB ซือ
B ง ATM ให ้ผู ้สัBงซือ
ิ ามขัน
 ตอนการทํารายการซึงB มีระบุบนหน ้าจอเครือ
B ง ATM โดยผู ้สัBงซือ
 หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด และปฏิบัตจ
 หน่วยลงทุนตามทีรB ะบุบนจอ ATM
ต ้องเลือกรหัสบริการซือ
ิ นครบขัน
 ตอนการสังB ซือ
 หน่วยลงทุน ด ้วยเครือ
 คืนจะต ้องสังB ซือ
 ครัง ละไม่ตํBากว่ามูลค่าขัน
 และสามารถ
การสังB ซือ
B ง ATM ของผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
 ตํBาของการสัBงซือ
 ได ้ครัง ละไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยไม่จํากัดจํ านวนครัง ต่อวัน ผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
 คืนจะหักเงินตามจํ านวนเงินทีส
 ทันที
สัBงซือ
B ัBงซือ
 ทีไB ด ้ระบุไว ้ให ้ใช ้บริการกับบัตรบัวหลวง ATM และหรือ บัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอืน
จากบัญชีเงินฝากของผู ้สัBงซือ
B ทีธ
B นาคาร
 ขายหน่วยลงทุนได ้เท่านัน
 คืนจะยกเลิกคําสังB ซือ
 หน่วยลงทุนนั น
อนุญาตให ้ใช ้ซือ
 หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
 โดยไม่
 นัน
 อาจทําการสังB ซือ
 หน่วยลงทุนใหม่ได ้ถ ้าต ้องการ
หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู ้สังB ซือ
 ซึงB ผู ้สังB ซือ
 หน่ วยลงทุนจะเพิก ถอนรายการสัBงซือ
 หน่วยลงทุนผ่านเครือ
 เสร็จ สมบูรณ์แล ้วไม่ว่ากรณีใดๆ
ผู ้สัBงซือ
B ง ATM ไม่ได ้ หากการทํารายการสัBงซือ

ทัง สิน
 หน่วยลงทุนผ่านเครือ
 คืนจะดําเนินการตรวจสอบและแก ้ไข
การสัBงซือ
B ง ATM หากเกิดข ้อผิดพลาดจากระบบงาน ผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
ข ้อผิดพลาดให ้เป็ นไปตามแนวทางทีธB นาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให ้แล ้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไB ด ้รับแจ ้งจากผู ้ถือหน่วยลงทุน
 คืน เป็ นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั น
เอกสารใบบันทึกรายการทีอ
B อกจากเครือ
B ง ATM ของผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
 ไม่ใช่หลักฐานใน
 จะเลือกทําการสังB ซือ
 หน่วยลงทุนหรือไม่ก็ได ้
การทํารายการอย่างสมบูรณ์ หากใบบันทึกรายการของเครือ
B ง ATM นัน
 หมด ผู ้สังB ซือ
 คืนเป็ นหลักฐานในการทํารายการทีส
บริษัทจัดการจะถือหลักฐานทีป
B รากฏอยูก
่ ับผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
B มบูรณ์ และใช ้อ ้างอิงได ้
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 ผ่านระบบ ATM ให ้สามารถทําได ้
ทัง นี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก ้ไข เพิม
B เติม เปลีย
B นแปลง วิธก
ี ารและหรือกําหนดเวลารับคําสัBงซือ
 คืนอืน
และหากอนาคตสามารถใช ้บริการนีโดยผ่านบริษัทจั ดการ หรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
B ได ้ บริษัท จัดการจะแจ ้งให ้ประชาชนทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททีB www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอืน
B ใดตามความเหมาะสม
ั
6. ระบบโทรศพท์
(Tele-bank):
 หน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททีB
ทัง นี ก่อนทีบ
B ริษัทจัดการจะเริม
B รับคําสังB ซือ
www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอืน
B ทีเB หมาะสม
 หน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ สามารถทําได ้เฉพาะผ่านระบบของผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
 คืนทีเB ป็ น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
อนึงB การสังB ซือ
เท่านัน

 หน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผู ้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสัBงซือ
 หน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคาร
บริษัทจัดการอาจรับคําสังB ซือ
 คืนได ้ ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีป
 คืน
ทางโทรศัพท์ของผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
B ระสงค์จะใช ้บริการนี สามารถติดต่อผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
 ขาย
ณ สาขาทีผ
B ู ้ถือหน่วยลงทุนเคยทําบัตรบัวหลวง ATM หรือ บัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอืน
B ทีธ
B นาคารอนุญาตให ้ใช ้ซือ
หน่วยลงทุนไว ้ เพือ
B ขอใช ้บริการ โดยกรอก “คําขอใช ้บริการกองทุนเปิ ดผ่านเครือ
B งฝากถอนเงินอัตโนมัตแ
ิ ละบริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผู ้ถือ
 ขายหน่วยลงทุน และ
หน่วยลงทุนต ้องนํ าบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอืน
B ทีธ
B นาคารอนุญาตให ้ใช ้ซือ
 หน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู ้สนั บสนุน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด ้วย) ซึงB ผู ้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถสัBงซือ
 คืนในวันทําการซือ
 ขายถัดไป หลังจากกรอกคําขอใช ้บริการแล ้วโดยไม่เสียค่าใช ้จ่ายเพิม
การขายหรือรับซือ
B เติม
 ประสงค์สัBงซือ
 หน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ให ้ผู ้สัBงซือ
 ปฏิบัตต
ในกรณีผู ้สัBงซือ
ิ ามขัน
 ตอนการทํารายการซึงB มีระบุอยูใ่ นเอกสาร
 ต ้องเลือกรหัสบริก ารซือ
 หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด และปฏิบัตจ
 หน่วย
วิธก
ี ารใช ้บริก ารธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผู ้สัBงซือ
ิ นครบขัน
 ตอนการสัBงซือ
ลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์
 หน่วยลงทุน ด ้วยบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
 คืนจะต ้องสัBงซือ
 ครัง ละไม่ตํBากว่ามูลค่าขัน
การสังB ซือ
 ตํBาของการ
B

B


สังซือ และสามารถสังซือ ได ้ครัง ละไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยไม่จํ ากัดจํ านวนครัง ต่อ วัน ผู ้สนั บสนุ นการขายหรือ รับซือ คืนจะหัก เงินตาม
 ทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู ้สังB ซือ
 ทีไB ด ้ระบุไว ้ให ้ใช ้บริการกับบัตรบัวหลวง ATM และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต
จํานวนเงินทีส
B งัB ซือ
 ขายหน่ วยลงทุนได ้เท่านั น
 คืนจะยกเลิก คํ า
หรือบัตรอืน
B ทีธ
B นาคารอนุ ญาตให ้ใช ้ซือ
 หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ผู ้สนั บสนุ นการขายหรือรับซือ
 หน่วยลงทุนนัน
 นัน
 อาจทําการสังB ซือ
 หน่วยลงทุนใหม่ได ้ถ ้าต ้องการ
สังB ซือ
 โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู ้สังB ซือ
 ซึงB ผู ้สังB ซือ
 หน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสังB ซือ
 หน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ไม่ได ้ หากการทํารายการสังB ซือ
 เสร็จสมบูรณ์แล ้วไม่ว่า
ผู ้สังB ซือ

กรณีใดๆ ทัง สิน
 หน่ ว ยลงทุนผ่านบริก ารธนาคารทางโทรศัพ ท์ หากเกิดข ้อผิดพลาดจากระบบงาน ผู ้สนั บ สนุ น การขายหรือ รับซือ
 คืน จะดํ าเนินการ
การสัB งซือ
ตรวจสอบและแก ้ไขข ้อผิดพลาดให ้เป็ นไปตามแนวทางทีธ
B นาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให ้แล ้วเสร็จภายใน 30 วันนั บจากวันทีไB ด ้รับแจ ้งจาก
ผู ้ถือหน่วยลงทุน
 เป็ นเพียงเอกสารบันทึก รายการเท่านั น
เอกสารใบบันทึก รายการทีอ
B อกจากเครือ
B งโทรสารของผู ้สัBงซือ
 ไม่ใช่หลักฐานในการทํ ารายการอย่าง
สมบูรณ์
 คืนเป็ นหลักฐานในการทํารายการทีส
บริษัทจัดการจะถือหลักฐานทีป
B รากฏอยูก
่ ับผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
B มบูรณ์ และใช ้อ ้างอิงได ้
 ผ่านระบบโทรศัพท์ให ้สามารถทําได ้
ทัง นี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก ้ไข เพิม
B เติม เปลีย
B นแปลง วิธก
ี ารและหรือกําหนดเวลารับคําสังB ซือ
 คืนอืน
และหากอนาคตสามารถใช ้บริการนีโดยผ่านบริษัทจั ดการ หรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
B ได ้ บริษัท จัดการจะแจ ้งให ้ประชาชนทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททีB www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอืน
B ใดตามความเหมาะสม
; หน่วยลงทุน
การร ับชําระ และการเก็บร ักษาเงินค่าซือ
; ผ่านผูส
; คืนทีเ" ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ:
1. กรณีสง" ั ซือ
้ น ับสนุนการขายหรือร ับซือ
 สามารถชําระเงินค่าซือ
 หน่วยลงทุนเป็ นเงินสด คําสังB หักบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เช็ค ดราฟท์ ตัpวแลกเงิน หรือวิธอ
(ก) ผู ้สังB ซือ
ี น
ืB ใด
 เท่านัน
 และขีดคร่อมเฉพาะสัBงจ่ายในนามชือ
B
ทีส
B ามารถเรียกเก็บเงินได ้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานทีรB ับคําสังB ซือ
 โดยจะต ้องลงวันทีท
B ส
ีB งัB ซือ
 หน่วยลงทุนทีรB ะบุในหนังสือชีช
 วน ซึงB เป็ นบัญชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือบัญชีเงินฝากของธนาคารอืน
บัญชีจองซือ
B ใด (ถ ้ามี) หรือ
 อืน
 ดังกล่าว บริษัทจัดการ
บัญชีจองซือ
B ใดทีอ
B าจเพิม
B เติมหรือเปลีย
B นแปลงได ้ในอนาคต ทัง นี หากมีผลประโยชน์ใดเกิดขึน
 เนืBองจากบัญชีจองซือ
จะดําเนินการให ้เป็ นประโยชน์ของกองทุน
 ชําระเงินค่าซือ
 หน่วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟท์ หรือตัpวแลกเงินภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพือ
ในกรณีทผ
ีB ู ้สังB ซือ
B เรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกัน
 บริษัทจัดการจะถือว่าผู ้สัBงซือ
 ทําการสัBงซือ
 หน่วยลงทุนในวันทําการซือ
 ขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนทีB
ของแต่ละสํานั ก งานสาขาทีส
B ัBงซือ
 วันทํ าการซือ
 ขายถัดไปนั น
 ไม่ว่า
คํานวณได ้ ณ สิน
 สําหรับกรณีทเีB ช็ค ดราฟท์ หรือตัpวแลกเงินดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงิน ได ้ในวันทีส
B ัBงซือ
 ดังกล่าว
ด ้วยเหตุใด บริษัทจัดการอาจยกเลิกคําสังB ซือ
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 สามารถชํ าระเงินค่า ซือ
 หน่ วยลงทุนด ้วยบัตรเครดิต หรือ บัต รเดบิต หรือ บัตรอืน
(ข) ผู ้สัBงซือ
B ใดของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ ของสถาบั น
 โดยทีไB ม่ขัดกับ
การเงินอืน
B ใดทีบ
B ริษัทจัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงินจากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอืน
B ใด (ถ ้ามี) ในวันทีท
B ส
ีB งัB ซือ
 หน่ วยลงทุนด ้วยบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต หรือ บัตรอืน
ประกาศทีเB กีย
B วข ้อง (ถ ้ามี) ทัง นี บริษัทจั ดการขอสงวนสิท ธิท จ
ีB ะรับชําระค่าซือ
B ใด ณ
สถานทีB หรือช่วงระยะเวลาหรือภายใต ้เงือ
B นไขอืน
B ใด ตามทีบ
B ริษัทจัดการจะกําหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ผู ้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท ีB
www.bblam.co.th หรือช่องทางอืน
B ทีเB หมาะสม
 หน่ วยลงทุนจากการชําระด ้วยบัตรดังกล่าว หรือ จาก
อนึBง การชําระเงินด ้วยบัตรดังกล่าวข ้างต ้น ในกรณีท บ
ีB ริษัทจั ดการมิได ้รับเงินค่าจองซือ
 ใช ้บัญชีบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอืน
 หน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ธนาคารทีผ
B ู ้สังB ซือ
B ใด ภายในวันทําการถัดจากวันทีท
B ส
ีB งัB ซือ
 หน่วยลงทุนดังกล่าว
ทีจ
B ะปฏิเสธการสังB ซือ
 หน่วยลงทุนด ้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอืน
อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิ ดให ้บริการรับชําระค่าสังB ซือ
B ใด บริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ผู ้ลงทุนทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์ท ีB www.bblam.co.th หรือช่องทางอืน
B ทีเB หมาะสม การชําระด ้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอืน
B ใด (ถ ้ามี) จะไม่มก
ี าร
สะสมคะแนน เว ้นแต่ธนาคารจะกําหนดอนุญาตเป็ นอย่างอืน
B
ทัง นี บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิในการแก ้ไขเพิม
B เติม ยกเลิก เปลีย
B นแปลง วิธก
ี าร วันเวลา ในการรับชําระด ้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือ
บัตรอืน
B ใด (ถ ้ามี) ดังกล่าวข ้างต ้น โดยบริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ผู ้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท ีB www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอืน
B ใดตาม
ความเหมาะสม
 สามารถชําระเงินค่าซือ
 หน่วยลงทุนด ้วยการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคาร
(ค) ผู ้สังB ซือ
ทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารพาณิชย์อน
ืB ใดทีบ
B ริษัทจัดการจะประกาศให ้บริการเพิม
B เติม
 ทีป
ผ่านทางเว็ บไซต์ของบริษัททีB www.bblam.co.th หรือ แจ ้งโดยวิธอ
ี น
ืB ใดตามความเหมาะสม ผู ้สัBงซือ
B ระสงค์จ ะใช ้บริก ารนี สามารถติดต่อ
 คืน เพือ
ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
B ขอใช ้บริการโดยกรอก “หนั งสือขอให ้หักบัญชีเงินฝาก” หรือคําขออืน
B ในทํานองเดียวกัน ซึงB การสมัครใช ้
 จะมีผลใช ้บังคับทันที และให ้คงมีผลใช ้บังคับต่อไปจนกว่าผู ้สัBงซือ
 จะเพิกถอนคําสัBง โดยกรอก “คํา
บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู ้สัBงซือ
 คืนทราบล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่า 30
ขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคําขออืน
B ในทํานองเดียวกัน และแจ ้งให ้ผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
วันก่อนวันทีจ
B ะมีการหักบัญชี ทัง นี ค่าธรรมเนียมการใช ้บริการหักบัญชีเงินฝากเป็ นไปตามทีธB นาคารเจ ้าของบัญชีเงินฝากกําหนด
 ได ้เมือ
บริษัทจัดการจะสามารถให ้บริการหักบัญชีเงินฝากของผู ้สังB ซือ
B ธนาคารเจ ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวข ้างต ้น แจ ้งให ้ความยินยอมหักเงิน
 มายังบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการได ้แจ ้งเริม
 ทราบ โดยวิธอ
จากบัญชีเงินฝากของผู ้สังB ซือ
B ให ้บริการหักบัญชีเงินฝากแก่ผู ้สัBงซือ
ี น
ืB ใดตามความ
เหมาะสมแล ้วเท่านัน

 ต ้องระบุชอ
ืB กองทุน และจํ านวนเงินทีต
 ซึงB จะต ้องไม่ตํBากว่ามูลค่าขัน
 บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงิน
ผู ้สังB ซือ
B ้องการสัBงซือ
 ตํBาของการสัBงซือ
 และโอนเข ้าบัญชีจ องซือ
 หน่ วยลงทุน เพือ
 หน่ วยลงทุนตามเงืBอ นไขทีไB ด ้ระบุไว ้ใน “คํ า สัBงซือ
 ” หรือ คํ าขออืน
ฝากของผู ้สัBงซือ
B ซือ
B ในทํ านอง
 วันทําการซือ
 ขาย ซึงB จะใช ้มูลค่าหน่วยลงทุนทีค
 วันทํ าการซือ
 ขายหน่วย
เดียวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค
B ํ านวณได ้ ณ สิน
B ํานวณได ้เมือ
B สิน
ลงทุนวันนัน
 เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นราคาทีรB ับรองโดยผู ้ดูแลผลประโยชน์แล ้ว
 ” หรือคําขออืน
 หน่วยลงทุน หากเงินใน
บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากทีม
B เี งินครบตามทีรB ะบุไว ้ใน “คําสังB ซือ
B ในทํานองเดียวกัน เพือ
B ซือ
B


บัญชีเงินฝากของผู ้สังซือมีไม่เพียงพอทีบ
B ริษัทจัดการจะหัก บัญชีเพือ
B ซือหน่ วยลงทุน บริษัทจั ดการจะไม่หัก เงินในบัญชีเงินฝากและขอสงวน
 หน่วยลงทุนดังกล่าว
สิทธิทจ
ีB ะปฏิเสธการสังB ซือ
 มี “หนังสือขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคําขออืน
 คืน
กรณีผู ้สังB ซือ
B ในทํานองเดียวกันมายังบริษัทจัดการหรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
 ” ตลอดจน “คําสังB รอดําเนินการเพือ
 หน่วยลงทุน” ถูกยกเลิกทันที
จะมีผลให ้ “คําสังB ซือ
B ซือ
 หน่ วยลงทุนผ่านผู ้สนั บสนุ นการขายหรือรับซือ
 คืนทีเB ป็ น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ นั น
อย่างไรก็ ตาม การรับชําระเงินกรณีสัBงซือ
 บริษัท จัดการขอ
สงวนสิทธิในการแก ้ไขเพิม
B เติม ยกเลิก เปลีย
B นแปลงได ้ โดยบริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ผู ้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท ีB www.bblam.co.th หรือ
ผ่านช่องทางอืน
B ใดตามความเหมาะสม
; ผ่านบริษ ัทจ ัดการ หรือผูส
; คืนอืน
2. กรณีสง" ั ซือ
้ น ับสนุนการขายหรือร ับซือ
" :
 สามารถชําระเงินค่าซือ
 หน่ วยลงทุนเป็ นเงินสด เช็ค ดราฟท์ ตัpวแลกเงิน หรือ วิธ ีอ น
(ก) ผู ้สัBงซือ
ืB ใดทีส
B ามารถเรียกเก็ บเงินได ้ในเขตหัก บัญชี
 เท่านั น
 และขีดคร่อมเฉพาะสัBงจ่ายในนาม “บัญชีจองซือ
 หน่วยลงทุนของ บลจ.บัว
เดียวกับสํานั กงานทีรB ับคําสัBงซือ
 โดยจะต ้องลงวันทีท
B ส
ีB ัBงซือ
 อืน
หลวง” ซึงB เป็ นบัญชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือบัญชีเงินฝากของธนาคารอืน
B ใด (ถ ้ามี) หรือบัญชีจองซือ
B ใดทีอ
B าจเพิม
B เติมหรือ
 คืนเป็ นผู ้เปิ ดบัญชีจองซือ
 หน่วยลงทุน เพือ
 หน่วย
เปลีย
B นแปลงได ้ในอนาคตทีบ
B ริษัทจัดการและหรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
B รับชําระค่าซือ
 ดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการให ้เป็ นประโยชน์ของกองทุน
ลงทุน ทัง นี หากมีผลประโยชน์ใดเกิดขึน
 เนือ
B งจากบัญชีจองซือ
 คืนเป็ นผู ้เปิ ดบัญชีจองซือ
 หน่วยลงทุนเพือ
 หน่วยลงทุน ผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
 คืนจะนํ า
กรณีทผ
ีB ู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
B รับชําระค่าซือ
 หน่วยลงทุนดังกล่าวเข ้าบัญชีจองซือ
 หน่วยลงทุนทีบ
เงินค่าสังB ซือ
B ริษัทจัดการกําหนด
 หน่วยลงทุนดังกล่าว โดยไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ
ีB ะปรับปรุงเปลีย
B นแปลงข ้อมูลเกีย
B วกับบัญชีรับชําระค่าซือ
ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และได ้รับความเห็นชอบจากผู ้ดูแลผลประโยชน์แล ้ว ทัง นี บริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ผู ้ลงทุนทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ท ีB www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอืน
B ใดตามความเหมาะสม

กองทุนเปิ ดบัวหลวงปั จจัย 4 หุน้ ระยะยาวปั นผล

| BBASICDLTF

50

 ชําระเงินค่าซือ
 หน่วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟท์ หรือตัpวแลกเงินภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพือ
ในกรณีทผ
ีB ู ้สังB ซือ
B เรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกัน
 บริษัทจัดการจะถือว่าผู ้สัBงซือ
 ทําการสัBงซือ
 หน่วยลงทุนในวันทําการซือ
 ขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนทีB
ของแต่ละสํานั ก งานสาขาทีส
B ัBงซือ
 วันทําการซือ
 ขายถัดไปนัน

คํานวณได ้ ณ สิน
 หรือสําหรับในกรณีทเีB ช็ค ดราฟท์ หรือตัpวแลกเงินดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได ้ในวันทีส
B ัBงซือ
B

ไม่วา่ ด ้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะยกเลิกคําสังซือดังกล่าว
 สามารถชํ าระเงินค่า ซือ
 หน่ วยลงทุนด ้วยบัตรเครดิต หรือ บัต รเดบิต หรือ บัตรอืน
(ข) ผู ้สัBงซือ
B ใดของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ ของสถาบั น
 โดยทีไB ม่ขัดกับ
การเงินอืน
B ใดทีบ
B ริษัทจัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงินจากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอืน
B ใด (ถ ้ามี) ในวันทีท
B ส
ีB งัB ซือ
 หน่ วยลงทุนด ้วยบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต หรือ บัตรอืน
ประกาศทีเB กีย
B วข ้อง (ถ ้ามี) ทัง นี บริษัทจั ดการขอสงวนสิท ธิท จ
ีB ะรับชําระค่าซือ
B ใด ณ
สถานทีB หรือช่วงระยะเวลาหรือภายใต ้เงือ
B นไขอืน
B ใด ตามทีบ
B ริษัทจัดการจะกําหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ผู ้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท ีB
www.bblam.co.th หรือช่องทางอืน
B ทีเB หมาะสม
 หน่ วยลงทุนจากการชําระด ้วยบัตรดังกล่าว หรือ จาก
อนึBง การชําระเงินด ้วยบัตรดังกล่าวข ้างต ้น ในกรณีท บ
ีB ริษัทจั ดการมิได ้รับเงินค่าจองซือ
 ใช ้บัญชีบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอืน
 หน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ธนาคารทีผ
B ู ้สังB ซือ
B ใด ภายในวันทําการถัดจากวันทีท
B ส
ีB งัB ซือ
 หน่วยลงทุนดังกล่าว
ทีจ
B ะปฏิเสธการสังB ซือ
 หน่วยลงทุนด ้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอืน
อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิ ดให ้บริการรับชําระค่าสังB ซือ
B ใด บริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ผู ้ลงทุนทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์ท ีB www.bblam.co.th หรือช่องทางอืน
B ทีเB หมาะสม การชําระด ้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอืน
B ใด (ถ ้ามี) จะไม่มก
ี าร
สะสมคะแนน เว ้นแต่ธนาคารจะกําหนดอนุญาตเป็ นอย่างอืน
B
ทัง นี บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิในการแก ้ไขเพิม
B เติม ยกเลิก เปลีย
B นแปลง วิธก
ี าร วันเวลา ในการรับชําระด ้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือ
บัตรอืน
B ใด (ถ ้ามี) ดังกล่าวข ้างต ้น โดยบริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ผู ้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท ีB www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอืน
B ใดตาม
ความเหมาะสม
 สามารถชําระเงินค่าซือ
 หน่วยลงทุนด ้วยการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคาร
(ค) ผู ้สังB ซือ
กรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารพาณิชย์อน
ืB ใดทีบ
B ริษัทจัดการจะประกาศ
 ทีป
ให ้บริการเพิม
B เติมผ่านทางเว็ บไซต์ของบริษั ททีB www.bblam.co.th หรือแจ ้งโดยวิธ ีอ ืBนใดตามความเหมาะสม ผู ้สัB งซือ
B ระสงค์จะใช ้บริการนี
 คืน เพือ
สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
B ขอใช ้บริการโดยกรอก “หนั งสือขอให ้หักบัญชีเงินฝาก” หรือคําขออืน
B ในทํานอง
 จะมีผลใช ้บังคับทันที และให ้คงมีผลใช ้บังคับต่อไปจนกว่าผู ้สัBงซือ
 จะเพิกถอน
เดียวกัน ซึงB การสมัครใช ้บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู ้สัBงซือ

คําสังB โดยกรอก “คําขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคําขออืน
B ในทํานองเดียวกัน และแจ ้งให ้บริษัทจัดการหรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
คืนทราบล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่า 30 วันก่อนวันทีจ
B ะมีการหักบัญชี ทัง นี ค่าธรรมเนียมการใช ้บริการหักบัญชีเงินฝาก เป็ นไปตามทีธ
B นาคารเจ ้าของบัญชี
เงินฝากกําหนด
 ได ้เมือ
บริษัทจัดการจะสามารถให ้บริการหักบัญชีเงินฝากของผู ้สังB ซือ
B ธนาคารเจ ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวข ้างต ้น แจ ้งให ้ความยินยอมหักเงิน
 มายังบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการได ้แจ ้งเริม
 ทราบ โดยวิธอ
จากบัญชีเงินฝากของผู ้สังB ซือ
B ให ้บริการหักบัญชีเงินฝากแก่ผู ้สัBงซือ
ี น
ืB ใดตามความ
เหมาะสมแล ้วเท่านัน

 ต ้องระบุชอ
ืB กองทุน และจํานวนเงินทีต
 ซึงB จะต ้องไม่ตํBากว่ามูลค่าขัน
 บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ผู ้สังB ซือ
B ้องการสังB ซือ
 ตํBาของการสัBงซือ
 และโอนเข ้าบัญชีจองซือ
 หน่วยลงทุน เพือ
 หน่วยลงทุนตามเงือ
 ” หรือคําขออืน
ของผู ้สังB ซือ
B ซือ
B นไขทีไB ด ้ระบุไว ้ใน “คําสังB ซือ
B ในทํานองเดียวกัน ใน
 วันทําการซือ
 ขาย ซึงB จะใช ้มูลค่าหน่วยลงทุนทีค
 วันทําการซือ
 ขายหน่วยลงทุนวันนั น
ราคาขายหน่วยลงทุนทีค
B ํานวณได ้ ณ สิน
B ํานวณได ้เมือ
B สิน

เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นราคาทีรB ับรองโดยผู ้ดูแลผลประโยชน์แล ้ว
 ” หรือคําขออืน
 หน่วยลงทุน หากเงินใน
บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากทีม
B เี งินครบตามทีรB ะบุไว ้ใน “คําสังB ซือ
B ในทํานองเดียวกัน เพือ
B ซือ
 มีไม่เพียงพอทีบ
 หน่ วยลงทุน บริษัทจั ดการจะไม่หัก เงินในบัญชีเงินฝากและขอสงวน
บัญชีเงินฝากของผู ้สัBงซือ
B ริษัทจัดการจะหัก บัญชีเพือ
B ซือ
 หน่วยลงทุนดังกล่าว
สิทธิทจ
ีB ะปฏิเสธการสังB ซือ
 มี “หนังสือขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคําขออืน
 คืน
กรณีผู ้สังB ซือ
B ในทํานองเดียวกันมายังบริษัทจัดการหรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
 ” ตลอดจน “คําสังB รอดําเนินการเพือ
 หน่วยลงทุน” ถูกยกเลิกทันที
จะมีผลให ้ “คําสังB ซือ
B ซือ
 หน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
 คืนอืน
อย่างไรก็ตาม การรับชําระเงินกรณีสงัB ซือ
B นั น
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ในการแก ้ไขเพิม
B เติม ยกเลิก เปลีย
B นแปลงได ้ โดยบริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ผู ้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท ีB www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทาง
อืน
B ใดตามความเหมาะสม
; โดยห ักบ ัญชีเงินฝากแบบถ ัวเฉลีย
3. กรณีสง" ั ซือ
" :
 หรือผู ้ถือหน่วยลงทุน จะถูกหักเงินในบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารพาณิชย์อน
 หรือผู ้ถือหน่วยลงทุนระบุไว ้
ผู ้สังB ซือ
ืB ใดทีผ
B ู ้ซือ
ในคําขอใช ้บริการด ้วยจํานวนเงินทีเB ท่ากันในแต่ละครัง
; ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet):
4. กรณีสง" ั ซือ
 จะถูก หั ก เงิน ตามจํ า นวนทีBสัB ง ซือ
 ทั น ทีจ ากบั ญ ชีเ งิน ฝากของผู ้สัB ง ซือ
 ทีBไ ด ้ระบุไ ว ้ในคํ า ขอใช ้บริก าร หากเงิน ในบั ญ ชีไ ม่เ พีย งพอ
(ก) สัBง ซือ
 คืนจะยกเลิกคําสัBงซือ
 หน่วยลงทุนนั น
 นั น
 อาจทําการสัBงซือ

ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
 โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู ้สัBงซือ
 ซึงB ผู ้สัBงซือ
หน่วยลงทุนใหม่ได ้ถ ้าต ้องการ
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 สามารถชํ าระเงินค่า ซือ
 หน่ วยลงทุนด ้วยบัตรเครดิต หรือ บัต รเดบิต หรือ บัตรอืน
(ข) ผู ้สัBงซือ
B ใดของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ ของสถาบั น

การเงินอืน
B ใดทีบ
B ริษัทจัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงินจากบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอืน
B ใด (ถ ้ามี) ในวันทีส
B งัB ซือ
 หน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ ตด ้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กงิ ด ้วยบัตรเครดิต หรือ
ทัง นี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ
ีB ะรับชําระค่าซือ
บัตรเดบิต หรือ บัตรอืน
B ใด (ถ ้ามี) ภายในช่วงระยะเวลาหรือ ภายใต ้เงือ
B นไขอืน
B ใด ตามทีบ
B ริษัท จั ดการจะกําหนด โดยบริษัท จัดการจะแจ ้งให ้ผู ้
ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท ีB www.bblam.co.th หรือช่องทางอืน
B ทีเB หมาะสม
 หน่วยลงทุนจากการชําระด ้วยบัตรดังกล่าว หรือจากธนาคารทีผ
อนึงB การชําระเงินด ้วยบัตรดังกล่าวในกรณีทบ
ีB ริษัทจัดการมิได ้รับเงินค่าจองซือ
B ู้
 ใช ้บัญชีบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอืน
 หน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ
สังB ซือ
B ใด (ถ ้ามี) ภายในวันทําการถัดจากวันทีส
B ัBงซือ
ีB ะ
 หน่วยลงทุนดังกล่าว
ปฏิเสธการสังB ซือ
 หน่ วยลงทุนด ้วยบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต หรือบัตรอืน
อย่างไรก็ ตาม ก่อ นเปิ ดให ้บริการรับชําระค่าสัBงซือ
B ใด (ถ ้ามี) บริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ผู ้
ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือช่องทางอืน
B ทีเB หมาะสม
การชําระด ้วยบัตรดังกล่าว จะไม่มก
ี ารสะสมคะแนนบัตรเครดิต เว ้นแต่ธนาคารจะกําหนดอนุญาตเป็ นอย่างอืน
B
ทัง นี บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิในการแก ้ไขเพิม
B เติม ยกเลิก เปลีย
B นแปลง วิธก
ี าร วันเวลา ในการรับชําระด ้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต หรือ
บัตรอืน
B ใด (ถ ้ามี) โดยไม่ถอ
ื เป็ นการแก ้ไขเพิม
B เติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ผู ้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือ
ผ่านช่องทางอืน
B ใดตามความเหมาะสม
; ผ่านระบบเอทีเอ็ม (ATM):
5. กรณีสง" ั ซือ
 โดยจะหักเงินตามจํานวนเงินทีส
 ทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู ้สัBงซือ
 ทีไB ด ้ระบุไว ้ให ้ใช ้บริการกับบัตรบัวหลวงเอทีเอ็ม
จะรับชําระเงินค่าสังB ซือ
B งัB ซือ
 ขายหน่วยลงทุนได ้เท่านั น
และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอืน
B ทีธB นาคารอนุญาตให ้ใช ้ซือ
 หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอจะ
 หน่วยลงทุนนัน
 นัน
 อาจทําการสังB ซือ
 หน่วยลงทุนใหม่ได ้ถ ้าต ้องการ
ยกเลิกคําสังB ซือ
 โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู ้สังB ซือ
 ซึงB ผู ้สังB ซือ
; ผ่านระบบโทรศพท์
ั
6. กรณีสง" ั ซือ
(Tele-bank):
 โดยจะหักเงินตามจํานวนเงินทีส
 ทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู ้สัBงซือ
 ทีไB ด ้ระบุไว ้ให ้ใช ้บริการกับบัตรบัวหลวงเอทีเอ็ม
จะรับชําระเงินค่าสังB ซือ
B งัB ซือ
 ขายหน่วยลงทุนได ้เท่านั น
และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอืน
B ทีธB นาคารอนุญาตให ้ใช ้ซือ
 หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอจะ
 หน่วยลงทุนนัน
 นัน
 อาจทําการสังB ซือ
 หน่วยลงทุนใหม่ได ้ถ ้าต ้องการ
ยกเลิกคําสังB ซือ
 โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู ้สังB ซือ
 ซึงB ผู ้สังB ซือ
การจ ัดสรรหน่วยลงทุน
 หน่วยลงทุนจะได ้รับจัดสรรหน่วยลงทุนตามทีส
 หลังจากทีไB ด ้ชําระเงินค่าซือ
 หน่วยลงทุนเต็มจํานวน
ผู ้สังB ซือ
B งัB ซือ
ทัง นี หากการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว จะทําให ้บุคคลใดหรือกลุม
่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึงB ในสามของจํ านวนหน่วยลงทุน
 แต่จะจัดสรรให ้เท่าทีไB ม่เกินสัดส่วนหนึงB ใน
ทีจ
B ําหน่ายได ้แล ้วทัง หมด บริษัทขอสงวนสิทธิทจ
ีB ะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให ้ทัง หมดตามคําสังB จองซือ
สามของจํ านวนหน่วยลงทุนทีจ
B ํ าหน่ายได ้แล ้วทัง หมด เว ้นแต่เป็ นกรณียกเว ้นตามหลักเกณฑ์เกีย
B วกับข ้อจํ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด ้วยหลักเกณฑ์เกีย
B วกับข ้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน ้าทีข
B องบริษัทจัดการ
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน ในกรณีทบ
ีB ริษัทจัดการได ้พิจารณาแล ้วเห็นว่าการจัดสรรในกรณีดังกล่าวมี
B เสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการโดยไม่ต ้อง
ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือผู ้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชือ
 หน่วยลงทุนทราบล่วงหน ้า
แจ ้งให ้ผู ้สังB ซือ
; หน่วยลงทุน
การคืนเงินค่าซือ
 ไม่ได ้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินส่วนทีไB ม่ได ้รับการจัดสรรพร ้อมดอกเบีย

ในกรณีทผ
ีB ู ้สังB ซือ
 (ถ ้ามี) ให ้แก่ผู ้สัBงซือ
 หน่วยลงทุนตามทีอ
 หน่วยลงทุนระบุไว ้
โดยการชําระเป็ นการโอนเงินเข ้าบัญชี หรือเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัBงจ่ายในนามของผู ้สัBงซือ
B ยู่ทผ
ีB ู ้สัBงซือ
ในคําขอเปิ ดบัญชี ภายใน 15 วันนับจากวันทีบ
B ริษัทไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุน
เงือ
" นไขการขายหน่วยลงทุน
 หน่วยลงทุนทัง หมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึงB ดังนี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ
ีB ะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสังB ซือ
 หน่วยลงทุน ไม่ถก
(1) กรณีทเีB อกสารหรือข ้อมูลทีบ
B ริษัทจัดการได ้รับจากผู ้สังB ซือ
ู ต ้องตามความเป็ นจริง หรือไม่ครบถ ้วน
 หน่วยลงทุนของผู ้สังB ซือ
 หน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็ นการฟอกเงิน เป็ นต ้น
(2) กรณีทบ
ีB ริษัทจัดการเกิดข ้อสงสัยว่าการซือ
 หน่ วยลงทุนในบางกรณีตามทีบ
 หน่ วย
(3) บริษัทจั ดการขอสงวนสิท ธิทจ
ีB ะปฏิเสธการสัBงซือ
B ริษัทจั ดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีท ก
ีB ารสัBงซือ
 หน่วยลงทุนหรือกองทุน ในกรณีทบ
 หน่วยลงทุน
ลงทุน อาจก่อให ้เกิดปั ญหาหรือผลกระทบทางด ้านภาษี ต่อผู ้ซือ
ีB ริษัท จัดการเห็ นว่าการสัBงซือ
ดังกล่าวอาจก่อให ้เกิดปั ญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให ้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็ นต ้น ทัง นี เพือ
B เป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน
B เสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเป็ นหลัก
ผู ้ถือหน่วยลงทุน และชือ
 หน่วยลงทุนของผู ้ลงทุน หากคําสัBงซือ
 ดังกล่าวมีผลทําให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนรายนั น
(4) ในบางกรณี บริษัทจัดการอาจปฏิเสธการสังB ซือ
 ถือหน่วย
ิ สุทธิของกองทุน
ลงทุนมากกว่าร ้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สน

กองทุนเปิ ดบัวหลวงปั จจัย 4 หุน้ ระยะยาวปั นผล
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 หน่วยลงทุนชัวB คราวตามทีบ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ
ีB ะปิ ดรับคําสังB ซือ
B ริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง นี บริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ผู ้ลงทุนทราบก่อน
 หน่วยลงทุนโดยจะปิ ดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของผู ้สนั บสนุน
การใช ้สิทธิทจ
ีB ะปิ ดรับคําสังB ซือ
 คืน
การขายหรือรับซือ
 หน่วยลงทุนทีไB ด ้ชําระเงินค่าซือ
 หน่วยลงทุนแล ้วจะเพิกถอนการสังB ซือ
 หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซือ
 หน่วยลงทุนไม่ได ้
ผู ้สังB ซือ
 ขายหน่วยลงทุนจํานวนนัน
การเพิม
B หน่วยลงทุนทีข
B ายได ้แล ้วจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการซือ

ว ันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน
 หน่ วยลงทุนภายในวันทําการซือ
 ขายถัดจากวันทีจ
ิ เป็ นกองทุนรวมกับสํานั กงาน ก.ล.ต.
บริษัทจัดการจะเริม
B เปิ ดรับคําสัBงซือ
B ดทะเบียนกองทรัพย์สน
เรียบร ้อยแล ้ว
 หน่วยลงทุนได ้ทีบ
 คืน ตามวันและเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์
ผู ้สนใจลงทุนสามารถซือ
B ริษัทจัดการและหรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
 คืนจะกําหนดเวลาโดยจะแจ ้งให ้ผู ้ลงทุนทราบ ทัง นี วันทําการซือ
 ขายเป็ นไป
หรือเวลาอืน
B ใดทีบ
B ริษัทจัดการและหรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
 วน
ตามทีรB ะบุในหนังสือชีช
 หน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็ ก ทรอนิก ส์ ได ้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ ต ระบบเอทีเอ็ ม ระบบบริก ารธนาคารทางโทรศัพท์ หรือ ระบบ
สําหรับการสัBงซือ
 ได ้ทุกวันตลอด 24 ชัวB โมง
อิเล็กทรอนิกส์อน
ืB ใดทีอ
B าจเพิม
B เติมในอนาคต สามารถส่งคําสังB ซือ
 หน่วยลงทุนก่อนเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ
 ขาย ให ้ถือว่าเป็ นการสัBงซือ
 หน่วยลงทุนในวันทําการซือ
 ขายนั น
- การสังB ซือ
 ในราคาขายหน่วย
 วันทําการซือ
 ขาย ซึงB จะใช ้มูลค่าหน่วยลงทุนทีค
 วันทําการซือ
 ขายหน่วยลงทุนวันนั น
ลงทุนทีค
B ํานวณได ้ ณ สิน
B ํานวณได ้เมือ
B สิน
 เป็ นเกณฑ์ในการ
คํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นราคาทีรB ับรองโดยผู ้ดูแลผลประโยชน์แล ้ว
 หน่วยลงทุนหลังเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ
 ขายหรือการสัBงซือ
 หน่วยลงทุนในวันหยุดทําการซือ
 ขายให ้ถือเป็ นการสัBงซือ
 หน่วย
- การสังB ซือ
 ขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค
 วันทําการซือ
 ขายถัดไปซึงB จะใช ้มูลค่าหน่วยลงทุนทีค
ลงทุนในวันทําการซือ
B ํานวณได ้ ณ สิน
B ํานวณได ้เมือ
B
 วันทําการซือ
 ขายถัดไปเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณและราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นราคาทีรB ับรองโดยผู ้ดูแลผลประโยชน์แล ้ว
สิน
 ทัง นี การเปลีย
อนึBง บริษั ทจั ดการขอสงวนสิทธิในการแก ้ไข เพิม
B เติม ยกเลิก เปลีBยนแปลง วิธ ีการ และหรือกํ าหนดวั นเวลารับคํ าสัBงซือ
B นแปลง
ดังกล่าวจะเป็ นไปเพือ
B ประโยชน์ต่อผู ้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททีB www.bblam.co.th
หรือผ่านช่องทางอืน
B ทีเB หมาะสม
 หน่วยลงทุน: ผู ้ถือหน่วยลงทุนไม่ต ้องแจ ้งล่วงหน ้า
การสังB ซือ
; คืนหน่วยลงทุน:
7. การร ับซือ
 คืน หรือช่องทางอืน
ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถสังB ขายคืนหน่วยลงทุนทีบ
B ริษัทจัดการ หรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
B ใดทีบ
B ริษัทจัดการจัดให ้มี
หรือประกาศแจ ้งเพิม
B เติมในอนาคต ตามวิธก
ี ารทีบ
B ริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจั ดการขอสงวนสิท ธิทจ
ีB ะแก ้ไขเพิม
B ช่องทางการสัBงขาย หรือ
แก ้ไขวิธก
ี ารสัBงขาย หรือแก ้ไขอืน
B ใดทีเB กีย
B วข ้องกับการสัBงขาย ทัง นี เพือ
B ประโยชน์ของผู ้ถือ หน่วยลงทุน โดยจะแจ ้งให ้ผู ้ลงทุนทราบผ่านทาง
เว็บไซต์ท ีB www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอืน
B ใดตามความเหมาะสม
; คืนหน่วยลงทุน:
วิธก
ี ารร ับซือ
ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ได ้โดยวิธด
ี ังนี
- บริษัทจัดการ
 คืน
- ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
- ระบบอินเตอร์เน็ ต (Internet)
- ระบบเอทีเอ็ม (ATM)
- ระบบโทรศัพท์ (Tele-bank)
1. บริษ ัทจ ัดการ:
ผู ้ถือ หน่ วยลงทุนสามารถขายคืนหน่ วยลงทุนได ้ทีบ
B ริษัทจั ดการ โดยผู ้ถือ หน่ วยลงทุนจะต ้องกรอกรายละเอียดในคําสัBงขายคืนหน่วยลงทุนให ้
ครบถ ้วน โดยระบุจํานวนหน่วยลงทุนทีจ
B ะขายคืนหรือจํ านวนเงินทีผ
B ู ้ถือหน่วยลงทุนต ้องการได ้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการ
จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสังB ขายคืนหน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้สังB ขายคืนหน่วยลงทุนไว ้เป็ นหลักฐาน
; คืน:
2. ผูส
้ น ับสนุนการขายหรือร ับซือ
 คืน โดยผู ้ถือหน่วยลงทุนจะต ้องกรอกรายละเอียดในคําสัBงขายคืน
ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได ้ทีผ
B ู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
หน่วยลงทุนให ้ครบถ ้วน โดยระบุจํานวนหน่วยลงทุนทีจ
B ะขายคืนหรือจํานวนเงินทีผ
B ู ้ถือหน่วยลงทุนต ้องการได ้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน และ
 คืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสังB ขายคืนหน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้สังB ขายคืนหน่วยลงทุนไว ้เป็ นหลักฐาน
ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
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3. ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet):
 คืนทีเB ป็ น บมจ.ธนาคาร
อนึงB การสังB ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ ต สามารถทําได ้เฉพาะผ่านระบบของผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
กรุงเทพ เท่านัน

(1) บริการบ ัวหลวง ไอแบงก์กงิ; (Bualuang iBanking):
ผู ้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสังB ขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ ตด ้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กงิ ได ้ โดยผู ้ถือหน่วยลงทุนจะต ้องปฏิบัต ิ
ตามเงือ
B นไขทีรB ะบุไว ้ในคําขอใช ้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กงิ และบัวหลวง เอ็มแบงก์กงิ (“คําขอใช ้บริการ”) หรือคําขออืน
B ในทํานองเดียวกัน และ
สามารถสัBงขายหน่ วยลงทุนผ่านเว็ บไซต์ของธนาคาร หรือ อืน
B ๆ ทีB www.bangkokbank.com หรือ เว็ บไซต์อ น
ืB ทีอ
B าจมีก ารเปลีย
B นแปลงหรือ
เพิม
B เติมในอนาคต
ในกรณีผู ้สัBงขายประสงค์สัBงขายหน่ วยลงทุนผ่านเครือ ข่ายอินเตอร์เน็ ตด ้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์ก งิ ให ้ผู ้สัBงขายปฏิบัตต
ิ ามขัน
 ตอนการทํ า
รายการขายจนครบขัน
 ตอนการสังB ขายหน่วยลงทุนตามทีรB ะบุไว ้
การสัBงขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ ตด ้วยบริการบัวหลวงไอแบงก์กงิ สามารถดําเนินการได ้ครัง ละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือ
มูลค่าอืน
B ทีบ
B ริษัทจั ดการแจ ้งในอนาคต ซึงB จะประกาศให ้ทราบทางเว็ บไซต์ของบริษัทจั ดการ หรือ ในกรณีท ส
ีB ัBงขายหน่ วยลงทุน โดยระบุเป็ น
จํ านวนหน่วย ได ้ครัง ละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย หรือมูลค่าอืน
B ทีบ
B ริษัทจั ดการแจ ้งในอนาคต ซึงB จะประกาศให ้ทราบทางเว็ บไซต์ของบริษัท
จัดการ โดยไม่จํากัดจํานวนครัง ต่อวัน
 หน่วยลงทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุน
สิทธิของผู ้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึน
 หลังจากทีน
B ายทะเบียนได ้บันทึกข ้อมูลการซือ
แล ้วเท่านัน

ในกรณีผู ้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนทีจ
B ะขายคืนหรือจํานวนเงินทีผ
B ู ้ถือหน่วยลงทุนต ้องการได ้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคําสัBง
 คืนหน่ วยลงทุนของผู ้ถือ หน่วยลงทุนทีB
ขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํ านวนหน่ วยลงทุนหรือ มูลค่าหน่ วยลงทุนหัก ด ้วยค่าธรรมเนียมการรับซือ
ปรากฎในรายการทีบ
B ันทึก โดยนายทะเบียนหน่ วยลงทุน บริษัทจั ดการจะถือ ว่าผู ้ถือ หน่ วยลงทุนประสงค์จ ะขายคืนหน่ วยลงทุนทัง หมดเท่าทีB
ปรากฎอยูใ่ นรายการทีบ
B ันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน

ผู ้สังB ขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสังB ขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ ตด ้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กงิ ไม่ได ้ หากการทํารายการ

สังB ขายเสร็จสมบูรณ์แล ้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง สิน
อย่างไรก็ตาม หากมีข ้อขัดข ้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ ตจนเป็ นเหตุให ้บริษัทจัดการไม่สามารถคําสัBงขายหน่วยลงทุนได ้ ให ้ถือว่ายังไม่ม ี
การทํารายการการสังB ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ ตนัน

 ขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ ตด ้วยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กงิ ยอมรับและ
บริษัทจัดการถือว่าผู ้ถือหน่วยลงทุนทีต
B กลงใช ้บริการซือ
ผูก พันตามเงือ
B นไขและวิธ ีการทีก
B ําหนดไว ้ในคํ าขอใช ้บริก ารบัวหลวง ไอแบงก์กงิ และหรือ ทีจ
B ะแก ้ไขเพิม
B เติมเปลีย
B นแปลงต่อ ไปในภายหน ้า
B งใดๆ ทีอ
ซึงB รวมถึงการยอมรับความเสีย
B าจเกิดขึน
 อันเนือ
B งมาจากความขัดข ้องของระบบ
(2) บริการบ ัวหลวง เอ็มแบงก์กงิ; (Bualuang mBanking):
ผู ้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสังB ขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ ตด ้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กงิ โดยผู ้ถือหน่วยลงทุนจะต ้องระบุเลขทีB
ผู ้ถือ หน่วยลงทุน และลงนามในคํ าขอใช ้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กงิ และบัวหลวง เอ็มแบงก์กงิ (“คํ าขอใช ้บริการ”) หรือคํ าขออืน
B ในทํานอง
เดียวกัน และปฏิบัตต
ิ ามเงือ
B นไขทีรB ะบุไว ้ในการขอใช ้บริการดังกล่าว และเมือ
B ได ้รับรหัสผู ้ใช ้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) สําหรับใช ้
บริการดังกล่าวแล ้ว สามารถสัBงขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏิบัตก
ิ าร iOS ของ iPhone/ iPad หรือระบบปฏิบัตก
ิ าร
Android หรือ WAP หรือระบบปฏิบัตก
ิ ารอืน
B ทีอ
B าจมีการเปลีย
B นแปลงหรือเพิม
B เติมในอนาคต
ในกรณีผู ้สัBงขายประสงค์สัBงขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ ตด ้วยบริการบัวหลวง เอ็ มแบงก์ก งิ ให ้ผู ้สัBงขายปฏิบัตต
ิ ามขัน
 ตอนการทํ า
รายการขายจนครบขัน
 ตอนการสังB ขายหน่วยลงทุนตามทีรB ะบุไว ้
การสังB ขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ ตด ้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กงิ สามารถดําเนินการได ้ครัง ละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือ
มูลค่าอืน
B ทีบ
B ริษัทจั ดการแจ ้งในอนาคต ซึงB จะประกาศให ้ทราบทางเว็ บไซต์ของบริษัทจั ดการ หรือ ในกรณีท ส
ีB ัBงขายหน่ วยลงทุน โดยระบุเป็ น
จํ านวนหน่วย ได ้ครัง ละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย หรือมูลค่าอืน
B ทีบ
B ริษัทจั ดการแจ ้งในอนาคต ซึงB จะประกาศให ้ทราบทางเว็ บไซต์ของบริษัท
จัดการ โดยไม่จํากัดจํานวนครัง ต่อวัน
 หน่วยลงทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุน
สิทธิของผู ้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึน
 หลังจากทีน
B ายทะเบียนได ้บันทึกข ้อมูลการซือ
แล ้วเท่านัน

ในกรณีผู ้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนทีจ
B ะขายคืนหรือจํานวนเงินทีผ
B ู ้ถือหน่วยลงทุนต ้องการได ้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคําสัBง
 คืนหน่ วยลงทุนของผู ้ถือ หน่วยลงทุนทีB
ขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํ านวนหน่ วยลงทุนหรือ มูลค่าหน่ วยลงทุนหัก ด ้วยค่าธรรมเนียมการรับซือ
ปรากฎในรายการทีบ
B ันทึก โดยนายทะเบียนหน่ วยลงทุน บริษัทจั ดการจะถือ ว่าผู ้ถือ หน่ วยลงทุนประสงค์จ ะขายคืนหน่ วยลงทุนทัง หมดเท่าทีB
ปรากฎอยูใ่ นรายการทีบ
B ันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน

ผู ้สังB ขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสังB ขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ ตด ้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กงิ ไม่ได ้ หากการทํารายการ

สังB ขายเสร็จสมบูรณ์แล ้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง สิน
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อย่างไรก็ตาม หากมีข ้อขัดข ้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ ตจนเป็ นเหตุให ้บริษัทจัดการไม่สามารถคําสัBงขายหน่วยลงทุนได ้ ให ้ถือว่ายังไม่ม ี
การทํารายการการสังB ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ ตนัน

 ขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ ตด ้วยบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กงิ ยอมรับและ
บริษัทจัดการถือว่าผู ้ถือหน่วยลงทุนทีต
B กลงใช ้บริการซือ
ผูกพันตามเงือ
B นไขและวิธก
ี ารทีก
B ํ าหนดไว ้ในคํ าขอใช ้บริการ และหรือ ทีจ
B ะแก ้ไขเพิม
B เติมเปลีย
B นแปลงต่อ ไปในภายหน ้า ซึงB รวมถึงการยอมรับ
B งใดๆ ทีอ
ความเสีย
B าจเกิดขึน
 อันเนือ
B งมาจากความขัดข ้องของระบบ
ทัง นี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก ้ไข เพิม
B เติม เปลีย
B นแปลง วิธก
ี ารและหรือกําหนดเวลารับคําสังB ขายคืนผ่านระบบอินเตอร์เน็ ต ทัง นี การ
เปลีย
B นแปลงดังกล่าวจะเป็ นไปเพือ
B ประโยชน์ตอ
่ ผู ้ถือหน่วยลงทุน และหากอนาคตสามารถใช ้บริการนีโดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู ้สนั บสนุนการ
 คืนอืน
ขายหรือรับซือ
B ได ้ บริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ผู ้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ท ีB www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอืน
B ใดตามความเหมาะสม
4. ระบบเอทีเอ็ม (ATM):
ทัง นี ก่อนทีบ
B ริษัทจัดการจะเริม
B รับคําสัBงขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบ ATM บริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ผู ้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททีB
www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอืน
B ทีเB หมาะสม
 คืนทีเB ป็ น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
อนึงB การสังB ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบ ATM สามารถทําได ้เฉพาะผ่านระบบของผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
เท่านัน

บริษัท จัดการอาจรับคําสัBงขายคืนหน่ วยลงทุนผ่านเครือ
B ง ATM ได ้ โดยผู ้ถือหน่ วยลงทุนอาจเลือ กสัBงขายหน่วยลงทุนด ้วยบัตรบัวหลวง ATM
 คืน ผู ้ถือหน่ วยลงทุนทีป
หรือบัตรบัวหลวง Premier ผ่านเครือ
B ง ATM ของผู ้สนั บสนุ นการขายหรือรับซือ
B ระสงค์จะใช ้บริการนี สามารถติดต่อ
 คืน ณ สาขาทีผ
ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
B ู ้ถือหน่วยลงทุนเคยทําบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier ไว ้ เพือ
B ขอใช ้บริการ โดยกรอก
“คําขอใช ้บริการกองทุนเปิ ดผ่านเครือ
B งฝากถอนเงินระบบอัตโนมัตแ
ิ ละบริการธนาคารทางโทรศัพท์” (ผู ้ถือหน่วยลงทุนต ้องนํ าบัตรบัวหลวง ATM
หรือบัตรบัวหลวง Premier และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด ้วย) ซึงB ผู ้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถสัBงขายหน่วยลงทุนผ่านเครือ
B ง ATM
 คืนในวันทําการซือ
 ขายถัดไป หลังจากกรอกคําขอใช ้บริการแล ้วโดยไม่เสียค่าใช ้จ่ายเพิม
ของผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
B เติม
ในกรณีผู ้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สัBงขายหน่วยลงทุนผ่านเครือ
B ง ATM ให ้ปฏิบัตต
ิ ามขัน
 ตอนการทํารายการซึงB มีระบุบนหน ้าจอเครือ
B ง ATM โดย
ผู ้สังB ขายต ้องเลือกรหัสบริการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด และปฏิบัตจ
ิ นครบขัน
 ตอนการสังB ขายหน่วยลงทุนตามทีรB ะบุบนจอ ATM
การสังB ขายหน่วยลงทุน ด ้วยเครือ
B ง ATM สามารถดําเนินการได ้ครัง ละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือในกรณีทส
ีB ัBงขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็ น
จํานวนหน่วยครัง ละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย โดยไม่จํากัดจํานวนครัง ต่อวัน
ผู ้สัBงขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสัBงขายหน่วยลงทุนผ่านเครือ
B ง ATM ไม่ได ้ หากการทํารายการสัBงขายเสร็จสมบูรณ์แล ้วไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง สิน
 คืนจะดําเนินการตรวจสอบและแก ้ไข
การสังB ขายหน่วยลงทุนผ่านเครือ
B ง ATM หากเกิดข ้อผิดพลาดจากระบบงาน ผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
ข ้อผิดพลาดให ้เป็ นไปตามแนวทางทีธB นาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให ้แล ้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไB ด ้รับแจ ้งจากผู ้ถือหน่วยลงทุน
 คืนเป็ นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั น
เอกสารใบบันทึกรายการทีอ
B อกจากเครือ
B ง ATM ของผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
 ไม่ใช่หลักฐานใน
การทํารายการอย่างสมบูรณ์ หากใบบันทึกรายการของเครือ
B ง ATM นัน
 หมด ผู ้สังB ขายจะเลือกทําการสังB ขายหน่วยลงทุนหรือไม่ก็ได ้
 คืนเป็ นหลักฐานในการทํารายการทีส
บริษัทจัดการจะถือหลักฐานทีป
B รากฏอยูก
่ ับผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
B มบูรณ์ และใช ้อ ้างอิงได ้
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนตามวิธท
ี ผ
ีB ู ้ถือหน่วยลงทุนได ้ระบุไว ้ในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนเปิ ด
ทัง นี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก ้ไข เพิม
B เติม เปลีย
B นแปลง วิธก
ี ารและหรือกําหนดเวลารับคําสัBงขายคืนผ่านระบบ ATM ให ้สามารถทํา
ได ้ ทัง นี การเปลีย
B นแปลงดังกล่าวจะเป็ นไปเพือ
B ประโยชน์ต่อผู ้ถือหน่วยลงทุน และหากอนาคตสามารถใช ้บริการนีโดยผ่านบริษัทจัดการ หรือ
 คืนอืน
ผู ้สนั บสนุ นการขายหรือ รับซือ
B ได ้ บริษัท จั ดการจะแจ ้งให ้ประชาชนทราบผ่านทางเว็ บไซต์ของบริษัททีB www.bblam.co.th หรือ ผ่าน
ช่องทางอืน
B ใดตามความเหมาะสม
ั
5. ระบบโทรศพท์
(Tele-bank):
ทัง นี ก่อนทีบ
B ริษัทจัดการจะเริม
B รับคําสังB ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ บริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ผู ้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
ทีB www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอืน
B ทีเB หมาะสม
 คืนทีเB ป็ น บมจ.ธนาคาร
อนึBง การสัBงขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ สามารถทํ าได ้เฉพาะผ่านระบบของผู ้สนั บสนุ นการขายหรือรับซือ
กรุงเทพ เท่านัน

บริษัทจัดการอาจรับคําสังB ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได ้ โดยผู ้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสัBงขายหน่วยลงทุนผ่านบริการ
 คืน ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีป
ธนาคารทางโทรศัพท์ของผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
B ระสงค์จะใช ้บริการนี สามารถติดต่อผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับ
 คืน ณ สาขาทีผ
ซือ
B ู ้ถือหน่วยลงทุนเคยทําบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier ไว ้ เพือ
B ขอใช ้บริการ โดยกรอก “คําขอใช ้บริการกองทุน
เปิ ดผ่านเครือ
B งฝากถอนเงินระบบอัตโนมัตแ
ิ ละบริก ารธนาคารทางโทรศัพท์” (ผู ้ถือหน่วยลงทุนต ้องนํ าบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง
Premier และสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด ้วย) ซึงB ผู ้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถสัBงขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์
 คืนในวันทําการซือ
 ขายถัดไป หลังจากกรอกคําขอใช ้บริการแล ้วโดยไม่เสียค่าใช ้จ่ายเพิม
ของผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
B เติม

กองทุนเปิ ดบัวหลวงปั จจัย 4 หุน้ ระยะยาวปั นผล
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ในกรณีผู ้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สงัB ขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนปฏิบัตต
ิ ามขัน
 ตอนการทํารายการซึงB มี
ระบุอ ยู่ในเอกสารวิธ ีการใช ้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผู ้ถือหน่วยลงทุนต ้องเลือกรหัสบริการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด และปฏิบัตจ
ิ น
ครบขัน
 ตอนการสังB ขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์
การสังB ขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์สามารถดําเนินการได ้ครัง ละไม่เกิน 10,000,000 บาท หรือในกรณีทส
ีB ัBงขายหน่วยลงทุน
โดยระบุเป็ นจํานวนหน่วยครัง ละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย โดยไม่จํากัดจํานวนครัง ต่อวัน
ผู ้สังB ขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสัBงขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ไม่ได ้ หากการทํารายการสัBงขายเสร็จสมบูรณ์แล ้ว

ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง สิน
 คืนจะดํ าเนินการ
การสัBงขายหน่ วยลงทุนผ่านบริก ารธนาคารทางโทรศัพท์ หากเกิดข ้อผิดพลาดจากระบบงาน ผู ้สนั บสนุ นการขายหรือ รับซือ
ตรวจสอบและแก ้ไขข ้อผิดพลาดให ้เป็ นไปตามแนวทางทีธB นาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให ้แล ้วเสร็จภายใน 30 วันนั บจากวันทีไB ด ้รับแจ ้งจากผู ้
ถือหน่วยลงทุน
เอกสารใบบันทึกรายการทีอ
B อกจากเครือ
B งโทรสารของผู ้สังB ขายเป็ นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านัน
 ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์
 คืนเป็ นหลักฐานในการทํารายการทีส
บริษัทจัดการจะถือหลักฐานทีป
B รากฏอยูก
่ ับผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
B มบูรณ์ และใช ้อ ้างอิงได ้
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนตามวิธท
ี ผ
ีB ู ้ถือหน่วยลงทุนได ้ระบุไว ้ในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนเปิ ด
ทัง นี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก ้ไข เพิม
B เติม เปลีย
B นแปลง วิธก
ี ารและหรือกําหนดเวลารับคําสัBงขายคืนผ่านระบบโทรศัพท์ให ้สามารถทําได ้
ทั ง นี การเปลีBยนแปลงดั งกล่าวจะเป็ นไปเพืBอ ประโยชน์ต่อ ผู ้ถือ หน่ วยลงทุน และหากอนาคตสามารถใช ้บริก ารนีโดยผ่านบริษั ทจั ดการ หรือ
 คืนอืน
ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
B ได ้ บริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททีB www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทาง
อืน
B ใดตามความเหมาะสม
 คืนหน่วยลงทุน: แบบดุลยพินจ
วิธก
ี ารรับซือ
ิ ของผู ้ลงทุน
 คืน: ทุกวันทําการ
ระยะเวลาในการรับซือ
; คืนหน่วยลงทุน
ว ันและเวลาทําการร ับซือ
 ขายถัดจากวันทีจ
ิ เป็ นกองทุนรวมกับสํานั กงาน
บริษัทจัดการจะเริม
B เปิ ดรับคําสัBงขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันทําการซือ
B ดทะเบียนกองทรัพย์สน
ก.ล.ต. เรียบร ้อยแล ้ว
 คืน ตามวันและเวลาทํ าการของธนาคาร
ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได ้ทีบ
B ริษัทจั ดการและหรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ


พาณิชย์ หรือเวลาอืน
B ใดทีบ
B ริษัทจัดการและหรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือคืนจะกําหนดเวลาโดยจะแจ ้งให ้ผู ้ลงทุนทราบ ทัง นี วันทําการซือ

ขายเป็ นไปตามทีรB ะบุในหนังสือชีชวน
สําหรับการสังB ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได ้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ ต ระบบเอทีเอ็ม ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หรือระบบ
อิเล็กทรอนิกส์อน
ืB ใดทีอ
B าจเพิม
B เติมในอนาคต สามารถส่งคําสังB ขายคืนได ้ทุกวันตลอด 24 ชัวB โมง
 ขายให ้ถือว่าเป็ นการสัBงขายหน่วยลงทุนในวันทําการซือ
 ขายนั น
 คืน
- การสังB ขายหน่วยลงทุน ก่อนเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ
 ในราคารับซือ


B
้มู


หน่วยลงทุนทีค
B ํานวณได ้ ณ สินวันทําการซือขายซึงจะใช ลค่าหน่วยลงทุนทีค
B ํานวณได ้ เมือ
B สินวันทําการซือขายหน่วยลงทุนวันนั น
 เป็ นเกณฑ์
 คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นราคาทีรB ับรองโดยผู ้ดูแลผลประโยชน์แล ้ว
ในการคํานวณ และราคารับซือ
 ขายหรือการสัBงขายหน่วยลงทุนในวันหยุดทําการซือ
 ขายให ้ถือเป็ นการสัBงขาย
- การสัBงขายหน่วยลงทุน หลังเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ
 ขายถัดไป ในราคารับซือ
 คืนหน่ วยลงทุนทีค
 วันทําการซือ
 ขายถัดไปซึงB จะใช ้มูลค่าหน่วยลงทุนทีB
หน่ วยลงทุนในวันทํ าการซือ
B ํานวณได ้ ณ สิน
 วั น ทํ า การซือ
 ขายถั ด ไปเป็ นเกณฑ์ใ นการคํ า นวณและราคารั บ ซือ
 คืน หน่ ว ยลงทุ น ดั ง กล่า วเป็ นราคาทีBรั บ รองโดยผู ้ดู แ ล
คํ า นวณได ้เมืBอ สิน
ผลประโยชน์แล ้ว
อนึงB บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก ้ไขเพิม
B เติม ยกเลิก เปลีย
B นแปลง วิธก
ี ารและหรือกําหนดวันเวลารับคําสัBงขายคืน ทัง นี การเปลีย
B นแปลง
ดังกล่าวจะเป็ นไปเพือ
B ประโยชน์ตอ
่ ผู ้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททีB www.bblam.co.th
หรือผ่านช่องทางอืน
B ทีเB หมาะสม
การขายคืนหน่วยลงทุน: ผู ้ถือหน่วยลงทุนไม่ต ้องแจ ้งล่วงหน ้า
; คืนหน่วยลงทุน
การชําระเงินค่าร ับซือ
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนตามวิธท
ี ผ
ีB ู ้ถือหน่วยลงทุนได ้ระบุไว ้ในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนเปิ ด ให ้แก่ผู ้
 คืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข ้าบัญชีเงินฝากของผู ้ถือหน่วยลงทุนทีเB ปิ ดไว ้กับ
ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทํ าการนั บแต่วันทํ าการรับซือ
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ ธนาคารอืน
B ซึงB อาจเปิ ดให ้บริก ารต่อ ไป หรือจ่ายเป็ นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือ ธนาคารอืน
B ทีอ
B าจเพิม
B เติมใน
อนาคต และขีดคร่อมเฉพาะสังB จ่ายในนามของผู ้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณียล
์ งทะเบียน

กองทุนเปิ ดบัวหลวงปั จจัย 4 หุน้ ระยะยาวปั นผล
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; คืนหน่วยลงทุน
เงือ
" นไขการร ับซือ
ในกรณีทผ
ีB ู ้ถือ หน่ วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนทีจ
B ะขายคืน หรือ จํ านวนเงินทีผ
B ู ้ถือ หน่วยลงทุนต ้องการได ้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนใน
 คืนหน่วยลงทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุนทีB
คําสังB ขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด ้วยค่าธรรมเนียมการรับซือ
ปรากฏอยู่ในรายการทีบ
B ันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู ้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง หมดเท่าทีB
ปรากฏอยูใ่ นรายการทีบ
B ันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน

อนึงB กรณีผู ้ถือหน่ วยลงทุนทําคํ าสัBงขายคืนเป็ นจํ านวนเงิน ผู ้ถือหน่วยลงทุนอาจได ้รับเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนไม่เท่ากับจํ านวนเงินทีรB ะบุใน
คําสังB ขายคืนก็ได ้
 หน่วยลงทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุน
สิทธิของผู ้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึน
 หลังจากทีน
B ายทะเบียนได ้บันทึกข ้อมูลการซือ
แล ้วเท่านัน

 คืนหน่วยลงทุนของผู ้ถือหน่วย
ในกรณีทผ
ีB ู ้ถือหน่วยลงทุนได ้ยืน
B คําสังB ขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซือ
ลงทุนได ้โดยอยูใ่ นระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามหัวข ้อการเลือ
B นกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หัวข ้อการไม่ขาย ไม่รับ
 คืน หรือไม่รับสับเปลีย
 หรือคําสัBงขายคืนหน่วยลงทุน และหัวข ้อการหยุดขายหรือรับซือ
 คืนหน่วยลงทุน ผู ้ถือหน่วย
ซือ
B นหน่วยลงทุนตามคําสัBงซือ
 ขายหน่วยลงทุนใดทีผ

ลงทุนอาจขอยกเลิกคําสัBงขายคืนหน่วยลงทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุนได ้ในระหว่างวันทําการซือ
B ู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
คืนทีผ
B ู ้ถือหน่วยลงทุนได ้ยืน
B คําสังB ขายคืนหน่วยลงทุน ทัง นี การยกเลิกคําสังB ขายคืนจะสมบูรณ์ก็ตอ
่ เมือ
B ได ้รับการอนุมัตจ
ิ ากบริษัทจัดการก่อน

ผู ้สังB ขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสังB ขายหน่วยลงทุนไม่ได ้ หากการทํารายการสังB ขายเสร็จสมบูรณ์แล ้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง สิน
 คืนจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการซือ
 ขายหน่วยลงทุนจํานวนนัน
การลดจํานวนหน่วยลงทุนทีรB ับซือ

ั
8. การสบเปลี
ย
" นหน่วยลงทุน:
 หน่ วยลงทุนของกองทุนอีก
การสั บเปลีย
B นการถือ หน่ ว ยลงทุน หมายถึง การขายคืน หน่ ว ยลงทุนของกองทุนหนึBง (กองทุนต ้นทาง) เพืBอ ซือ
กองทุนหนึงB (กองทุนปลายทาง) ตามเงือ
B นไขและวิธก
ี ารทีรB ะบุในรายละเอียดโครงการ
สํ าหรับการสับเปลีย
B นหน่ วยลงทุนของกองทุนนี ผู ้ถือ หน่ วยลงทุนสามารถทํ ารายการสั บเปลีย
B นหน่ วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว
ภายใต ้การจัดการของบริษัทจัดการ และหรือกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวภายใต ้การจัดการของบริษัทจัดการอืน
B ได ้เท่านัน

ทัง นี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิหากอนาคตอาจเปิ ดให ้บริการสับเปลีย
B นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวกับกองทุนรวมประเภทอืน
B ใดได ้
โดยก่อนเปิ ดให ้บริการบริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททีB www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอืน
B ทีเB หมาะสม
ั
วิธก
ี ารสบเปลี
ย
" นการถือหน่วยลงทุน
ช่องทางในการสับเปลีย
B นหน่วยลงทุน มีดังนี
- บริษัทจัดการ
 คืน
- ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
- ระบบอินเตอร์เน็ ต (Internet)
ั
1. การสบเปลี
ย
" นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุน
้ ระยะยาวภายใต้การจ ัดการของบริษ ัทจ ัดการ
; คืน
(1) บริษ ัทจ ัดการหรือผูส
้ น ับสนุนการขายหรือร ับซือ
 คืน
(ก) ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีป
B ระสงค์จะใช ้บริการสับเปลีย
B นหน่วยลงทุน สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
(ข) ให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีต
B ้องการทํารายการสับเปลีย
B นหน่วยลงทุน ให ้กรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลีย
B นกองทุนให ้ครบถ ้วน โดยระบุเป็ นจํ านวน
ืB กองทุนปลายทางทีต
หน่วยทีจ
B ะออกจากกองทุนต ้นทาง และระบุชอ
B ้องการสับเปลีย
B นหน่วยลงทุน และนํ าไปยืน
B กับบริษัทจัดการหรือผู ้สนั บสนุนการ
 คืน ซึงB บริษัทจัดการหรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
 คืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําขอสับเปลีย
ขายหรือรับซือ
B นกองทุนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนไว ้
เป็ นหลักฐาน
อนึงB ในระยะแรกการทํารายการคําสัBงสับเปลีย
B นหน่วยลงทุน สามารถทําได ้โดยให ้ระบุเป็ นจํ านวนหน่วยเท่านั น
 ทัง นีบริษัทขอสงวนสิทธิไว ้หาก
อนาคตจะเปิ ดให ้บริการรับคําสัBงสับเปลีย
B นหน่วยลงทุนโดยระบุเป็ นจํ านวนเงินให ้สามารถทําได ้ โดยบริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ผู ้ลงทุนทราบโดยผ่าน
เว็บไซต์บริษัททีB www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอืน
B ทีเB หมาะสม

(ค) ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีท
B ํารายการคําขอสับเปลีย
B นกองทุนเรียบร ้อยแล ้ว จะเพิกถอนคําขอสับเปลีย
B นกองทุนไม่ได ้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง สิน
(ง) สิทธิของผู ้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน
 หลังจากทีน
B ายทะเบียนหน่วยลงทุนได ้บันทึกข ้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต ้นทาง และการ
 หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู ้ถือหน่วยลงทุนแล ้วเท่านัน
สังB ซือ
 ทัง นี บริษัทจัดการจะถือหลักฐานทีป
B รากฎอยูก
่ ับบริษัทจัดการและหรือ
 คืนเป็ นหลักฐานในการทํารายการทีส
ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
B มบูรณ์และใช ้อ ้างอิงได ้
(จ) ในกรณีทจ
ีB ํ านวนหน่ วยลงทุนทีผ
B ู ้ถือหน่วยลงทุนต ้องการสับเปลีย
B นหน่วยลงทุนในใบคําขอสับเปลีย
B นหน่วยลงทุนนั น
 มากกว่าจํ านวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต ้นทางของผู ้ถือหน่วยลงทุนทีป
B รากฏอยูใ่ นรายการทีบ
B ันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
จะถือว่าผู ้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลีย
B นหน่วยลงทุนทัง หมดเท่าทีป
B รากฏอยูใ่ นรายการทีบ
B ันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน

(ฉ) นายทะเบียนจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน และการชําระเงินให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน
 คืนได ้รับคําสังB สับเปลีย
5 วันทําการนับตัง แต่วันถัดจากวันทีบ
B ริษัทจัดการหรือผู ้สนันสนุนการขายหรือรับซือ
B นหน่วยลงทุนทีส
B มบูรณ์ดังกล่าวแล ้ว
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 หน่วยลงทุนขัน
อย่างไรก็ตาม กรณี หากจํ านวนเงินทีค
B ํานวณได ้ของกองทุนต ้นทาง มีไม่เพียงพอทีจ
B ะนํ าไปซือ
 ตํBาตามข ้อกําหนดของกองทุน
ปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ
ีB ะยกเลิกรายการคําขอสับเปลีย
B นดังกล่าว พร ้อมทัง ไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย
B นหน่วยลงทุน (ถ ้ามี)
ซึงB ได ้เรียกเก็บไว ้แล ้ว
(2) ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)
 คืนทีBเป็ น บมจ.
อนึBง การสัB งสั บเปลีย
B นหน่ วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ ต สามารถทํ าได ้เฉพาะผ่านระบบของผู ้สนั บสนุ นการขายหรือ รับ ซือ
 คืนอืน
ธนาคารกรุงเทพ เท่านั น
 และหากอนาคตสามารถใช ้บริการนีโดยผ่านผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
B ได ้ บริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ประชาชน
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททีB www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอืน
B ทีเB หมาะสม และแจ ้งให ้สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ
(ก) ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีป
B ระสงค์จะใช ้บริการสับเปลีย
B นการถือหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ ต สามารถทํารายการได ้ครัง ละไม่เกิน 1,000,000
หน่วย หรือมูลค่าอืน
B ทีบ
B ริษัทจัดการแจ ้งในอนาคต ซึงB จะประกาศให ้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยไม่จํากัดจํานวนครัง ต่อวัน
อนึงB ในระยะแรกการทํารายการคําสัBงสับเปลีย
B นหน่วยลงทุน สามารถทําได ้โดยให ้ระบุเป็ นจํ านวนหน่วยเท่านั น
 ทัง นีบริษัทขอสงวนสิทธิไว ้หาก
อนาคตจะเปิ ดให ้บริการรับคําสัBงสับเปลีย
B นหน่ วยลงทุนโดยระบุเป็ นจํ านวนเงินให ้สามารถทํ าได ้ โดยบริษัท จัดการจะแจ ้งให ้ผู ้ลงทุนทราบโดย
ผ่านเว็บไซต์บริษัททีB www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอืน
B ทีเB หมาะสม
(ข) ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีต
B ้องการทํารายการสับเปลีย
B นหน่วยลงทุน ต ้องปฏิบัตจ
ิ นครบขัน
 ตอนตามทีก
B ําหนด และเอกสารใบบันทึกรายการทีอ
B อก
จากเครือ
B งพิมพ์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็ นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านัน
 ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์

(ค) ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีท
B ํารายการคําขอสับเปลีย
B นกองทุนเรียบร ้อยแล ้ว จะเพิกถอนคําขอสับเปลีย
B นกองทุนไม่ได ้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง สิน
(ง) สิทธิของผู ้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน
 หลังจากทีน
B ายทะเบียนหน่วยลงทุนได ้บันทึกข ้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต ้นทาง และการ
 หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู ้ถือหน่วยลงทุนแล ้วเท่านัน
สังB ซือ

(จ) ในกรณีทจ
ีB ํ านวนหน่ วยลงทุนทีผ
B ู ้ถือหน่วยลงทุนต ้องการสับเปลีย
B นหน่วยลงทุนในใบคําขอสับเปลีย
B นหน่วยลงทุนนั น
 มากกว่าจํ านวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต ้นทาง ของผู ้ถือหน่วยลงทุนทีป
B รากฏอยูใ่ นรายการทีบ
B ันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
จะถือว่าผู ้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลีย
B นหน่วยลงทุนทัง หมดเท่าทีป
B รากฏอยูใ่ นรายการทีบ
B ันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน

 หน่วยลงทุนขัน
อย่างไรก็ตาม กรณี หากจํ านวนเงินทีค
B ํานวณได ้ของกองทุนต ้นทาง มีไม่เพียงพอทีจ
B ะนํ าไปซือ
 ตํBาตามข ้อกําหนดของกองทุน
ปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ
ีB ะยกเลิกรายการคําขอสับเปลีย
B นดังกล่าว พร ้อมทัง ไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย
B นหน่วยลงทุน (ถ ้ามี)
ซึงB ได ้เรียกเก็บไว ้แล ้ว
ั
2. การสบเปลี
ย
" นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุน
้ ระยะยาวภายใต้การจ ัดการของบริษ ัทจ ัดการก ับกองทุนรวมหุน
้ ระยะยาวภายใต้
การจ ัดการของบริษ ัทจ ัดการอืน
"
กรณีกองทุนภายใต้การจ ัดการของบริษ ัทจ ัดการเป็นกองทุนต้นทาง
ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีม
B ค
ี วามประสงค์จะสับเปลีย
B นหน่วยลงทุนของกองทุนนี (กองทุนต ้นทาง) ไปยังกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวทีอ
B ยู่ภายใต ้การจัดการ
ของบริษัทจัดการอืน
B (กองทุนปลายทาง) ให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทําได ้ดังนี
 คืนของกองทุนปลายทางนั น
 เพือ
1. ติดต่อไปยังบริษัทจัดการและหรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
 ๆ ก่อน เพือ
B กรอกใบคําสัBงซือ
B การสับเปลีย
B น
 ดังกล่าวมาติดต่อกับผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
 คืนของ
หน่วยลงทุนเข ้ากองทุนรวมหุ ้นระยะยาวและให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนนํ าสําเนาใบคําสัBงซือ
กองทุนต ้นทาง
 คืน และหรือ บริษั ทจั ด การของกองทุน ต ้นทาง เพืBอ กรอกแบบฟอร์ม “คํ า ขอ
2. ผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุน เข ้ามาติด ต่อ ผู ้สนั บ สนุ น การขายหรือ รั บซือ
สับเปลีย
B นกองทุนเพือ
B การขายหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว” โดยระบุเป็ นจํ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนทีต
B ้องการสับเปลีย
B น
หน่ ว ยลงทุน พร ้อมทั ง นํ า สมุด บั ญ ชีแ สดงสิท ธิใ นหน่ ว ยลงทุน และเอกสารอืBน ใดทีBบริษั ทจั ด การกํ า หนด ซึงB ผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุนต ้องยืBน สํ า เนา
 เพือ
 คืนของกองทุนซึงB เป็ น
แบบฟอร์มคําสังB ซือ
B การสับเปลีย
B นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวปลายทางให ้ผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ

กองทุนต ้นทางด ้วย เพือ
B ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนจะได ้ทํารายการรับคําขอสับเปลีย
B นกองทุนฯ
ทัง นี กรณีทผ
ีB ู ้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนทีต
B ้องการสับเปลีย
B นมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในทะเบียน ผู ้
ิ
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต ้นทาง บริษัทจัดการมีสทธิทจ
ีB ะรับหรือปฏิเสธคําขอสับเปลีย
B นดังกล่าว
ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีไB ด ้ทํารายการ “คําขอสับเปลีย
B นกองทุนเพือ
B การขายหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว” เรียบร ้อยแล ้ว จะเพิกถอน
คําขอสับเปลีย
B นกองทุนไม่ได ้ เว ้นแต่บริษัทจัดการเห็นสมควร
3. นายทะเบียนจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน และการชําระเงินให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางภายใน 5
 คืนได ้รับคํ าสัBงสับเปลีย
วันทํ าการนั บตัง แต่วันถัดจากวันทีบ
B ริษัท จัดการหรือ ผู ้สนั นสนุนการขายหรือ รับซือ
B นหน่วยลงทุนทีส
B มบูรณ์ดังกล่าวแล ้ว
B
B
ทัง นี กรณีบริษัทจัดการยกเลิกคําสังสับเปลีย
B นหน่วยลงทุนทีไB ด ้มีคําสังไว ้แล ้ว นายทะเบียนไม่ต ้องจัดทําหนังสือรับรองดังกล่าว
กรณี กองทุนภายใต้การจ ัดการของบริษ ัทจ ัดการ เป็นกองทุนปลายทาง
ผู ้ลงทุนทีป
B ระสงค์จ ะสับเปลีย
B นหน่ วยลงทุนกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวภายใต ้การจั ดการของบริษัทจั ดการอืน
B (กองทุนต ้นทาง) มายังกองทุนนี
(กองทุนปลายทาง) ให ้สามารถทําได ้โดย
 คืนและหรือบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางเพือ

1. ติดต่อผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
B กรอกแบบฟอร์ม “คําขอสับเปลีย
B นกองทุนเพือ
B การซือ
หน่วยลงทุนเข ้ากองทุนรวมหุ ้นระยะยาว” โดยไม่ต ้องระบุจํานวนเงินทีต
B ้องการสับเปลีย
B น ณ วันทีย
B น
ืB คําสัBงสับเปลีย
B น เนืBองจากบริษัทจัดการต ้อง
 หน่วยลงทุนกองทุนปลายทางก่อน ทัง นี ผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
 คืนต ้องให ้สําเนาคําขอสับเปลีย
รอเงินเข ้าบัญชีจองซือ
B นกองทุนเพือ
B การ
 หน่วยลงทุนเข ้ากองทุนรวมหุ ้นระยะยาว ให ้กับผู ้ลงทุนนํ าไปยืน
ซือ
B ต่อบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนของกองทุนต ้นทาง
 หน่วยลงทุนเข ้ากองทุนรวมหุ ้นระยะยาวยังไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนดังกล่าว ให ้
อนึงB หากผู ้ลงทุนทีต
B ้องการทําคําขอสับเปลีย
B นกองทุนเพือ
B การซือ
ผู ้ลงทุนเปิ ดบัญชีกองทุนปลายทางก่อน
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 คืนของกองทุนต ้นทาง เพือ
2. ผู ้ลงทุนติดต่อบริษัทจัดการหรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
B ทําคําสัBงขายคืนเพือ
B สับเปลีย
B นกองทุน โดยผู ้ลงทุน
 หน่วยลงทุนเข ้ากองทุนรวมหุ ้นระยะยาว ตามข ้อ 1 ไปยืน
ต ้องนํ าสําเนาคําขอสับเปลีย
B นกองทุนเพือ
B การซือ
B ต่อบริษัทจัดการหรือผู ้สนั บสนุนการ
 คืนของกองทุนต ้นทาง เพือ
ขายหรือรับซือ
B ให ้บริษัท จัดการของกองทุนต ้นทางชําระเงินตามจํ านวนทีล
B ูกค ้าขายคืนหน่วยลงทุนเพือ
B สับเปลีย
B น
กองทุน และจัดส่งให ้กับบริษัทจั ดการพร ้อมสําเนาหนั งสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนมาให ้ด ้วย ภายใน 5 วันทําการนั บตัง แต่วันถัดจากวันทีB
 คืนได ้รับคําสังB สับเปลีย
บริษัทจัดการหรือผู ้สนันสนุนการขายหรือรับซือ
B นหน่วยลงทุนทีส
B มบูรณ์ดังกล่าวแล ้ว
 ตามทีรB ะบุข ้างต ้นเรียบร ้อยแล ้ว จะถือ ว่าคําขอสับเปลีย
3. เมือ
B บริษัทจัดการได ้รับเงินเข ้าบัญชีจ องซือ
B นฯ มีผลสมบูรณ์ในการสับเปลีย
B นหน่ วย
 หน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว จํ านวนเงินในการสัBงซือ
 ต ้องไม่น ้อยกว่ามูลค่าขัน
 หน่วยลงทุนครัง แรกหรือ
ลงทุนเพือ
B มาซือ
 ตํBาในการสัBงซือ
 กองทุนปลายทางไม่เข ้าเงือ
 ครัง แรก หรือ
ครัง ต่อไป (แล ้วแต่กรณี) และหากจํ านวนเงินทีท
B ําคําขอสับเปลีย
B นกองทุนมาซือ
B นไขขัน
 ตํBาในการซือ
ครัง ต่อ ไป (แล ้วแต่ก รณี) บริษั ทจั ด การของกองทุนปลายทางจะยกเลิก คํ า ขอสับเปลีBยนดังกล่า ว และนายทะเบียนจะแจ ้งผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุน
 คืนได ้เรียกเก็บไว ้แล ้ว จะไม่คน
รับทราบ ทัง นี ค่าธรรมเนียมในการสับเปลีย
B น (ถ ้ามี) หากผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
ื ให ้กับผู ้ถือหน่วยลงทุน
 ให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการซือ
การโอนย้ายหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมหุน
้ ระยะยาวอืน
"
บริษัทจัดการจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุน พร ้อมด ้วยผลประโยชน์ทัง หมดทีเB กิดขึน
 หักค่าธรรมเนียมการโอนย ้ายการลงทุน (ถ ้ามี) ภายใน 5
 หน่ วยลงทุนหรือ ใบคําสัBงซือ

วันทําการเมือ
B เกิดเหตุก ารณ์ทท
ีB ํ าให ้กองทุนต ้องเลิก กองทุนและผู ้ถือ หน่ วยลงทุนได ้แสดงเจตนาไว ้ในใบจองซือ
หน่ ว ยลงทุน ว่า จะโอนย ้ายกองทุน ทัง นี บริษั ทจั ด การจะถือ ว่า ผู ้ถือ หน่ วยลงทุนมอบหมายให ้บริษัทจั ดการเป็ นผู ้ตั ดสินใจเลือ กกองทุน ทีจ
B ะ
โอนย ้ายไป ซึงB บริษัท จั ดการจะโอนย ้ายไปยังกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวอืน
B ภายในบริษัทจั ดการก่อ น อย่างไรก็ ตามหากไม่ส ามารถโอนย ้ายไป
กองทุนรวมหุ ้นระยะยาวอืน
B ภายในบริษัทจัดการได ้ บริษัทจัดการจะทําการโอนย ้ายไปยังกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอืน
B ทีม
B น
ี โยบาย
การลงทุนใกล ้เคียงกันตามทีเB ห็นสมควร
 หน่วยลงทุนหรือใบคํ าสัBงซือ
 หน่วยลงทุน หรือไม่ได ้
ในกรณี กองทุนนีต ้องเลิกกองทุน และผู ้ถือ หน่วยลงทุนไม่ได ้แสดงเจตนาไว ้ในใบจองซือ
แสดงเจตนาเป็ นหนั งสือแก่บริษัทจัดการว่าจะให ้ดํ าเนินการอย่างไรแล ้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิ อาจจะพิจารณาโอนย ้ายหน่วยลงทุนของ
กองทุนไปยังกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวอืน
B ก็ได ้ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน ้า
; คืนหน่วยลงทุน กรณี การสบเปลี
ั
การกําหนดเวลา และราคาขาย หรือร ับซือ
ย
" นหน่วยลงทุน
ั
(1) การกําหนดเวลาในการร ับคําสง" ั สบเปลี
ย
" นหน่วยลงทุน
 คืน สามารถทํารายการได ้ทุกวันทําการซือ
 ขาย
(ก) กรณีทําคําสังB สับเปลีย
B นหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ และหรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
 คืนจะกําหนดเวลาโดยจะแจ ้ง
ตามวันและเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ หรือเวลาอืน
B ใดทีบ
B ริษัทจัดการและหรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
ให ้ผู ้ลงทุนทราบ
(ข) กรณีทําคําสัBงสับเปลีย
B นหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็ กทรอนิกส์ ได ้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ ต หรือระบบอิเล็ก ทรอนิกส์อน
ืB ใด (ถ ้ามี) สามารถทํ า
รายการได ้ทุกวันตลอด 24 ชม.
 ขาย ให ้ถือเป็ นการสับเปลีย
 ขายนั น
- การทํารายการสับเปลีย
B นหน่วยลงทุน ก่อนเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ
B นหน่วยลงทุนในวันทําการซือ

 คืนหน่วยลงทุนทีค
 วันทําการซือ
 ขาย
ในราคาขายหรือราคารับซือ
B ํานวณได ้ ณ สิน
 ขายหรือในวันหยุดทําการซือ
 ขาย ให ้ถือเป็ นการสับเปลีย
- การทํารายการสับเปลีย
B นหน่วยลงทุน หลังเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ
B นหน่วย
 ขายถัดไป ในราคาขายหรือราคารับซือ
 คืนหน่วยลงทุนทีค
 วันทําการซือ
 ขายถัดไป
ลงทุนในวันทําการซือ
B ํานวณได ้ ณ สิน
 คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นราคาทีรB ับรองโดยผู ้ดูแลผลประโยชน์แล ้ว
ทัง นี ราคาขายหรือราคารับซือ
; คืนหน่วยลงทุน กรณี สบเปลี
ั
(2) การกําหนดราคาขาย และราคาร ับซือ
ย
" นหน่วยลงทุน
 คืนหน่วยลงทุน ณ สิน
 วันทําการซือ
 ขาย
(ก) กรณีกองทุนต ้นทาง: ใช ้ราคารับซือ
 วันทําการซือ
 ขายทีบ
 ขาย
(ข) กรณีกองทุนปลายทาง: ใช ้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน
B ริษัทจัดการจะกําหนดขึน
 เป็ นการทัBวไป ทัง นี วันทําการซือ
ดังกล่าวจะต ้องไม่เกินวันทํ าการทีก
B องทุนได ้รับเงินจากกองทุนต ้นทาง โดยบริษัทจั ดการจะแจ ้งให ้ผู ้ถือ หน่ วยลงทุนทราบ โดยปิ ดประกาศทีB
 คืน
สํานักงานของบริษัทจัดการและผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
 คืนหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็ นราคาทีรB ับรองโดยผู ้ดูแลผลประโยชน์แล ้ว
ทัง นี ราคาขายหรือราคารับซือ
 คืน หน่ ว ยลงทุ น กรณี สั บ เปลีBย นหน่ ว ยลงทุ น บริษั ทจั ด การขอสงวนสิท ธิท ีB
อนึBง การเปลีBย นแปลงกํ า หนดเวลาและราคาขายหรือ รั บ ซือ
เปลีย
B นแปลงเงือ
B นไขตามทีรB ะบุไว ้ โดยบริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนและผู ้ลงทุนทัBวไปทราบถึงการเปลีย
B นแปลงดังกล่าวล่วงหน ้า ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอืน
B ใดตามความเหมาะสม
ั
เงือ
" นไขการสบเปลี
ย
" นหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับคําสัBงสับเปลีย
B นหน่วยลงทุนไม่ว่าคําสัBงดังกล่าวจะส่งผ่านช่องทางใดช่องทางหนึงB หรือ หลายช่องทาง
รวมกัน เป็ นการชัวB คราวหรือถาวร รวมถึงขอสงวนสิทธิทจ
ีB ะปฏิเสธคําสัBงสับเปลีย
B นหน่วยลงทุนใดๆ ในกรณีทบ
ีB ริษัทจัดการพิจารณาแล ้วเห็นว่า
การสับเปลีย
B นหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู ้ถือหน่วยลงทุน
B เสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ
หรือต่อชือ
ในบางกรณี บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคําขอสับเปลีย
B นหน่วยลงทุน หากคําขอดังกล่าวจะมีผลให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนนั น
 ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร ้อยละ
ิ สุทธิของกองทุน
10 ของมูลค่าทรัพย์สน

กองทุนเปิ ดบัวหลวงปั จจัย 4 หุน้ ระยะยาวปั นผล
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก ้ไข เพิม
B เติม เปลีย
B นแปลง หลักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือ
B นไข และหรือกําหนดเวลารับคําสัBงสับเปลีย
B นหน่วยลงทุน
 คืนทีม
ให ้สามารถทําได ้ รวมถึงการแก ้ไขเพิม
B เติมในอนาคตทีบ
B ริษัทจัดการและหรือผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
B ก
ี ารแต่งตัง เพิม
B เติม จะเปิ ดรับ
คําสังB สับเปลีย
B นหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ ต ให ้สามารถทําได ้ โดยบริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนและผู ้ลงทุนทราบล่วงหน ้า
อย่างน ้อย 3 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.bblam.co.th หรือแจ ้งโดยวิธอ
ี น
ืB ใดตามความเหมาะสม
; คืน สบเปลี
ั
ิ อืน
9. การชําระค่าร ับซือ
ย
" นหน่วยลงทุนด้วยหล ักทร ัพย์ หรือทร ัพย์สน
" แทนเงิน:
ิ อืน
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้ถือหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
B แทนเงินได ้ต่อเมือ
B บริษัท จัดการได ้กําหนด
กรณีทเีB ป็ นเงือ
B นไขการชําระและขัน
 ตอนการดําเนินการไว ้อย่างชัดเจนในข ้อผูกพัน โดยขัน
 ตอนทีก
B ําหนดดังกล่าวต ้องสามารถปฏิบัตไิ ด ้จริง และ
เป็ นธรรมต่อผู ้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนนัน
 ทุกราย ทัง นี กรณีทเีB ป็ นเงือ
B นไขมีได ้เฉพาะกรณีใดกรณีหนึงB หรือหลายกรณี ดังต่อไปนี
ิ อืน
(1) กองทุนกําหนดวิธก
ี ารชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให ้สามารถชําระเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
B แทนเงินไว ้เป็ นการทัBวไป
ิ อืน
 หน่วย
(2) การชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพือ
B ให ้ผู ้ถือ หน่วยลงทุนนํ าหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สน
B นั น
 ไปชําระเป็ นค่าซือ
ลงทุนของกองทุนอืน
B ทีบ
B ริษัทจัดการเดียวกันเป็ นผู ้รับผิดชอบดําเนินการ
(3) บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน
ิ อืน
(4) ผู ้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
B แทนเงิน และบริษัทจัดการได ้รับมติพเิ ศษให ้ชําระค่า
ิ อืน
ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
B แทนเงินได ้
10. การเลือ
" นกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน:
10.1 บริษัทจัดการอาจเลือ
B นกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีไB ด ้มีคําสัBงขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
ได ้ในกรณีดังต่อไปนี
B โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีทเีB ข ้าเหตุใดเหตุหนึงB ดังนี โดยได ้รับความเห็นชอบของผู ้ดูแล
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล ้ว มีความเชือ
ผลประโยชน์แล ้ว
ิ ของกองทุนรวมเปิ ดได ้อย่างสมเหตุสมผล
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให ้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ทีล
(ข) มีเหตุทท
ีB ําให ้กองทุนรวมไม่ได ้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
B งทุนไว ้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงB เหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการ
 คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูก ต ้อง
(2) ผู ้ถือ หน่วยลงทุนมีคําสัBงขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนหรือ ในช่วงระยะเวลาทีบ
B ริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ
ตามข ้อ 16.4 และผู ้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได ้รับรองข ้อมูลในรายงานการแก ้ไขราคาย ้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
10.2 ในการเลือ
B นกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข ้อ 10.1 (1) หรือ 10.1 (2) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี
(1) เลือ
B นกําหนดชําระค่าขายคืนได ้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันทีผ
B ู ้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังB ขายคืนหน่วยลงทุนนัน
 เว ้นแต่ได ้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.
(2) แจ ้งผู ้ถือหน่วยลงทุนทีม
B ค
ี ําสังB ขายคืนหน่วยลงทุนไว ้แล ้วให ้ทราบถึงการเลือ
B นกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู ้
ถือหน่วยลงทุนรายอืน
B และผู ้ลงทุนทัBวไปให ้ทราบเรือ
B งดังกล่าวด ้วยวิธก
ี ารใดๆ โดยพลัน เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็ นต ้น
(3) การเลือ
B นกํ าหนดชําระค่าขายคืน พร ้อมทัง จั ดส่งรายงานทีแ
B สดงเหตุผลของการเลือ
B น และหลัก ฐานการได ้รับความเห็ นชอบของผู ้ดูแ ล
ผลประโยชน์ตามข ้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข ้อมูลของผู ้ดูแลผลประโยชน์ตามข ้อ 10.1 (2) ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. โดยพลัน ทัง นี บริษัทจัดการ
จะมอบหมายให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได ้
 คืน
(4) ในระหว่างการเลือ
B นกํ าหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู ้ถือ หน่ วยลงทุนสัBงขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให ้บริษัทจัดการรับซือ
่
B
หน่วยลงทุนนัน
 โดยต ้องชําระค่าขายคืนแก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันทีส
B งคําสังขายคืนก่อนหลัง
; คืนไม่สบเปลี
ั
11. การไม่ขายไม่ร ับซือ
ย
" นหน่วยลงทุนตามสง" ั :
 คืน หรือไม่รับสับเปลีย
 คําสัBงขายคืนหรือคําสัBงสับเปลีย
1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ
B นหน่วยลงทุนตามคําสัBงซือ
B นหน่วยลงทุนทีไB ด ้รับไว ้แล ้ว
 คําสังB ขายคืน หรือคําสังB สับเปลีย
หรืออาจหยุดรับคําสังB ซือ
B นหน่วยลงทุนได ้ ในกรณีทป
ีB รากฏเหตุดังต่อไปนี
ื ขายหลักทรัพย์ ไม่สามารถเปิ ดทําการซือ
 ขายได ้ตามปกติ
(1) ตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซอ
B โดยสุจ ริต และสมเหตุส มผลว่า เป็ นกรณี ใ ดกรณี ห นึBง ดั ง นี โดยได ้รั บ ความเห็ น ชอบของผู ้ดูแ ล
(2) บริษั ทจั ด การพิจ ารณาแล ้ว มีค วามเชือ
ผลประโยชน์แล ้ว ซึงB ให ้กระทําได ้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว ้นแต่จะได ้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ิ ของกองทุนรวมเปิ ดได ้อย่างสมเหตุสมผล
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให ้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ของกองทุนรวมเปิ ดได ้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
(ค) มีเหตุจําเป็ นอืน
B ใดเพือ
B คุ ้มครองประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุน
ิ ในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนีเกิดขึน
(3) กองทุนรวมได ้ลงทุนในหลัก ทรัพย์หรือทรัพย์สน
 ซึงB ก่อให ้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
 ขายหลักทรัพย์ทก
 ขายได ้ตามปกติ
(ก) ตลาดซือ
ีB องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซือ
ื ขายในตลาดซือ
 ขายหลักทรัพย์แห่งนัน
ิ สุทธิของ
ทัง นี เฉพาะในกรณีทก
ีB องทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ทซ
ีB อ
 เกินกว่าร ้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สน
กองทุนรวม

กองทุนเปิ ดบัวหลวงปั จจัย 4 หุน้ ระยะยาวปั นผล
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(ข) มีเหตุการณ์ทท
ีB ําให ้ไม่สามารถแลกเปลีย
B นเงินตราต่างประเทศได ้อย่างเสรี และทําให ้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงิน
จากต่างประเทศได ้ตามปกติ หรือ
ิ ทีล
(ค) มีเหตุท ท
ีB ํ าให ้กองทุนรวมไม่ได ้รับ ชําระเงินจากหลัก ทรั พย์ห รือ ทรัพ ย์ส น
B งทุน ไว ้ตามกํ า หนดเวลาปกติ ซึงB เหตุดัง กล่าวอยู่เ หนือ การ
ควบคุมของบริษัทจัดการและผู ้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด ้วยแล ้ว
 หน่วยลงทุนทีรB ับไว ้แล ้ว หรือเป็ นการหยุดรับคําสัBงซือ
 หน่วยลงทุน แก่ผู ้ลงทุนเฉพาะราย เนืBองจาก
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสังB ซือ
ปรากฏข ้อเท็จจริงดังต่อไปนี
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู ้ลงทุนรายนัน
 ๆ มีสว่ นเกีย
B วข ้องกับการกระทําดังต่อไปนี
1. การกระทําทีเB ป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกีย
B วกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให ้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร ้าย หรือ
ิ โดยบุคคลผู ้มีอํานาจตามกฎหมาย
3. การกระทําทีเB ป็ นการปฏิบัตต
ิ ามคําสังB เกีย
B วกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สน
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู ้จักลูกค ้า และตรวจสอบเพือ
B ทราบข ้อเท็จจริงเกีย
B วกับลูกค ้าได ้ในสาระสําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดํ าเนินการเปลีย
B นให ้บริษัทจัดการรายอืน
B เข ้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต ้การจัดการของตนอันเนืBองมาจากการทีบ
B ริษัท
จัดการรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได ้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด ้วยการดํารง
 ขายหลักทรัพย์และการค ้าหลักทรัพย์
เงินกองทุนของผู ้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน ้าซือ
 ขายล่วงหน ้า ซึงB ให ้กระทําได ้ไม่เกิน 3 วันทําการ
และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ทเีB ป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผู ้จัดการเงินทุนสัญญาซือ
(6) อยูใ่ นระหว่างดําเนินการเพือ
B เลิกกองทุนรวมตามข ้อ 22.1 (4) ในส่วนข ้อผูกพัน
 คืน หรือไม่รับสับเปลีย
 คําสัBงขายคืนหรือ
2. เมือ
B ปรากฏเหตุตามข ้อ 1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซือ
B นหน่วยลงทุนตามคําสัBงซือ
คําสังB สับเปลีย
B นหน่วยลงทุนทีไB ด ้รับมาแล ้ว บริษัทจะปฏิบัตด
ิ ังต่อไปนี
 คํ าสัBงขายคืน หรือ คํ าสัBงสั บเปลีย
 คืน หรือ ไม่รั บ
(1) แจ ้งผู ้ถือ หน่ วยลงทุนทีม
B ค
ี ํ าสัBงซือ
B นหน่ วยลงทุนไว ้แล ้วให ้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซือ
สับเปลีย
B นหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข ้อ 1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให ้เปิ ดเผยต่อผู ้ถือหน่วยลงทุนรายอืน
B และผู ้ลงทุนทัBวไปให ้
 คําสังB ขายคืน หรือคําสังB สับเปลีย
ทราบถึงการหยุดรับคําสังB ซือ
B นหน่วยลงทุนด ้วยวิธก
ี ารใดๆ โดยพลันด ้วย เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็ นต ้น
 คืน หรือไม่รับสับเปลีย
 คําสัBงขายคืน หรือคําสัBงสับเปลีย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซือ
B นหน่วยลงทุนหรือการหยุดรับคําสัBงซือ
B นหน่วยลงทุน
พร ้อมทัง แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนัน
 ให ้สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
 คืน หรือไม่รับสับเปลีย
 คําสัBงขายคืนหรือคําสัBงสับเปลีย
(3) ในกรณีทบ
ีB ริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ
B นหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสัBงซือ
B นหน่วย
 คําสัBงขายคืน หรือ
ลงทุน ตามข ้อ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกินหนึงB วันทําการ ให ้บริษัทจัดการดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิ ดรับคําสัBงซือ
คําสังB สับเปลีย
B นหน่วยลงทุน
 คํ าสัBงขายคืน หรือคําสัBงสับเปลีย
(ก) รายงานการเปิ ดรับคําสัBงซือ
B นหน่ วยลงทุน แลรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ วันทําการ
 คําสังB ขายคืน หรือคําสังB สับเปลีย
สุดท ้ายก่อนวันรายงานนัน
 ให ้สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิ ดรับคําสังB ซือ
B นหน่วยลงทุน
 คําสังB ขายคืน หรือคําสังB สับเปลีย
 คืน หรือสับเปลีย
(ข) แจ ้งให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีม
B ค
ี ําสังB ซือ
B นหน่วยลงทุนไว ้แล ้วให ้ทราบถึงการเปิ ดขาย รับซือ
B น
 คําสัBงขายคืน หรือคําสัBงสับเปลีย
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู ้ถือ หน่วยลงทุนรายอืน
B และผู ้ลงทุนทัBวไปให ้ทราบถึงการเปิ ดรับคําสัBงซือ
B น
หน่วยลงทุนด ้วยวิธก
ี ารใดๆ โดยพลัน เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็ นต ้น
 หน่วยลงทุนหรือคําสัBงสับเปลีย
3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสัBงซือ
B นหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ
B ริษัทจัดการ
พบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต ้องตามข ้อ 16.4 และผู ้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได ้รับรองข ้อมูลในรายงานการแก ้ไขราคาย ้อนหลังและรายงาน
 หน่วยลงทุนไว ้แล ้วให ้ทราบถึงหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคํา
การชดเชยราคา ทัง นี บริษัทจัดการจะแจ ้งผู ้ถือหน่วยลงทุนทีม
B ค
ี ําสัBงซือ
 หรือคําสังB สับเปลีย
 หรือคําสัBง
สังB ซือ
B นหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู ้ถือหน่วยลงทุนรายอืน
B และผู ้ลงทุนทัBวไปให ้ทราบถึงการหยุดรับคําสัBงซือ
สับเปลีย
B นหน่วยลงทุนหน่วยลงทุนด ้วยวิธก
ี ารใดๆ โดยพลัน เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ เป็ นต ้น
; คืนหน่วยลงทุน:
12. การหยุดขายหรือร ับซือ
เพือ
B คุ ้มครองประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีทม
ีB ค
ี วามจํ าเป็ นเพือ
B รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการเงินของประเทศ หรือเพือ
B
 คําสัBงขายคืนหรือคําสัBงสับเปลีย
รักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัท จัดการจะหยุดรับคําสัBงซือ
B นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได ้เป็ น
การชัวB คราวตามระยะเวลาทีท
B ส
ีB ํานั กงาน ก.ล.ต. ประกาศ ซึงB จะไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว ้นแต่จะได ้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
 คําสังB ขายคืน หรือคําสังB สับเปลีย
ก.ล.ต. ให ้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสังB ซือ
B นหน่วยลงทุนออกไปได ้
13. เงือ
" นไขและข้อจําก ัดในการจ ัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน:
13.1 การจัดสรรหน่วยลงทุน
 หน่วยลงทุนจะได ้รับจัดสรรหน่วยลงทุนตามทีส
 หลังจากทีไB ด ้ชําระเงินค่าซือ
 หน่วยลงทุนเต็มจํานวน
ผู ้สังB ซือ
B งัB ซือ
ทัง นี หากการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว จะทําให ้บุคคลใดหรือกลุม
่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึงB ในสามของจํ านวนหน่วยลงทุน
 แต่จะจัดสรรให ้เท่าทีไB ม่เกินสัดส่วนหนึงB ใน
ทีจ
B ําหน่ายได ้แล ้วทัง หมด บริษัทขอสงวนสิทธิทจ
ีB ะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให ้ทัง หมดตามคําสังB จองซือ
สามของจํ านวนหน่วยลงทุนทีจ
B ํ าหน่ายได ้แล ้วทัง หมด เว ้นแต่เป็ นกรณียกเว ้นตามหลักเกณฑ์เกีย
B วกับข ้อจํ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด ้วยหลักเกณฑ์เกีย
B วกับข ้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน ้าทีข
B องบริษัทจัดการ
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13.2 การโอนหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวจะนํ าไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํ าหรือนํ าไปเป็ นหลักประกันมิได ้
14. การจ่ายเงินปันผล:
14.1 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล: จ่าย
14.2 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล:
โครงการมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน ปี ละ 2 ครัง หรือตามทีบ
B ริษัทจัดการเห็นสมควร เมือ
B กองทุนมีกําไรสะสมและจะต ้องไม่
ทําให ้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีทม
ีB ก
ี ารจ่ายเงินปั นผลนัน
 โดยจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึงB
ดังต่อไปนี
ิ ของกองทุนรวม
(1) จ่ายจากเงินปั นผลหรือดอกเบีย
 รับทีไB ด ้รับจากทรัพย์สน
(2) จ่ายได ้ไม่เกินร ้อยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีทจ
ีB ะจ่ายเงินปั นผลนัน
 แล ้วแต่จํานวนใดจะตํBากว่า
14.3 กําหนดเวลา วิธก
ี าร และข ้อจํากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน:
 รอบระยะเวลาทีจ
1. บริษัทจัดการจะประกาศปิ ดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนในวันทําการทีB 5 นับแต่วันสิน
B ่ายเงินปั นผลแต่ละงวด
2. บริษัทจัดการจะถือจํานวนหน่วยลงทุน ณ วันทําการก่อนหน ้าวันปิ ดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณอัตราเงินปั นผล
ืB อยู่ในทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุน โดยเช็คขีดคร่อมระบุชอ
ืB ผู ้ถือหน่วยลงทุนทาง
3. บริษัท จัดการจะจ่ายเงินปั นผลให ้แก่ผู ้ถือ หน่ วยลงทุนทีม
B ช
ี อ
ไปรษณียล
์ งทะเบียน หรือโอนเงินเข ้าบัญชีเงินฝากของผู ้ถือหน่วยลงทุนตามทีผ
B ู ้ถือหน่วยลงทุนแจ ้งความจํานงไว ้แก่บริษัทจัดการ ภายใน 10 วัน
ทําการนับแต่วันปิ ดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพือ
B จ่ายเงินปั นผล
ในกรณีทบ
ีB ริษัทจัดการพิจารณาให ้มีการจ่ายเงินปั นผลของกองทุน บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุน
ั ช ้า
เพือ
B การจ่ายเงินปั นผล และอัตราเงินปั นผลโดยไม่ชก
บริษัทจั ดการขอสงวนสิทธิในการแก ้ไขขัน
 ตอนการจ่ายเงินปั นผลได ้ เพือ
B ประโยชน์ของผู ้ลงทุน โดยบริษัท จัดการจะประกาศให ้ผู ้ลงทุนทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์ หรือผ่านช่องทางอืน
B ตามความเหมาะสม
ข ้อจํากัดในการจ่ายเงินปั นผล
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปั นผลให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนในส่วนทีเB กินข ้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว ้นแต่เป็ นกรณีทไีB ด ้รับยกเว ้น
ทัง นี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด ้วยหลักเกณฑ์เกีย
B วกับข ้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน ้าทีข
B องบริษัทจัดการ
ิ ของกองทุนรวม และไม่นําเงิน
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินทีไB ม่อาจจ่ายเป็ นเงินปั นผลออกจากบัญชีและทรัพย์สน
ิ ของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให ้เป็ นรายได ้ของแผ่นดิน
ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สน
; หรือผูถ
้ า่ ยทีเ" รียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ
้ ง" ั ซือ
้ อ
ื หน่วยลงทุน:
15.1 ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายทีป
B ระมาณการได ้ทีเB รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง หมด):
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา:
ิ สุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าใช ้จ่ายทีเB รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง หมด ในอัตราไม่เกินร ้อยละ 2.9425 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สน
รายละเอียดเพิม
B เติม:
ค่า ธรรมเนีย มการจั ด การ ค่า ธรรมเนีย มผู ้ดูแ ลผลประโยชน์ ค่า ธรรมเนีย มนายทะเบียนหน่ ว ยลงทุน ค่าใช ้จ่ า ยเกีBย วกั บ โฆษณา (แต่ไ ม่ร วม
ค่าใช ้จ่ายตามข ้อ 15.2.6 ข ้อ 2 (2)) เมือ
B รวมกับค่าใช ้จ่ายอืน
B ๆ ทีส
B ามารถประมาณการได ้ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายในการสอบบัญชี ค่า
 วน หนั งสือบอกกล่าวต่อผู ้ถือหน่วย ประกาศ รวมถึงค่าจัดส่งเอกสารดังกล่าว เมือ
จัดทําเอกสารต่างๆ ของกองทุน เช่น หนั งสือชีช
B รวมกันแล ้ว
ิ สุทธิ (ไม่รวมภาษี มล
ประมาณค่าใช ้จ่ายทีเB รียกเก็บจากกองทุน ไม่เกินร ้อยละ 2.75 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สน
ู ค่าเพิม
B )
อย่างไรก็ ตาม ค่าใช ้จ่ายดังกล่าวเป็ นการประมาณการ อาจเปลีย
B นแปลงได ้ตามความเหมาะสม ขึน
 อยู่กับปั จ จั ยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน
จํานวนผู ้ถือหน่วยลงทุน เป็ นต ้น แต่ทงั  นีจ
 ะไม่เกินกว่าอัตราขัน
 สูงของยอดรวมค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช ้จ่ายต่างๆ ทีไB ด ้ระบุไว ้อย่าง
ชัดแจ ้งในโครงการ
15.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายทีเB รียกเก็บจากกองทุนรวม:
15.2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา:
ิ สุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร ้อยละ 1.605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สน
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รายละเอียดเพิม
B เติม:
ิ ทัง หมดหักมูลค่าหนีสน
ิ ทัง หมด (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม
ในอัตราไม่เกินร ้อยละ 1.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สน
B ) เว ้นแต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
15.2.2 ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา:
ิ สุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร ้อยละ 0.0428 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สน
รายละเอียดเพิม
B เติม:
ิ ทัง หมดหักมูลค่าหนีสน
ิ ทัง หมด (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม
ในอัตราไม่เกินร ้อยละ 0.04 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สน
B ) เว ้นแต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
15.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา:
ิ สุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร ้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สน
รายละเอียดเพิม
B เติม:
ิ ทัง หมดหักมูลค่าหนีสน
ิ ทัง หมด (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม
ในอัตราไม่เกินร ้อยละ 0.05 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สน
B ) เว ้นแต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
15.2.4 ค่าธรรมเนียมทีป
B รึกษาการลงทุน: ไม่ม ี
15.2.5 ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย: ไม่ม ี
15.2.6 ค่าธรรมเนียมอืน
B ๆ:
ิ สุทธิของกองทุนรวม
ประมาณการค่าธรรมเนียมอืน
B ๆ ในอัตราไม่เกินร ้อยละ1.2412ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สน
รายละเอียดเพิม
B เติม:
 หลักทรัพย์ ซึงB จะรวมอยูใ่ นต ้นทุนของค่าซือ
 หลักทรัพย์เมือ
 หลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมทีเB กีย
1. ค่าธรรมเนียมทีเB กีย
B วกับการซือ
B มีการซือ
B วกับการขาย
 ขายหลักทรัพย์
หลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมือ
B มีการขายหลักทรัพย์ ได ้แก่ ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน ้าการซือ
2. ค่าใช ้จ่ายเพือ
B วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง แรก ทีเB รียกเก็บจากกองทุนตามจํ านวนทีจ
B ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ น
ค่าใช ้จ่ายของกองทุนเฉลีย
B เท่ากันทุกวันเป็ นเวลา 1 รอบระยะเวลาบัญชี ได ้แก่
ิ เป็ น
(1) ค่าใช ้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมทีเB กีย
B วข ้องในการจัดทําโครงการกองทุนและการยืน
B จั ดตัง กองทุน ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนกองทรัพย์สน
กองทุนรวม และค่าใช ้จ่ายต่างๆ ทีเB กิดขึน
 จากการปฏิบัตต
ิ ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.
B โฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู ้ ค่าใช ้จ่ายด ้านการตลาด ตลอดจน
(2) ค่าใช ้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสือ
สัมมนาแนะนํ ากองทุน และอืน
B ๆ ทีเB กีย
B วข ้อง (ถ ้ามี) ทัง นี จะไม่เกินอัตราร ้อยละ 1.00 ของมูลค่าเงินทุนทีจ
B ดทะเบียน หรือไม่เกินร ้อยละ 1.07
ของมูลค่าเงินทุนทีจ
B ดทะเบียน เมือ
B รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
B
 วน ใบคํ าขอเปิ ดบัญชีก องทุน ใบคํ าสัBงซือ
 หรือ ใบจองซือ
 หน่ วยลงทุน สมุด
(3) ค่าออกแบบหรือค่าจัดทํ าหรือจั ดพิมพ์หรือค่าแปลหนั งสือ ชีช
บัญชีแสดงสิทธิหรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอืน
B ใด และเอกสารทีใB ช ้ประกอบการเสนอขายหน่วยลงทุน (ถ ้ามี)
3. ค่าใช ้จ่ายเพือ
B การดําเนินงานของกองทุนทีเB รียกเก็บตามจํ านวนทีจ
B ่ายจริง บริษัทจะพิจารณาตัดจ่ายทัง จํ านวนหรือทยอยตัดจ่ายในทางบัญชี
ของกองทุนตามระยะเวลาการใช ้ประโยชน์ของค่าใช ้จ่ายนัน

(1) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเพิม
B เงินทุนกองทุน
B โฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู ้ ค่าใช ้จ่ายด ้านการตลาด ตลอดจน
(2) ค่าใช ้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสือ
ิ สุทธิของกองทุน หรือไม่เกินร ้อยละ
สัมมนาแนะนํ ากองทุน และอืน
B ๆ ทีเB กีย
B วข ้อง (ถ ้ามี) ทัง นี จะไม่เกินร ้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิ เมือ
0.535 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สน
B รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
B
(3) ค่าใช ้จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าทีป
B รึกษากฎหมาย ค่าใช ้จ่ายต่างๆ ทีเB กิดขึน
 จากการปฏิบัตต
ิ ามคําสัBง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศ
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ตามทีจ
B ่ายจริง
(4) ค่าจัดทํารายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนั งสือพิมพ์รายวัน และค่าใช ้จ่ายในการจัดทําและ
 หน่วยลงทุน ใบคํ าสัBงขายคืน
จัดพิมพ์ ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิหรือ เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอืน
B ใด ใบคําสัBงซือ
หน่วยลงทุน แบบฟอร์มอืน
B ใด เอกสารทีเB กีย
B วข ้องอืน
B ๆ ตามทีบ
B ริษัทจัดการจัดทําขึน

(5) ค่าจัดทํา ค่าจัดพิมพ์ ค่าแปล และจัดส่งเอกสารทีเB กีย
B วกับการแก ้ไขเพิม
B เติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอืน
B ใดทีเB กีย
B วกับกองทุน
 วนเสนอขายหน่ วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือ น
(6) ค่า จั ด ทํ า ค่าจั ด พิม พ์ ค่า แปล ค่าโทรศัพ ท์ ค่าโทรสาร และจั ด ส่ง หนั งสือ ชีช
รายงานประจําปี ข่าวสารกองทุน และหรือเอกสารอืน
B ๆ ถึงผู ้ถือหน่วยลงทุน
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(7) ค่าใช ้จ่าย (ถ ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู ้ดูแลผลประโยชน์ทฟ
ีB ้ องร ้องให ้บริษัท จัดการปฏิบัตต
ิ ามหน ้าทีB หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจัดการ เพือ
B ประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนหรือเมือ
B ได ้รับคําสัBงจากสํานั กงาน ก.ล.ต. ค่าใช ้จ่ายด ้านกฎหมายเพือ
B รักษาสิทธิ
ของกองทุน ค่าใช ้จ่ายในการติดตามหนีข
 องกองทุน
ิ อืน
(8) ค่าใช ้จ่ายในการรับชําระหนีเป็ นทรัพย์สน
B แทนการชําระหนีด ้วยเงินสดตามตราสารหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ
ค่าใช ้จ่ายในด ้านนิตก
ิ รรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช ้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอืน
B ใดทีเB กีย
B วข ้องกับทาง
้จ่
B
ิ
ราชการค่าใช ายเกีย
B วกับการได ้มาซึงหลักประกันของสิทธิเรียกร ้องอันเกิดจากการรับชําระหนีด
 ้วยทรัพย์สนอืน
B
 หน่วยลงทุน ค่าใช ้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซือ
 คืนหน่วยลงทุน
(9) ค่าใช ้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซือ
 คืนหน่วยลงทุน เป็ นต ้น
(10) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุน เพือ
B นํ าเงินเข ้าบัญชีสําหรับการรับซือ
ค่าใช ้จ่ายในการออกเช็ค ค่าไปรษณียากร และค่าใช ้จ่ายอืน
B ๆ ทีเB กีย
B วข ้อง
 ขายหลักทรัพย์
(11) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายอืน
B ๆ ในการซือ
(12) ค่าใช ้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน รวมถึงการดําเนินการวางทรัพย์ (ถ ้ามี)
(13) ค่าใช ้จ่ายทีเB กิดจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพือ
B การรับชําระหนีใ ดๆ
 ขายหลักทรัพย์หรือตราสารหรือมีไว ้ในทรัพย์ส น
ิ
(14) ค่าธรรมเนียม ค่าใช ้จ่าย ค่าภาษี อากร หรือภาษี อน
ืB ใดทีเB กิดขึน
 หรือเกีย
B วเนืBองกับการซือ
 ขายหลักทรัพย์ของกองทุน การจัดหา การรับมอบ การส่งมอบ การ
ของกองทุนทัง ในประเทศไทย และต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการซือ
ป้ องกันผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายในการแลกเปลีย
B นเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าใช ้จ่ายของศูนย์รับฝากหลัก ทรัพย์ใน
B ง หรือความเสีย
B งอืน
ประเทศไทย (ถ ้ามี) ค่าธรรมเนียมและหรือ ค่าใช ้จ่ายเกีย
B วข ้องกั บการป้ องกั นความเสีย
B ใดทีเB กีย
B วข ้องกับการลงทุนในหรือ
ิ ในต่างประเทศของกองทุน
ต่างประเทศ (ถ ้ามี) รวมถึงค่าธรรมเนียมและหรือค่าทํารายการและหรือค่าใช ้จ่ายอืน
B ใดทีเB กีย
B วข ้องของผู ้รับฝากทรัพย์สน
ิ ทั ง ในและต่า งประเทศ ค่ า ทีBป รึก ษากฎหมาย
(15) ค่า ธรรมเนี ย มและค่า ใช ้จ่ า ยต่า งๆ ในการสอบบั ญ ชี ซึงB รวมถึง การตรวจสอบทรั พ ย์ส น
ค่าใช ้จ่ายต่างๆ ทีเB กิดขึน
 จากการปฏิบัตต
ิ ามคําสังB หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและการชําระบัญชี
(16) ค่าใช ้จ่ายทีเB กิดจากการนํ าเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศ ตลอดจนค่าใช ้จ่ายต่างๆ ทีเB กีย
B วข ้องกับการลงทุนในต่างประเทศ
(ถ ้ามี) เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าทีพ
B ัก ค่าเบีย
 เลีย
 ง ค่าประกันการเดินทาง เป็ นต ้น
(17) ค่าธรรมเนียมสํ าหรับการใช ้บริการทดรองจ่ายเงิน เพือ
B ชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน ้าจาก Global Custodian สํ าหรับกรณีการลงทุนใน
ต่างประเทศ และค่าใช ้จ่ายทีเB กิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)
ิ ในต่างประเทศของกองทุนรวมถึงค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช ้จ่ายอืน
(18) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช ้จ่ายของผู ้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
B
ิ ในต่างประเทศของกองทุน (ถ ้ามี) ตามทีจ
ใดทีเB กีย
B วข ้องของผู ้รับฝากทรัพย์สน
B ่ายจริง ทัง นี ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข ้อนีเมือ
B รวมค่าธรรมเนียม
ิ สุทธิของกองทุน หรือไม่เกินร ้อยละ 0.0428 ต่อปี ของมูลค่า
ผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนจะไม่เกินอัตราร ้อยละ 0.04 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิ เมือ
ทรัพย์สน
B รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
B
(19) ค่าใช ้จ่ายต่างๆ ทีเB กีย
B วเนือ
B งกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู ้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู ้ถือหน่วยลงทุน เป็ นต ้น
ภาษี มล
ู ค่าเพิม
B อันเนือ
B งมาจากค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายของกองทุนทัง หมด จะเป็ นภาระของกองทุน
 หรือผู ้ถือหน่วยลงทุน:
15.3 ค่าธรรมเนียมทีเB รียกเก็บจากผู ้สังB ซือ
15.3.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee): มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา:
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร ้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิม
B เติม:
บริษัทจัดการจะยกเว ้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในระยะแรก โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิหากจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว ให ้เรียกเก็บได ้ ในอัตราไม่เกินร ้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทัง นี บริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ผู ้ถือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน ้าผ่าน
ทางเว็บไซต์บริษัททีB www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอืน
B ใดตามความเหมาะสม
 คืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee): มี
15.3.2 ค่าธรรมเนียมการรับซือ
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา:
 คืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร ้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซือ
รายละเอียดเพิม
B เติม:
 คืน (โดยมีค่าธรรมเนียมขัน
ในอัตราไม่เกินร ้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใB ช ้ในการคํานวณราคารับซือ
 ตํBา 50 บาท) โดยบริษัทจัดการจะ
 คืนหน่วยลงทุนทีบ
หักค่าธรรมเนียมดังกล่าวออกจากมูลค่ารับซือ
B ริษัทจัดการจะต ้องจ่ายให ้กับผู ้ถือหน่วยลงทุน ทัง นี ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีถ
B อ
ื หน่วย
 คืนหน่วยลงทุน ในจํานวนเงิน 50 บาทต่อรายการ
ลงทุนของกองทุนติดต่อกันมากกว่า 1 ปี บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ
15.3.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย
B นหน่วยลงทุน (Switching Fee): มีแบบหลายเงือ
B นไข
การสับเปลีย
B นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวภายใต ้การจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะยกเว ้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย
B นหน่วยลงทุน
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การสับเปลีย
B นหน่วยลงทุนกับกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวภายใต ้การจัดการของบริษัทจัดการอืน
B
กรณีกองทุนเป็ นกองทุนต ้นทาง ในอัตราไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ ทัง นี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ
ีB ะเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว
 คืนซึงB เป็ นผู ้เรียกเก็บ
ในอัตราใดได ้ โดยอยูใ่ นดุลยพินจ
ิ ของบริษัทจัดการหรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
กรณีกองทุนเป็ นกองทุนปลายทาง ในอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ ้ามี)
 คืนจะเป็ นผู ้เรียกเก็ บจากผู ้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง เพือ
อนึงB ค่าธรรมเนียมทีเB รียกเก็บผู ้สนั บสนุ นการขายหรือรับซือ
B ไม่ให ้ผิดเงือ
B นไขการลงทุน
ของประกาศกรมสรรพากร
15.3.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน: ไม่ม ี
15.3.5 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: ไม่ม ี
15.3.6 ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีก
B ําหนดในโครงการ (Exit Fee): ไม่ม ี
15.3.7 ค่าธรรมเนียมอืน
B ๆ: มี
รายละเอียดเพิม
B เติม:
อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข ้างต ้นรวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
B แล ้ว
15.4 วิธก
ี ารคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม:
1. บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวันทีม
B ก
ี ารคํานวณมูลค่า
ิ
้มู
ิ
ิ
ทรัพย์ส นสุทธิ โดยใช ลค่าทรัพย์ส นทัง หมดหัก มูลค่าหนีส นทัง หมด เว ้นแต่ค่าธรรมเนียมการจั ดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนในวันนัน
 ๆ ของกองทุนเป็ นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม และเรียกเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดือน
 หลักทรัพย์ ซึงB จะรวมอยู่ในต ้นทุนของค่าซือ
 หลักทรัพย์เมือ
 หลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมทีเB กีย
2. ค่าธรรมเนียมทีเB กีย
B วกับการซือ
B มีการซือ
B วกับ
การขายหลักทรัพย์ จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมือ
B มีการขายหลักทรัพย์
3. ค่าใช ้จ่ายเพือ
B วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง แรก ทีเB รียกเก็บจากกองทุนตามจํ านวนทีจ
B ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ น
้จ่
ค่าใช ายของกองทุนตามมาตรฐานบัญชีหรือเฉลีย
B เท่ากันทุกวันเป็ นเวลา 1 รอบระยะเวลาบัญชี
4. ค่าใช ้จ่ายเพือ
B การดําเนินงานของกองทุนทีเB รียกเก็บตามจํ านวนทีจ
B ่ายจริง บริษัทจะพิจารณาตัดจ่ายทัง จํ านวนหรือทยอยตัดจ่ายในทางบัญชี
ของกองทุนตามระยะเวลาการใช ้ประโยชน์ของค่าใช ้จ่ายนัน

ทัง นี การคิดค่าใช ้จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามแนวปฏิบัตท
ิ างการบัญชีว่าด ้วยการบัญชีสําหรับกิจการทีด
B ําเนินธุรกิจ เฉพาะด ้านการลงทุนตามทีB
สมาคมกําหนดโดยได ้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
15.5 การเปลีย
B นแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช ้จ่าย:
บริษัทจัดการสงวนสิทธิทจ
ีB ะเปลีย
B นแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช ้จ่ายตามข ้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถอ
ื ว่าเป็ นการแก ้ไขเพิม
B เติมโครงการ โดย
บริษัทจะดําเนินการดังต่อไปนี
(1) กรณีทบ
ีB ริษัทจัดการจะเพิม
B อัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช ้จ่ายแต่ไม่เกินกว่าอัตราขัน
 สูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช ้จ่ายเดิมตามทีรB ะบุไว ้
ในโครงการ บริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช ้จ่ายเพิม
B ขึน

 คืน หรือประกาศทาง
โดยปิ ดประกาศไว ้ทีส
B ํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานั กงานใหญ่และสํานั กงานสาขาของผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) กรณีทบ
ีB ริษัทจัดการจะเพิม
B อัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช ้จ่ายเกินกว่าอัตราขัน
 สูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช ้จ่ายเดิมตามทีรB ะบุไว ้ใน
โครงการ ทัง นี ในรอบระยะเวลาย ้อนหลัง 1 ปี นับแต่วันทีบ
B ริษัทจัดการจะขึน
 ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช ้จ่ายดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี
(ก) กรณีทก
ีB ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช ้จ่ายเพิม
B ขึน
 ไม่เกินกว่าอัตราร ้อยละ 5 ของอัตราขัน
 สูงดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ผู ้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช ้จ่ายทีเB พิม
B ขึน
 ดังกล่าว โดยปิ ดประกาศไว ้ทีส
B ํานั กงานของบริษัท
 คืน หรือประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
จัดการ และสํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
(ข) กรณีทก
ีB ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช ้จ่ายเพิม
B ขึน
 เกินกว่าอัตราร ้อยละ 5 ของอัตราขัน
 สูงดังกล่าว บริษัทจัดการต ้องได ้รับมติพเิ ศษ
(3) กรณีทบ
ีB ริษัทจัดการจะลดอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช ้จ่าย บริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนั บแต่
วันทีม
B ก
ี ารลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช ้จ่ายดังกล่าว โดยปิ ดประกาศไว ้ทีส
B ํานั กงานของบริษัทจัดการ และสํานั กงานใหญ่และสํานั กงานสาขาของ
 คืน หรือประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
ทัง นี การเปลีย
B นแปลงตามข ้อ (2) และ (3) ทีแ
B ตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการจะแจ ้งให ้สํานั กงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนั บแต่วัน
เปลีย
B นแปลง
15.6 หมายเหตุ:
สําหรับค่าใช ้จ่ายทีเB กีย
B วข ้องกับการจัดการกองทุนทีม
B ไิ ด ้ระบุไว ้ (ถ ้ามี) บริษัทจัดการจะเป็ นผู ้รับผิดชอบ หรือบริษัทจัดการจะทดรองจ่ายให ้กองทุน
ก่อน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเงินทดรองจ่ายจากกองทุนเดือนละครัง ทัง นี การคิดค่าใช ้จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามแนวปฏิบัตท
ิ างการบัญชีว่า
ํ
ด ้วยการบัญชีสาหรับกิจการทีด
B ําเนินธุรกิจเฉพาะด ้านการลงทุนตามทีส
B มาคมกําหนดโดยได ้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
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ิ สุท ธิ มูล ค่า หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
16. วิธ ก
ี ารคํ า นวณ กํ าหนดเวลาในการคํ า นวณและการประกาศมูล ค่าทร ัพย์ส น
หล ักเกณฑ์และวิธก
ี ารดําเนินการในกรณีทม
ี" ล
ู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต้อง:
ิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน: ในประเทศ
16.1 วิธก
ี ารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สน
16.2 เงือ
B นไขพิเศษ:
ิ สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธก
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ี ารทีส
B ํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ
 คืนหน่วยลงทุนของกองทุน
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สน
เปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี เว ้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสํานักงาน ก.ล.ต. ให ้แก ้ไขเปลีย
B นแปลงเป็ นอย่างอืน
B
ิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน
 วันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป และคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สน
 คืนหน่วยลงทุนทุกสิน
 วันทําการซือ
 ขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัดไป ทัง นี ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ

รับซือ
 วันทําการซือ
 ขายหน่วยลงทุนนัน
คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมใช ้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิน
 เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
ิ ของกองทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ต่างประเทศ การคํานวณมูลค่ายุตธิ รรมของทรัพย์สน
ิ ดังกล่าว บริษัทจัดการจะ
ทัง นี ในกรณีทท
ีB รัพย์สน
ใช ้หลักการคํานวณมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์ หรือตราสารทีเB สนอขายในต่างประเทศ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ซึงB ได ้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะใช ้ และตรวจสอบข ้อมูลเกีย
B วกับราคาและอัตราผลตอบแทนของตราสารดังกล่าว
่ าธารณชนและสามารถใช ้อ ้างอิงได ้ภายใต ้
โดยใช ้ข ้อมูลทีเB ปิ ดเผยผ่านระบบ Bloomberg หรือ Reuters หรือระบบอืน
B ใดทีม
B ก
ี ารเผยแพร่ข ้อมูลสูส
ความเห็นชอบของผู ้ดูแลผลประโยชน์
ิ สุท ธิเป็ นเงินบาท โดยใช ้อัตราแลกเปลีย
บริษัทจั ดการจะใช ้อัตราแลกเปลีย
B นเงินตราสกุลต่างประเทศ เพือ
B คํ า นวณมูลค่าทรัพย์ส น
B นเงินตรา
ต่างประเทศทีเB ป็ นราคาปิ ด (Close) ซึงB ประกาศบนหน ้าจอ Bloomberg หรือ Reuters ทีป
B ระมาณเวลา 16.30 น. หรือใช ้อัตราแลกเปลีย
B นทีB
ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ของวันทีค
B ํานวณเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ
ในกรณีท บ
ีB ริษัทจั ดการเห็ นว่าอัตราแลกเปลีย
B นนั น
 ไม่มค
ี วามเหมาะสม บริษัทจั ดการอาจพิจ ารณาใช ้อัตราแลกเปลีย
B นของหน่ วยงานอืน
B ใดทีB
ประกาศแทนได ้ โดยความเห็นชอบของผู ้ดูแลผลประโยชน์
ิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี
(2.2) ประกาศมูลค่าทรัพย์สน
 ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ก) วันทําการซือ
(ข) วันปิ ดสมุดทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุนเพือ
B การจ่ายเงินปั นผล โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
 คืนหน่วยลงทุนของวันทําการซือ
 ขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 3 วันทําการถัดไป
(2.3) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ
(2.4) ในกรณีประกาศตาม (2.2) และ (2.3) บริษัทจั ดการจะดํ าเนินการด ้วยวิธ ีก ารใดๆ เพือ
B ให ้ผู ้ลงทุนทราบข ้อมูลดังกล่าวในช่อ งทางทีB
เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็ นต ้น และภายในเวลาทีผ
B ู ้ลงทุนสามารถใช ้ประโยชน์จากข ้อมูลใน

การตัดสินใจลงทุนได ้ และจะจัดให ้มีข ้อมูลดังกล่าวไว ้ ณ ทีท
B ําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานทีท
B ก
ุ แห่งทีผ
B ู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
 ขายหน่วยลงทุน ทัง นี จะระบุวธิ ก
 วน
คืนใช ้ซือ
ี ารประกาศดังกล่าวให ้ชัดเจนในหนังสือชีช
ิ สุท ธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน จํ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ
 คืนหน่ วยลงทุนของกองทุน
(2.5) ในกรณีทม
ีB ูลค่าทรัพย์สน
รวมเปิ ดไม่ถก
ู ต ้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีส
B ํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
กําหนด
ิ สุทธิหารด ้วยจํานวนหน่วยลงทุนทีจ
 วันทําการทีค
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สน
B ําหน่ายได ้แล ้วทัง หมด เมือ
B สิน
B ํานวณนัน

ิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซือ
 คืนหน่วยลงทุนข ้างต ้น บริษัทจั ดการจะใช ้ตัวเลขทศนิยมตามทีB
มูลค่าทรัพย์สน
กําหนดไว ้ในข ้อ 3 และได ้รับการรับรองจากผู ้ดูแลผลประโยชน์แล ้ว
ิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ
 คืนหน่วยลงทุนของ
บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สน
 ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีก
ื ขายในตลาดดังกล่าวเกินกว่าร ้อยละ 10
กองทุนรวมในกรณีทต
ีB ลาดซือ
B องทุนรวมได ้ไปลงทุนในหลักทรัพย์ทซ
ีB อ
ิ สุทธิของกองทุน ไม่สามารถเปิ ดทําการซือ
 ขายได ้ตามปกติ หรือเหตุอน
ของมูลค่าทรัพย์สน
ืB ใดตามทีไB ด ้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ิ สุท ธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซือ
 คืนหน่ วย
เมือ
B เกิดเหตุก ารณ์ข ้างต ้น บริษัทจั ดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์ส น
 คืน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํ านวณ
ลงทุนของกองทุนรวม ณ ทีท
B ํ าการทุก แห่งของบริษัทจัดการ ผู ้สนั บสนุ นการขายหรือ รับซือ
มูลค่าดังกล่าว พร ้อมทัง แสดงเหตุผลและรายงานแผนการณ์ดําเนินงานของกองทุนรวมให ้สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
ิ สุท ธิ มูลค่า หน่ วยลงทุน ราคาขายและราคารั บซือ
 คืนหน่ ว ยลงทุน หรือ จํ านวนหน่ วยลงทุนของ
3. การใช ้ตัวเลขทศนิยมของมูล ค่าทรั พย์ส น
กองทุนเปิ ด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี
ิ สุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช ้วิธก
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สน
ี ารปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช ้วิธก
ี ารปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุน
 คืนหน่วย
เพือ
B ใช ้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตําแหน่งทีB 4 ขึน
 ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพือ
B ใช ้ในการคํานวณราคารับซือ
ลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งทีB 5 ทิง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีค
B ํานวณได ้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งทีB 5 ทิง และประกาศ
 คืนหน่วยลงทุนตามทีค
ราคาขายและราคารับซือ
B ํานวณได ้ใน (3.2)
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช ้วิธก
ี ารปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช ้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลข
โดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งทีB 5 ทิง
ิ ของกองทุนเปิ ด
ในกรณีทม
ีB ผ
ี ลประโยชน์เกิดขึน
 จากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนํ าผลประโยชน์นัน
 รวมเข ้าเป็ นทรัพย์สน

กองทุนเปิ ดบัวหลวงปั จจัย 4 หุน้ ระยะยาวปั นผล
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4. ในกรณีดังต่อไปนี ให ้บริษัทจัดการกองทุนรวมได ้รับยกเว ้นไม่ต ้องปฏิบัตต
ิ าม ข ้อ 2.
 คืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคํ าสัBงซือ
 หรือคํ าสัBงขายคืนหน่วยลงทุน โดยให ้ได ้รับยกเว ้น
(4.1) เมือ
B บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือ รับซือ
เฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(4.2) เมือ
B มีเหตุทบ
ีB ริษัทจัดการกองทุนรวมต ้องเลิกกองทุนรวม โดยให ้ได ้รับยกเว ้นตัง แต่วันทีป
B รากฏเหตุดังกล่าว
 คืนหน่วยลงทุนของวันทําการซือ
 ขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ
ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซือ
ิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน:
16.3 แหล่งข ้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สน
 คืน
- ประกาศปิ ดทีบ
B ริษัทจัดการ หรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
- หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์ผู ้จัดการ หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรืออืน
B ใด (ถ ้ามี)
- Bualuang Phone โทร. 1333
- ติดต่อ บลจ.บัวหลวง จํากัด โทร. 0-2674-6488 กด 8 หรือดูข ้อมูลในเว็บไซต์ท ีB www.bblam.co.th
- ตรวจดูข ้อมูลใน NAV Center ทีB www.thaimutualfund.com
16.4 หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารดําเนินการในกรณีทม
ีB ล
ู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต ้อง:
1. ในกรณีทรีB าคาหน่วยลงทุนทีไB ม่ถก
ู ต ้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถ
B ูกต ้องน ้อยกว่าหนึงB สตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถ
B ูกต ้องตัง แต่
หนึงB สตางค์ขน
ึ ไป แต่ไม่ถงึ ร ้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถ
B ก
ู ต ้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความ
ผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนั บแต่วันทีพ
B บว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต ้อง และจัดให ้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว ้ ณ ทีท
B ําการของบริษัทจัดการ
เพือ
B ให ้สํานักงาน ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน ้อย ดังต่อไปนี
(1) ราคาหน่วยลงทุนทีไB ม่ถก
ู ต ้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนทีถ
B ก
ู ต ้อง
(3) สาเหตุทท
ีB ําให ้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต ้อง
(4) มาตรการป้ องกันเพือ
B มิให ้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต ้อง ทัง นี เว ้นแต่ในกรณีทรีB าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต ้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไB ม่
ื ขายหลักทรัพย์ไม่ถก
อาจควบคุมได ้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง สุดท ้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซอ
ู ต ้อง
ในกรณีทเีB หตุของความผิดพลาดซึงB ทําให ้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต ้องตามวรรคหนึงB มีผลต่อเนืBองต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทุนครัง ต่อไป เช่น
การกําหนดอัตราดอกเบีย
 ผิดพลาด เป็ นต ้น บริษัทจัดการจะแก ้ไขราคาหน่วยลงทุนให ้ถูกต ้องนั บแต่วันทีบ
B ริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต ้องด ้วย
2. ในกรณีทรีB าคาหน่ วยลงทุนทีไB ม่ถูก ต ้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถ
B ูกต ้องตัง แต่หนึงB สตางค์ขน
ึ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง แต่ร ้อยละ 0.5 ของ
ราคาหน่วยลงทุนทีถ
B ูกต ้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย ้อนหลังนั บแต่วันทีพ
B บราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต ้องจนถึงวันทีรB าคาหน่วย
ลงทุนถูกต ้อง และดําเนินการดังต่อไปนีเ ฉพาะวันทีรB าคาหน่วยลงทุนทีไB ม่ถก
ู ต ้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถ
B ก
ู ต ้องตัง แต่หนึงB สตางค์ขน
ึ ไป และ
คิดเป็ นอัตราส่วนตัง แต่ร ้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถ
B ก
ู ต ้อง
 ภายในวันทําการถัดจากวันทีพ
(1) จัดทํ ารายงานการแก ้ไขราคาย ้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให ้เสร็จ สิน
B บว่าราคาหน่วยลงทุนนั น
 ไม่
 เพือ
ถูกต ้อง และส่งรายงานดังกล่าวให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันทีค
B ํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิน
B ให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์
รับรองข ้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันทีบ
B ริษัทจั ดการส่งรายงานให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์ ทัง นี รายงานดังกล่าวจะมีรายการ
อย่างน ้อยดังต่อไปนี
(ก) ราคาหน่วยลงทุนทีไB ม่ถก
ู ต ้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนทีถ
B ก
ู ต ้อง
(ค) สาเหตุทท
ีB ําให ้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต ้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมือ
B พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต ้อง
ทัง นี บริษัทจัดการจะจัดให ้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ ณ ทีท
B ําการของบริษัทจัดการ เพือ
B ให ้สํานักงาน ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้
(2) แก ้ไขราคาหน่วยลงทุนทีไB ม่ถก
ู ต ้องให ้เป็ นราคาหน่วยลงทุนทีถ
B ก
ุ ต ้องภายในวันทีผ
B ู ้ดูแลผลประโยชน์รับรองข ้อมูลในรายงานการแก ้ไขราคา
ย ้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
B กองทุนรวมทีม
(3) ประกาศชือ
B ก
ี ารแก ้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือ น ปี ทีม
B ก
ี ารแก ้ไขราคาตาม (2)ในหนั งสือพิมพ์รายวันอย่างน ้อยหนึBงฉบับ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทีผ
B ู ้ดูแลผลประโยชน์รับรองข ้อมูลในรายงานดังกล่าว
 หน่วยลงทุนหรือผู ้ขายคืนหน่วยลงทุนทีไB ด ้ซือ
 หรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา
(4) ชดเชยราคาให ้แล ้วเสร็จและแจ ้งเป็ นหนังสือให ้ผู ้ซือ
ทีรB าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต ้องทราบถึงการแก ้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนั บแต่วันทีผ
B ู ้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข ้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้ องกันเพือ
B มิให ้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต ้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร ้อมทัง สําเนารายงานการแก ้ไขราคาย ้อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคาทีจ
B ัดทําตาม (1) ให ้สํานั กงาน ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนั บแต่วันทีผ
B ู ้ดูแลผลประโยชน์รับรองข ้อมูลในรายงานการ
แก ้ไขราคาย ้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานัน
 เว ้นแต่ในกรณีทรีB าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต ้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไB ม่อาจควบคุมได ้
บริษัทจัดการจะไม่สง่ รายงานมาตรการป้ องกันให ้สํานักงาน ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารทีผ
B ู ้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการทีรB าคาหน่วยลงทุน
ไม่ถก
ู ต ้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไB ม่อาจควบคุมได ้แทน
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3. ในการชดเชยราคาตามข ้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์และวิธก
ี าร ดังต่อไปนี
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไB ม่ถก
ู ต ้องตํBากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถ
B ก
ู ต ้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัตด
ิ ังนี
 หน่วยลงทุนเป็ นจํ านวนซึงB มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
(ก) กรณีทเีB ป็ นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู ้ซือ
 หน่วยลงทุนไม่มห
หน่วยลงทุนทีไB ม่ถก
ู ต ้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ
B ก
ู ต ้อง หากปรากฏว่าผู ้ซือ
ี น่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น ้อย
กว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีจ
B ะต ้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจํ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข
B าดอยู่ หรือลดจํ านวน
หน่วยลงทุนทีเB หลืออยู่นัน
 และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจํ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข
B าดอยู่ แล ้วแต่กรณี เพือ
B ชดเชยราคาให ้แก่
กองทุนเปิ ด เว ้นแต่การทีรB าคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต ้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไB ม่อาจควบคุมได ้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง
ื ขายหลักทรัพย์ไม่ถก
สุดท ้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซอ
ู ต ้อง และผู ้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
 คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิม
(ข) กรณีทเีB ป็ นการรับซือ
B จํานวนหน่วยลงทุนของผู ้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจํ านวนซึงB มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนทีไB ม่ถูกต ้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ
B ูกต ้อง หรือ จ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพือ
B ชดเชย
ราคาให ้แก่ผู ้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู ้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มห
ี น่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพือ
B ชดเชยราคาให ้แก่ผู ้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไB ม่ถก
ู ต ้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถ
B ก
ู ต ้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัตด
ิ ังนี
 หน่วยลงทุนเป็ นจํานวนซึงB มีมล
(ก) กรณีทเีB ป็ นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิม
B จํานวนหน่วยลงทุนของผู ้ซือ
ู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยลงทุนทีไB ม่ถก
ู ต ้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ
B ก
ู ต ้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพือ
B ชดเชยราคาให ้แก่ผู ้

ซือหน่วยลงทุน
 คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํ านวนหน่วยลงทุนของผู ้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจํ านวนซึงB มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
(ข) กรณีทเีB ป็ นการรับซือ
ของราคาหน่วยลงทุนทีไB ม่ถก
ู ต ้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถ
B ก
ู ต ้อง หากปรากฏว่าผู ้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มห
ี น่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุน
เหลือ อยู่น ้อยกว่าจํ านวนหน่ วยลงทุนทีจ
B ะต ้องลด บริษัทจั ดการจะจ่ายเงินของบริษัทจั ดการเองเป็ นจํ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข
B าดอยู่
หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนทีเB หลืออยูน
่ ัน
 และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข
B าดอยู่ แล ้วแต่กรณี เพือ
B ชดเชย
ราคาให ้แก่กองทุนเปิ ด เว ้นแต่การทีรB าคาหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต ้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไB ม่อาจควบคุมได ้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคา
ื ขายหลักทรัพย์ไม่ถก
ตลาดครัง สุดท ้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซอ
ู ต ้อง และผู ้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
 หน่วยลงทุนหรือผู ้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถงึ หนึงB ร ้อยบาท บริษัทจัดการ
ในกรณีทบ
ีB ริษัทจัดการต ้องชดเชยราคาเป็ นเงินให ้แก่ผู ้ซือ
อาจนํ าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีม
B ก
ี ารจ่ายเงินให ้ผู ้ถือ หน่วยลงทุน แต่ถ ้าบุคคลดังกล่าวไม่มส
ี ถานะเป็ นผู ้ถือ หน่วยลงทุนแล ้ว
บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให ้แล ้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนั บแต่วันทีผ
B ู ้ดูแลผลประโยชน์รับรองข ้อมูลในรายงานการแก ้ไขราคาย ้อนหลังและ
 หน่วยลงทุนตาม 2 (ก)
รายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพือ
B ชดเชยราคาให ้แก่ผู ้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู ้ซือ
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิ ดก็ได ้
4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายต่างๆ ทีเB กิดขึน
 จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต ้อง เช่น ค่าใช ้จ่ายในการประกาศการแก ้ไขราคาตามข ้อ 2 (3) ใน
 หน่วยลงทุนและผู ้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต ้น เว ้นแต่ในกรณีทรีB าคา
หนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช ้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให ้แก่ผู ้ซือ
หน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต ้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไB ม่อาจควบคุมได ้
" ผูเ้ กีย
17. ชือ
" วข้อง:
B บริษัทจัดการ:
17.1 ชือ
B : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
ชือ
B ผู ้ดูแลผลประโยชน์:
17.2 ชือ
B : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ชือ
B ผู ้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน): ไม่ม ี
17.3 ชือ
B ของผู ้รับมอบหมายงานด ้านการจัดการลงทุน (Outsource): ไม่ม ี
17.4 ชือ
17.5 ทีป
B รึกษา:
B ทีป
17.5.1 ชือ
B รึกษาการลงทุน: ไม่ม ี
B ทีป
17.5.2 ชือ
B รึกษากองทุน: ไม่ม ี
17.6 ผู ้สอบบัญชี:
B : นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ชือ
B : นายเทอดทอง เทพมังกร
ชือ
B : นางสาวชมภูนุช แซ่แต ้
ชือ
B : นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์
ชือ
B : นางสาวชุตม
ั
ชือ
ิ า วงษ์ ศราพันธ์ชย
รายละเอียดเพิม
B เติม (ผู ้สอบบัญชี):
หรือบุคคลอืน
B ทีไB ด ้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด ้วยการให ้ความเห็นชอบผู ้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ ้งให ้สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ
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17.7 การแต่งตัง คณะตัวแทนผู ้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund): ไม่ม ี
18. รอบระยะเวลาบ ัญชีประจําปี ของกองทุนรวม:
ิ สุดรอบบัญชี: วันทีB 31 เดือนตุลาคม
18.1 วันทีส
B น
ิ สุดรอบบัญชีครัง แรก: วันทีB 31 ตุลาคม 2560
18.2 วันทีส
B น
19. การขอมติของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน และวิธก
ี ารแก้ไขโครงการจ ัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธก
ี ารจ ัดการ:
ภายใต ้บทบัญญัตข
ิ องกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือ สํานั กงาน ก.ล.ต. หรือกฎหมายอืน
B ใดทีเB กีย
B วข ้อง จะกําหนดไว ้
เป็ นอย่างอืน
B ในการแก ้ไขเพิม
B เติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก ้ไขวิธก
ี ารจัดการ จะดําเนินการดังนี
1. การแก ้ไขเพิม
B เติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี บริษัทจัดการอาจขอให ้สํานักงาน ก.ล.ต. ให ้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู ้ถือหน่วยลงทุนก็ได ้
ทัง นี สํานักงาน ก.ล.ต. อาจกําหนดเงือ
B นไขให ้บริษัทจัดการปฏิบัตเิ พือ
B ประโยชน์ในการแก ้ไขโครงการก่อนให ้ความเห็นชอบก็ได ้
 คืนหน่วยลงทุน
(1) การเปลีย
B นแปลงข ้อกําหนดเกีย
B วกับการขายและการรับซือ
(2) การเพิม
B ชนิดหน่วยลงทุนทีไB ม่ทําให ้สิทธิทผ
ีB ู ้ถือหน่วยลงทุนมีอยูเ่ ดิมด ้อยลง
ิ ทีก
(3) การเปลีย
B นแปลงประเภทของทรัพย์สน
B องทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนทีส
B อดคล ้องกับนโยบายการลงทุน
ิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ
 คืนหน่วยลงทุน แล ้วแต่กรณี ตาม
(4) การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สน
ข ้อ 16 ซึงB ได ้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(5) กรณีอน
ืB ใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
B งของ
การแก ้ไขเพิม
B เติมโครงการตามวรรคหนึBงต ้องไม่มผ
ี ลกระทบอย่างมีนัยสํ าคัญต่อ ผู ้ถือ หน่ วยลงทุน ไม่ทํ าให ้ผลตอบแทนและความเสีย
กองทุนเปลีย
B นแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผู ้ถือหน่วยลงทุนทัง ปวง
2. การแก ้ไขเพิม
B เติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานั กงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากข ้อ 4. ให ้บริษัทจัดการยืน
B คําขอเป็ นหนั งสือพร ้อมทัง
เอกสารหลักฐานประกอบคําขอทีถ
B ก
ู ต ้องครบถ ้วนตามคู่มอ
ื สําหรับประชาชน และชําระค่าธรรมเนียมต่อสํานั กงาน ก.ล.ต. เมือ
B สํานั กงาน ก.ล.ต.
ได ้รับคํ าขอพร ้อมทัง เอกสารหลัก ฐานประกอบคํ าขอทีถ
B ูก ต ้องครบถ ้วนตามคู่มอ
ื สําหรับประชาชนแล ้ว ทัง นี อัตราค่าธรรมเนียมให ้เป็ นไปตาม
ประกาศสํานั กงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด ้วยการกําหนดค่าธรรมเนียมการยืน
B แบบแสดงรายการข ้อมูล การจด
ทะเบียน และการยืน
B คําขอต่างๆ
เมือ
B สํานักงานได ้รับคําขอและเอกสารหลักฐานทีถ
B ก
ู ต ้องครบถ ้วนตามวรรคหนึงB แล ้ว สํานักงานจะดําเนินการพิจารณาให ้แล ้วเสร็จภายใน 30 วัน
การชําระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึงB มิให ้บริษัทจัดการเรียกเก็บจากกองทุนรวม
3. การแก ้ไขเพิม
B เติมโครงการโดยใช ้วิธ ีก ารขอมติผู ้ถือ หน่ วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข ้างมากหรือ มติพเิ ศษมีจํ า นวนไม่เกินร ้อยละ 55
หรือไม่เกินร ้อยละ 80 ให ้บริษัทจัดการส่งเอกสารหลักฐานเกีย
B วกับการขอมติและการนั บมติไปยังผู ้ดูแลผลประโยชน์ เพือ
B ให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์
รับรองผลการนับมตินัน

ทัง นี การแก ้ไขเพิม
B เติมโครงการหรือวิธก
ี ารจั ดการในเรือ
B งทีก
B ระทบสิทธิของผู ้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต ้องได ้รับมติพเิ ศษ โดยกําหนด
เรือ
B งทีม
B น
ี ัยสําคัญให ้รวมถึง
B งของกองทุนรวมเปลีย
(1) การเปลีย
B นแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมทีท
B ําให ้ผลตอบแทนและความเสีย
B นแปลงอย่างมี
นัยสําคัญ
ิ อืน
(2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
B
B งและระดับความเสีย
B งของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม
B น
ี โยบายการลงทุน ความเสีย
ิ อืน
(4) การรับชําระหนีด
 ้วยทรัพย์สน
B แทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช ้จ่ายเพิม
B ขึน
 เกินกว่าอัตราร ้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช ้จ่ายเดิมตามทีรB ะบุไว ้ล่าสุดในโครงการ
(6) การเปลีย
B นแปลงเงือ
B นไขการประกัน ผู ้ประกัน สิทธิ หน ้าทีB และความรับผิดชอบของผู ้ประกัน หรือการแก ้ไขเพิม
B เติมสัญญาประกันในเรือ
B ง
ใดๆ อันมีผลให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
บริษัทจัดการอาจแก ้ไขเพิม
B เติมโครงการจัดการกองทุนรวมได ้ โดยถือว่าได ้รับมติจากผู ้ถือหน่วยลงทุนแล ้ว หรือข ้อกําหนดอืน
B ในทํานองเดียวกัน
ให ้กระทําได ้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี
(1) การแก ้ไขเพิม
B เติมข ้อมูลซึงB มีผลให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทัง ปวงได ้รับประโยชน์เพิม
B ขึน

(2) การแก ้ไขเพิม
B เติมทีต
B ้องดําเนินการให ้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และ
คําสังB ทีอ
B อกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
B และรายละเอียดอืน
(3) การแก ้ไขเพิม
B เติมชือ
B ของบุคคลให ้ถูกต ้อง
B งของกองทุนเปลีย
(4) การแก ้ไขเพิม
B เติมทีไB ม่มผ
ี ลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู ้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทําให ้ผลตอบแทนและความเสีย
B นแปลงไป
อย่างมีนัยสําคัญ หรือเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผู ้ถือหน่วยลงทุนทัง ปวง
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4. การแก ้ไขเพิม
B เติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให ้ถือว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ให ้ความเห็นชอบแก ้ไขเพิม
B เติมโครงการในเรือ
B งดังกล่าว
(1) การแก ้ไขเพิม
B เติมซึงB มีผลให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทัง ปวงได ้รับประโยชน์เพิม
B ขึน
 ในกรณีดังนี
 หน่วยลงทุน
(ก) การลดมูลค่าขัน
 ตํBาในการซือ
 คืนหน่วยลงทุน
(ข) การเพิม
B ช่องทางในการขายและรับซือ
 คืน
(ค) การเพิม
B จํานวนผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
 ขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึงB ไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ง) การเพิม
B ความถีข
B องการส่งคําสังB ซือ
 ขายหน่วยลงทุนล่วงหน ้าก่อนมีการเปิ ดให ้ขายและรับซือ
 คืนหน่วยลงทุน
(จ) การลดเวลาส่งคําสังB ซือ
(2) การแก ้ไขเพิม
B เติมทีต
B ้องดําเนินการให ้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และ
คําสังB ทีอ
B อกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
B และรายละเอียดอืน
(3) การแก ้ไขเพิม
B เติมชือ
B ของบุคคลให ้ถูกต ้อง
(4) การแก ้ไขเพิม
B เติมเพือ
B เปลีย
B นตัวผู ้ดูแลผลประโยชน์ เมือ
B ได ้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(5) การแก ้ไขเพิม
B เติมเพือ
B ลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช ้จ่ายของกองทุน ให ้เป็ นไปตามทีก
B ําหนดไว ้ในข ้อ 15.5 (3)
5. กรณีทม
ีB ก
ี ารยกเลิกการให ้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรและหรือกฎหมายอืน
B ใดทีเB กีย
B วข ้องกําหนด ทัง ในปั จจุบัน
และทีแ
B ก ้ไขเพิม
B เติมในอนาคต การแก ้ไขรายละเอียดโครงการเนืBองจากการแปลงสภาพจากประเภทกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวเป็ นประเภทกองทุนรวม
B กองทุน ให ้ถือว่าได ้รับมติจากผู ้ถือหน่วยลงทุนแล ้ว
ตราสารทุนทัBวไปในเรือ
B งต่างๆ รวมถึงการแก ้ไขชือ
หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารในการขอมติของผู ้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให ้เป็ นไปตามข ้อกําหนดในข ้อผูกพันระหว่างผู ้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทัง นี การขอมติเพือ
B แก ้ไขเพิม
B เติมโครงการเป็ นไปตามทีก
B ํ าหนดไว ้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2
และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกําหนดอืน
" ๆ:
20.1 ในกรณีทผ
ีB ู ้ถือหน่วยลงทุนไม่มภ
ี ูมล
ิ ําเนาในประเทศไทยและไม่ได ้แจ ้งไว ้เป็ นอย่างอืน
B บริษัทจัดการจะอ ้างอิงทีอ
B ยู่ของบริษัทจัดการเป็ น
ภูมล
ิ ําเนาเพือ
B การวางทรัพย์ในกรณีทต
ีB ้องมีการวางทรัพย์
20.2 การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุน
การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันทีล
B งทุน และเมือ
B ผู ้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือโอนย ้ายหน่วยลงทุน
ให ้สมาชิกคํานวณต ้นทุน ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธก
ี าร "เข ้าก่อน ออกก่อน" (First In First Out - FIFO) โดยเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ทส
ีB มาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด
 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว
20.3 การออกหนังสือรับรองการซือ
 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว โดยมีรายการอย่างน ้อย
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทําการออกหนั งสือรับรองการซือ
ตามประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยความเห็นชอบของสํานั กงาน ก.ล.ต. และจัดส่งหนั งสือดังกล่าวให ้กับผู ้ถือหน่วยลงทุน
 หรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปี ภายในเดือนมีนาคมของปี ถัดไป
เมือ
B มีรายการซือ
20.4 การออกหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทําการออกหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวทีผ
B ู ้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
เพือ
B ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวอืน
B โดยมีรายการอย่างน ้อยตามประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยความ
เห็นชอบของสํานักงาน ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือดังกล่าวพร ้อมเช็คค่าขายคืนหรือเงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือวิธอ
ี น
ืB ใดในการชําระค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวไปยังกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวอืน
B ภายในระยะเวลาทีรB ะบุไว ้ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม แต่
ต ้องไม่เกินกว่าระยะเวลาทีป
B ระกาศสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
20.5 ข ้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวจะนํ าไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํ า หรือนํ าไปเป็ นหลักประกันมิได ้ ทัง นี บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะ
ปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือจํานํ าหน่วยลงทุนหรือการนํ าไปเป็ นหลักประกันไม่วา่ ด ้วยกรณีใดๆ
20.6 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ
B งจากการทีก
B องทุนใช ้บริการบุคคลอืน
B (Soft commission)
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพือ
B กองทุนจากบุคคลทีเB ป็ นผู ้ให ้บริการ อันเนือ
B งมาจากการใช ้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการ
กองทุนได ้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี
ิ ทีม
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนทีรB ับไว ้นั น
 ต ้องเป็ นทรัพย์สน
B ม
ี ล
ู ค่าในทางเศรษฐกิจ และต ้องเกีย
B วกับบทบาทโดยตรงของความเป็ นกองทุนตาม
กฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
(2) ต ้องไม่มพ
ี ฤติกรรมทีแ
B สดงให ้เห็นว่าบริษัทจัดการใช ้บริการของบุคคลนั น
 บ่อยครัง เกินความจํ าเป็ นเพือ
B ให ้กองทุนได ้รับประโยชน์จากบุคคล
ดังกล่าว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึงB ให ้แก่กองทุนทีอ
B ยูภ
่ ายใต ้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะกระทําด ้วยความเป็ นธรรม
และคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ทอ
ีB าจมีไว ้ได ้ของกองทุนนัน
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20.7 ข ้อกําหนดเกีย
B วกับ FATCA และกฎหมายภาษี ตา่ งประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได ้ออกกฎหมายทีเB รียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึงB ต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมี
ผลบังคับใช ้วันทีB 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให ้สถาบันการเงินทีไB ม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
(Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข ้อมูลเกีย
B วกับบัญชีของบุคคลทีอ
B ยู่ในบังคับต ้องเสียภาษี ให ้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึงB
รวมถึงบุคคลธรรมดา/ นิตบ
ิ ค
ุ คล สัญชาติอเมริกัน ผู ้ซึงB มีถน
ิB ทีอ
B ยูถ
่ าวรในสหรัฐอเมริกา และผู ้ซึงB มีถน
ิB ทีอ
B ยูท
่ างภาษี ในสหรัฐอเมริกา) ซึงB เปิ ดหรือมี
ไว ้กับ FFI นั น
 นอกจากนี ยังปรากฎด ้วยว่าในปั จจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายทีม
B ข
ี ้อกําหนดและหลักเกณฑ์ใน
ลักษณะทีค
B ล ้ายคลึงกับ FATCA (ซึงB ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเB กีย
B วข ้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึงB ถูกกําหนดให ้ต ้องเข ้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยมีหน ้าทีต
B ้องรายงานข ้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลทีม
B ล
ี ักษณะตามหลักเกณฑ์ท ีB FATCA
กําหนด หน ้าทีใB นการตรวจสอบข ้อมูลลูกค ้าเพือ
B หาความสัมพันธ์ของลูกค ้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน ้าทีใB นการกําหนดให ้ลูกค ้าบาง
ประเภทต ้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต ้น
ภายใต ้ข ้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข ้าผูกพันตนเพือ
B ปฏิบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็ น Non-Participating
Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน
 จะได ้รับผลกระทบทีส
B ําคัญในสองกรณี คือ
ิ ทางการเงินในประเทศ
(1) ต ้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินทีก
B องทุนรวมจะได ้รับจากรายได ้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สน
ิ ทางการเงิน
สหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึงB จะเริม
B ต ้นตัง แต่วันทีB 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต ้นไป และเงินลงทุนทางอ ้อมในทรัพย์สน
ของประเทศสหรัฐอเมริก า (Pass-thru) ซึงB อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอืน
B ๆ นอกประเทศสหรัฐ อเมริกา ซึงB จะเริม
B ต ้น
ตัง แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต ้นไป โดย FATCA กําหนดให ้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ทีเB ข ้าร่วมผูกพันตนตามข ้อกําหนดของ
ิ ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
 คืน) มีหน ้าทีด
FATCA (ซึงB รวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู ้รับฝากทรัพย์สน
B ําเนินการหักเงิน ณ
ทีจ
B ่ายดังกล่าวก่อนชําระให ้กับกองทุนรวมทีเB ป็ น NPFFI
ิ และผู ้สนั บสนุนการขายและรับ
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง ผู ้ดูแลผลประโยชน์ ผู ้รับฝากทรัพย์สน
 คืนหน่วยลงทุน ทีเB ข ้าร่วมผูกพันตามข ้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุตค
ซือ
ิ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กั บ กองทุน รวมหรือ บริษั ทจั ด การ ซึงB อาจทํ า ให ้กองทุน รวมไม่ส ามารถดํ า เนิน การลงทุน ต่อ ไปได ้ และ/หรือ ดํ า เนิน การลงทุน ได ้อย่า งไม่ ม ี
 คืนได ้อีกต่อไป
ประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
เพือ
B มิให ้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได ้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง เพือ
B เป็ นการรักษาประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัท
จัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข ้าผูกพันตนเพือ
B ปฏิบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์และข ้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเB กีย
B วข ้อง และ
เพือ
B ให ้บริษัท จัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัตต
ิ ามภาระผูกพันภายใต ้ข ้อกําหนดและหลัก เกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเB กีย
B วข ้องได ้
ิ และผู ้สนั บสนุน
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึงB รวมทัง ผู ้ทีเB กีย
B วข ้องกับการปฎิบัตงิ านของกองทุน เช่น ผู ้ดูแลผลประโยชน์ ผู ้รับฝากทรัพย์สน
 คืน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี
การขายหรือรับซือ
(1) ร ้องขอให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีเB ข ้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคลตามทีก
B ฎหมายต่างประเทศทีเB กีย
B วข ้องกําหนด)
B ทีอ
ให ้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนํ าส่งข ้อมูล (เช่น ชือ
B ยู่ เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่า
หน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผลทีไB ด ้รับ เป็ นต ้น) ทีม
B อ
ี ยู่ในบัญชีทัง หมดของผู ้ถือหน่วยลงทุนนั น
 กับบริษัท
จัดการ ให ้กับหน่วยงานของรัฐทัง ในและต่างประเทศ ตามข ้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเB กีย
B วข ้อง
(2) ร ้องขอให ้ผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุน นํ าส่ง ข ้อมูล เอกสาร และ/หรือ คํ า ยิน ยอม เพิม
B เติม เพืBอ ยืน ยั น หรือ พิสูจ น์ท ราบความเกีBย วข ้องกับ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนั งสือ แสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือ การให ้ข ้อมูลตามหัวข ้อทีก
B ําหนดไว ้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ ้งปรับปรุงข ้อมูลเมือ
B ข ้อมูลทีเB คยให ้ไว ้มีการเปลีย
B นแปลง เป็ นต ้น รวมถึงนํ าส่งหลักฐานเพือ
B ยืนยันการเข ้า
ร่วมใน FATCA หรือ กฎหมายต่างประเทศทีเB กีย
B วข ้อง (ในกรณีท เีB ป็ นลูก ค ้าสถาบันการเงิน) ทัง นี เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข ้อกํ าหนดของ
กฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอืน
B ใดเพือ
B ให ้สอดคล ้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเB กีย
B วข ้อง
เพือ
B เป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบทีจ
B ะเกิดต่อกองทุนหรือผู ้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง เพือ
B ให ้กองทุนหรือผู ้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได ้รับ
ประโยชน์เพิม
B ขึน
 หากมีการดําเนินการทีส
B อดคล ้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเB กีย
B วข ้องข ้างต ้น ในกรณีทผ
ีB ู ้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการ
หรือ ไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทีบ
B ริษัทจั ดการกํ าหนด บริษัทจั ดการขอสงวนสิทธิในการดํ าเนินการอย่างใดอย่างหนึBงหรือหลาย
อย่างดังต่อไปนี ตามความจํ าเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู ้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามทีบ
B ริษัทจัดการแจ ้งนีแล ้ว
และ/หรือได ้ดําเนินการตามข ้อตกลงทีไB ด ้ระบุไว ้ในคําขอเปิ ดบัญชี
 / สับเปลีย
(1) ไม่รับคําสังB ซือ
B น/ โอน หน่วยลงทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให ้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดํ าเนิน การหัก เงิน ณ ทีจ
B ่า ยจากรายได ้เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือ เงินทีช
B ํา ระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนของผู ้ถือ หน่ วยลงทุนรายนั น
 ได ้
เพือ
B ให ้สอดคล ้องกับเกณฑ์และข ้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเB กีย
B วข ้อง ทัง นี ต ้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอืน
B ใดอันเป็ นการป้ องกันหรือลดผลกระทบ หรือ ทํ าให ้กองทุนหรือ ผู ้ถือ หน่วยลงทุนโดยรวมได ้รับประโยชน์เพิม
B ขึน
 หากมีก าร
ดําเนินการทีส
B อดคล ้องกับกฎหมายต่างประเทศทีเB กีย
B วข ้องข ้างต ้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจํ าเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทําเพือ
B หลีกเลีย
B งมิให ้บริษัท
จัดการและกองทุนมีการดําเนินการทีไB ม่สอดคล ้องข ้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเB กีย
B วข ้องอันจะทําให ้กองทุนอาจต ้องถูกหัก
ณ ทีจ
B ่าย หรือถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามทีก
B ล่าวแล ้วข ้างต ้น ซึงB ในทางปฏิบัตบ
ิ ริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู ้ถือหน่วยลงทุนทีเB ข ้าข่ายเป็ น
พลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคลตามทีก
B ฎหมายต่างประเทศทีเB กีย
B วข ้องกําหนด)เท่านัน
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ทัง นี ในกรณีทก
ีB ฎหมายไทยมีการแก ้ไขเพิม
B เติมข ้อกํ าหนดเพือ
B รองรับการดําเนินการตามทีบ
B ริษัท จัดการได ้สงวนสิท ธิไว ้ข ้างต ้น บริษัท จัดการ
(รวมถึงผู ้ทีเB กีย
B วข ้อง) จะดําเนินการตามข ้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนํ าส่งข ้อมูลของผู ้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือ
ดําเนินการอืน
B ใดทีรB าชการกําหนด โดยไม่จําเป็ นต ้องร ้องขอต่อผู ้ถือหน่วยลงทุน
20.8 แนวทางการใช ้ดุลยพินจ
ิ ของบริษัทจัดการในการโอนย ้ายการลงทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวไปยังกองทุนรวมหุ ้น
ระยะยาวอืน
B
ในกรณีท ก
ีB องทุนรวมหุ ้นระยะยาวปรากฎเหตุเลิก กองทุนตามข ้อ 22.1 ในส่วนข ้อผูก พัน บริษัทจั ดการขอสงวนสิทธิในการใช ้ดุลยพินิจ เพือ
B
ดําเนินการโอนย ้ายการลงทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวไปยังกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวอืน
B โดยจะแจ ้งให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีB
ืB อยู่ในทะเบียนผู ้ถือ หน่ วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียล
มีชอ
์ งทะเบียน รวมทัง แจ ้งเป็ นหนั งสือ ให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์และสํ านั ก งาน ก.ล.ต.
ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทีเB กิดเหตุการณ์โดยข ้อมูลทีแ
B จ ้งดังกล่าวต ้องมีสาระสําคัญอย่างน ้อยดังนี
(ก) บริษัทจั ดการจะดําเนินการโอนย ้ายการลงทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวอืน
B โดยจะโอนย ้ายไปยังกองทุนรวมหุ ้น
B งทีใB กล ้เคียงกับกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวเดิม หรือ ไปยังกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวทีม
ระยะยาวทีม
B น
ี โยบายการลงทุนเดียวกัน หรือความเสีย
B ค
ี วาม
B งตํBาสุด ทัง นี ขึน
 คืนหน่วยลงทุนจากผู ้ถือหน่วยลงทุน
เสีย
 อยูก
่ ับดุลยพินจ
ิ ของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซือ
(ข) ในกรณีท ผ
ีB ู ้ถือ หน่ วยลงทุนประสงค์จ ะโอนย ้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวอืน
B อีก ทอดหนึBง ผู ้ถือ หน่ วยลงทุนสามารถแจ ้งต่อ
บริษั ทจั ด การเพืBอ โอนย า้ ยการลงทุ น ไปยั ง กองทุ น รวมหุ ้นระยะยาวอืBน ทีBผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุ น กํ า หนด และผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุ น จะได ้รั บ ยกเว น
้
 คืนหน่วยลงทุน เมือ
ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซือ
B เป็ นไปตามเงือ
B นไขโดยครบถ ้วนดังนี
1. เป็ นการโอนย ้ายตามคําสัBงของผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็ นครัง แรกโดยโอนย ้ายไปยังกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวอืน
B ทีอ
B ยู่ภายใต ้การจัดการของบริษัท
จัดการเดียวกัน
2. เป็ นการโอนย ้ายการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ
B ริษัทจัดการกําหนด ทัง นี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะคํานึงถึงระยะเวลา
ทีผ
B ู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการเพือ
B แจ ้งโอนย ้ายการลงทุนได ้อย่างเหมาะสม
ิ ทีเB หลืออยู่ และรวบรวมเงินจากการจํ าหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ดังกล่าว ตาม
เมือ
B บริษัทจัดการดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ข ้อ 22.2 ในส่วนข ้อผูกพันแล ้ว บริษัทจัดการจะโอนย ้ายการลงทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุนทีแ
B จ ้งความประสงค์ไว ้ไปยังกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวอืน
B
ั ช ้า
โดยไม่ชก
21. การดําเนินการกรณีบริษ ัทจ ัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามทีป
" ระกาศกําหนด:
ในกรณีทบ
ีB ริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได ้ตามทีป
B ระกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลีย
B นให ้บริษัทจัดการรายอืน
B เข ้าจัดการ
กองทุนรวมแทนด ้วยวิธก
ี ารขอรับความเห็นชอบจากสํานั กงานหรือ ขอมติโดยเสียงข ้างมากของผู ้ถือหน่วยลงทุนซึงB คิดตามจํ านวนหน่วยลงทุน
รวมกันมากกว่าร ้อยละ 50 ของจํ านวนหน่วยลงทุนทีจ
B ํ าหน่ายได ้แล ้วทัง หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนั บแต่วันทีรB ู ้หรือควรรู ้ว่าไม่สามารถ
ดํารงเงินกองทุนได ้ ทัง นี หากมีเหตุจําเป็ นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให ้สํานั ก งานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้ โดยการคัดเลือ ก
บริษัทจั ดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํ านึงถึงประโยชน์ของผู ้ถือ หน่ วยลงทุนเป็ นสําคัญ และในกรณีท ม
ีB ค
ี ่าใช ้จ่ายเกิดขึน
 จากการเปลีย
B นบริษัท
จัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็ นผู ้รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได ้ภายในระยะเวลาทีก
B ําหนด บริษัท
จัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
22. ผลบ ังค ับของโครงการจ ัดการกองทุนรวม:
บริษัทจั ดการกองทุนรวมมีหน ้าทีป
B ฏิบัตต
ิ ามโครงการจัดการกองทุนรวม ข ้อผูก พันระหว่างผู ้ถือ หน่ วยลงทุนกับบริษัทจั ดการกองทุนรวม และ
กฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัBงทีอ
B อกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง นี ในกรณีท ีB
ข ้อกํ าหนดในโครงการขัดหรือ แย ้งกับหลัก เกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคํ าสัBงดังกล่าว หากบริษัทจั ดการกองทุนรวมได ้ดํ าเนินการให ้
เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสังB นัน
 ให ้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได ้ปฏิบัตใิ ห ้เป็ นไปตามโครงการแล ้ว
บริษัทจั ดการกองทุนรวมจะแต่งตัง ผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีรB ะบุไว ้ในโครงการจั ดการกองทุนรวม โดยผู ้ดูแลผลประโยชน์ม ี
อํานาจลงนามในข ้อผูก พันระหว่างผู ้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทัง นี การลงนามในข ้อผูกพันของผู ้ดูแลผลประโยชน์ทไีB ด ้รับ
การแต่งตัง โดยชอบ ให ้ถือว่าผูกพันผู ้ถือหน่วยลงทุนทัง ปวง
 หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอด
การทีผ
B ู ้ถือหน่วยลงทุนได ้แสดงความประสงค์ในการซือ
ใดๆ ให ้ถือว่าผู ้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ
B ะผูกพันตามข ้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข ้อผูกพันระหว่างผู ้ถือหน่วยลงทุนและ
บริษัทจัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ
B า่ นการอนุมัตจ
ิ ากสํานักงาน หรือผ่านการแก ้ไขเพิม
B เติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ
B นบท ้ายข ้อผูกพันระหว่างผู ้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึงB ของข ้อผูกพันระหว่างผู ้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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สว่ นที" 3 ข้อผูกพ ันระหว่างผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุนก ับบริษ ัทจ ัดการ
1. บริษ ัทจ ัดการ:
B : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
ชือ
 7 ชัน
 21 และ ชัน
 26 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ทีอ
B ยู่ (ภาษาไทย): เลขทีB 175 อาคารสาธรซิตท
ี าวเวอร์ ชัน
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996
ทีอ
B ยู่ (ภาษาอังกฤษ): 175 Sathorn City Tower, 7th, 21st and 26th Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
สิทธิ หน้าที" และความร ับผิดชอบ:
(1) การบริหารกองทุน
ิ ซึงB เป็ นเงินได ้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวมต่อสํานั กงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน
(1.1) ยืน
B คําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สน
ทําการนับแต่วันปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง แรก
(1.2) จัดการกองทุนให ้เป็ นไปตามทีรB ะบุไว ้ในโครงการทีไB ด ้รับอนุมัต ิ ตลอดจนข ้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการ และผู ้ถือหน่วยลงทุนอย่างเคร่งครัด
 ขาย จํ าหน่าย สัBงโอน เปลีย
(1.3) นํ าเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งๆ และซือ
B นแปลงเพิม
B เติมหลักทรัพย์ทล
ีB งทุนไว ้นั น
 ตามทีบ
B ริษัท
จัดการเห็ นสมควร โดยจะลงทุนให ้เป็ นไปตามข ้อกํ าหนดของประกาศ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศสํ านั ก งาน ก.ล.ต. และตามวัตถุประสงค์และ
นโยบายการลงทุนของโครงการทีไB ด ้รับอนุมัต ิ ทัง นี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
(1.4) ดําเนินการเพิม
B จํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธก
ี ารทีก
B ําหนด
 คืนในวันทํ าการถัด จากวันทํ าการซือ
 ขายหน่ ว ย
(1.5) ดํ าเนินการเพิม
B จํ านวนหน่ วยลงทุนทีข
B ายได ้แล ้วหรือ ยกเลิก จํ านวนหน่ วยลงทุน ทีรB ับซือ
ลงทุนจํานวนนัน
 แล ้วแต่กรณี
 หน่วยลงทุน การสับเปลีย
(1.6) สงวนสิทธิทจ
ีB ะปฏิเสธการสังB ซือ
B นหน่วยลงทุนตามทีรB ะบุไว ้ในโครงการ
(1.7) เข ้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการทีก
B องทุนถือหุ ้นหรือหลักทรัพย์อยูเ่ ท่าทีจ
B ําเป็ นเพือ
B รักษาประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุน
(1.8) เปลีย
B นแปลง หรือ แก ้ไขเพิม
B เติมโครงการจั ดการกองทุน หรือ วิธจ
ี ั ดการกองทุนตามหัวข ้อ “การขอมติของผู ้ถือหน่วยลงทุน และวิธก
ี าร
แก ้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก ้ไขวิธก
ี ารจัดการ”
(1.9) ในกรณีทบ
ีB ริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข ้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจํ าเป็ นจะต ้องปฏิบัต ิ
ตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่วา่ ทีเB กิดขึน
 แล ้วในขณะนีหรือจะเกิดขึน
 ในอนาคต เช่น ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance
Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริก า เป็ นต ้น ผู ้ถือหน่วยลงทุนได ้รับทราบ และตกลงยินยอมให ้สิท ธิแก่บริษัทจั ดการทีจ
B ะปฏิบัตก
ิ ารและ
B
ดําเนินการต่างๆ เพือ
B ให ้เป็ นไปตามพันธสัญญา หรือข ้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั น
 ซึงรวมถึงการเปิ ดเผยข ้อมูลต่างๆ ของผู ้ถือ
ิ ธิดําเนินการอืน
หน่ วยลงทุน การหักภาษี ณ ทีจ
B ่ายจากเงินได ้ของผู ้ถือ หน่ วยลงทุน ตลอดจนมีสท
B ใดเท่าทีจ
B ํ าเป็ นสํ าหรับการปฏิบัตต
ิ ามพันธ
สัญญา หรือข ้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
(2) การร ับและจ่ายเงินของกองทุน
(2.1) จั ด ให ้มีก ารรับ และจ่า ย ค่า ธรรมเนียม ค่า ใช ้จ่ าย หรือ เงินตอบแทนอืBน ใดจากและให ้แก่ผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุน และกองทุน ให ้เป็ นไปตาม
 หรือผู ้ถือหน่วย
วัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามทีก
B ําหนดไว ้ในข ้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายทีเB รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู ้สังB ซือ
ลงทุน”
(2.2 ได ้รับค่าตอบแทนในการจั ดการกองทุนและค่าธรรมเนียมอืน
B ๆ ตามอัตราทีก
B ํ าหนดไว ้ในข ้อ “ค่าธรรมเนียม และค่าใช ้จ่ายทีเB รียกเก็ บจาก
 หรือผู ้ถือหน่วยลงทุน”
กองทุนรวมและผู ้สังB ซือ
(3) การแต่งตงบุ
ั; คคลทีเ" กีย
" วข้องเพือ
" การจ ัดการกองทุน
(3.1) จัดให ้มีผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึงB มีคณ
ุ สมบัตต
ิ ามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. เรือ
B ง คุณสมบัตข
ิ องผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
รวมถึงการเปลีย
B นตัวผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตัง ผู ้ดูแลผลประโยชน์อน
ืB แทนตามเงืBอนไขในการเปลีย
B นตัวผู ้ดูแลผลประโยชน์ท ีB
กําหนดไว ้ ทัง นี โดยได ้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อน
 คืน ภายใต ้หลักเกณฑ์ เงือ
(3.2) แต่งตัง ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
B นไข และวิธก
ี ารทีค
B ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ิ ของกองทุนทีไB ด ้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด ้วยการให ้ความเห็นชอบผู ้สอบบัญชี
(3.3) จัดให ้มีผู ้สอบบัญชีทรัพย์สน
(3.4) แต่งตัง ผู ้ชําระบัญชีกองทุน เมือ
B ยุตห
ิ รือเลิกกองทุน ทัง นี โดยความเห็นชอบของสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อน
(3.5) แต่งตัง นายทะเบียนของกองทุนตามทีบ
B ริษัทจัดการเห็นสมควร
(4) การดําเนินการเพือ
" มิให้บค
ุ คลใดหรือกลุม
่ บุคคลเดียวก ันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจําก ัดการถือหน่วยลงทุน

(4.1) จัดสรรหน่วยลงทุนให ้แก่บค
ุ คลใดหรือกลุม
่ บุคคลเดียวกันใดไม่เกินข ้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และดูแลให ้ผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
คืนจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินข ้อจํากัดดังกล่าวด ้วย
(4.2) ในกรณีทม
ีB บ
ี ค
ุ คลอืน
B เป็ นนายทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ ้งให ้นายทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงข ้อจํ ากัดการถือหน่วย
ลงทุน และดูแลให ้นายทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน หากมีการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด
เกินข ้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
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(4.3) ตรวจสอบสั ด ส่ว นการถือ หน่ ว ยลงทุน ของบุ ค คลใดหรือ กลุ่ ม บุค คลเดีย วกั น ใดเพืBอ ให ้เป็ นไปตามข ้อจํ า กั ด การถือ หน่ ว ยลงทุน และ
 คืนตรวจสอบและรายงานต่อบริษัทจัดการ เมือ
ดําเนินการให ้ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
B พบการถือหน่วยลงทุนทีไB ม่เป็ นไปตามข ้อจํ ากัดการถือ
หน่วยลงทุน
(4.4) เมือ
B ปรากฎข ้อเท็จ จริงว่าบุคคลใดหรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือ หน่ วยลงทุนเกินข ้อจํ ากัดการถือ หน่ วยลงทุน ไม่ว่าจะเป็ นการถือ หน่ วย
ลงทุนเองโดยตรงหรือผ่านบุคคลอืน
B บริษัทจัดการจะปฏิบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี
(1) กรณีการเกินข ้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนทีเB กิดจากการได ้หน่วยลงทุนมาเพิม
B เติม บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี
(ก) รายงานต่อสํานั กงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนั บแต่วันทีบ
B ริษัทจัดการรู ้หรือควรรู ้ถึงข ้อเท็จจริงดังกล่าว ทัง นี การรายงานดังกล่าว ให ้
แสดงแนวทางการแก ้ไขเพือ
B ให ้การถือหน่วยลงทุนเป็ นไปตามข ้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนด ้วย
(ข) เปิ ดเผยข ้อมูลเมือ
B มีการถือหน่วยลงทุนเกินข ้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุม
่ บุคคลเดียวกันใด ให ้ผู ้ลงทุนทราบในช่องทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใน 5 วันทํ าการนั บแต่วันทีม
B ก
ี ารถือ หน่วยลงทุนเกินข ้อจํ ากัดการถือหน่วยลงทุนครัง แรกของบุคคลใดหรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันใด และต ้องปรับปรุงข ้อมูลดังกล่าวให ้เป็ นปั จจุบันทุกเดือน
ทัง นี บริษัทจัดการต ้องจัดให ้มีข ้อตกลงเพือ
B ให ้นายทะเบียนแจ ้งให ้บริษัทจัดการทราบ หากมีการถือหน่วยลงทุนเกินข ้อจํ ากัดการถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวด ้วย
(ค) แก ้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดให ้เป็ นไปตามข ้อจํ ากัดการถือหน่วยลงทุน (เช่น เสนอขายหน่วย
ลงทุนเพิม
B เติม) ภายใน 2 เดือนนั บแต่วันทีป
B รากฎข ้อเท็จจริงว่าบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดนั น
 ถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามข ้อจํ ากัด
 ขาย หน่วยลงทุนแต่ละครัง ห่างกันนานกว่าสองเดือน ให ้ดําเนินการแก ้ไขภายในวันสุดท ้ายของ
ดังกล่าว เว ้นแต่เป็ นกองทุนรวมทีก
B ําหนดเวลาซือ
 ขายหน่วยลงทุนครัง ถัดไป
กําหนดเวลาซือ
(2) กรณี ก ารเกิน ข ้อจํ า กั ด การถือ หน่ ว ยลงทุน โดยไม่ไ ด ้เกิด จากการได ้หน่ ว ยลงทุน มาเพิม
B เติม หรือ เป็ นกรณี ท ีBไ ด ้รั บ ยกเว ้น ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข ้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข ้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ใน (1) (ข)
B (Omnibus Account)
(4.5) ในกรณีทม
ีB บ
ี ค
ุ คลใดถือหน่วยลงทุนเพือ
B บุคคลอืน
B ผ่านบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชือ
ืB เป็ นเจ ้าของบัญชีนัน
บริษัทจัดการจะจัดให ้มีข ้อตกลงเพือ
B ให ้บุคคลทีม
B ช
ี อ
 ดําเนินการตามข ้อกําหนดในข ้อผูกพันในส่วนทีเB กีย
B วกับการจ่ายเงินปั นผล
(ถ ้ามี) และการนับคะแนนเสียงของผู ้ถือหน่วยลงทุน และหลักเกณฑ์เกีย
B วกับการดําเนินการเมือ
B มีการถือหน่วยลงทุนเกินข ้อจํ ากัดตามข ้อ (4.1)
และ (4.3) ข ้อ (4.4) (1) (ก) และ (ค) โดยอนุโลม ทัง นี การรายงานเกีย
B วกับการถือหน่วยลงทุนเกินข ้อจํ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามข ้อ (4.4)
ืB เป็ นเจ ้าของบัญชีดังกล่าวรายงานต่อบริษัทจัดการแทนการรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
(1) (ก) ให ้บุคคลทีม
B ช
ี อ
(5) การดําเนินการอืน
" ๆ
(5.1) จัดให ้มีเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน
ิ ของกองทุนไว ้กับผู ้ดูแลผลประโยชน์
(5.2) จัดให ้มีการฝากทรัพย์สน
(5.3) จัดให ้มีและเก็บรักษาไว ้ซึงB ทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีส
B ํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ืB อยู่ในทะเบียนผู ้ถือ
(5.4) จัดทํ ารายงานทุก รอบปี บัญชีเพือ
B แสดงข ้อมูลเกีย
B วกับกองทุน และส่งรายงานดังกล่าวให ้แก่ผู ้ถือหน่ วยลงทุนทีม
B ช
ี อ
หน่วยลงทุนและสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศกําหนด
(5.5) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน เพือ
B แสดงข ้อมูลเกีย
B วกับกองทุนของรอบระยะเวลาหกเดือนนั น
 และส่งรายงานดังกล่าวให ้ผู ้ถือ
ืB อยูใ่ นทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานตามประกาศกําหนด เว ้นแต่
หน่วยลงทุนทีม
B ช
ี อ
บริษัทเลือกทํารายงานตามรอบปี บัญชี บริษัทไม่ต ้องจัดทํารายงานในรอบระยะหกเดือนหลังสําหรับปี บัญชีนัน

 วนใหม่ เพือ
(5.6) จัดทําหนังสือชีช
B แสดงข ้อมูลเกีย
B วกับกองทุนทีเB ป็ นปั จจุบัน ตามทีป
B ระกาศกําหนด ทัง ทีม
B อ
ี ยู่ในปั จจุบันและทีแ
B ก ้ไขเพิม
B เติมใน
อนาคต
(5.7) แจ ้งการแก ้ไขเพิม
B เติมข ้อมูลทีไB ด ้จดทะเบียนไว ้แล ้ว ยกเว ้นการเพิม
B จํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก ้ไขเพิม
B เติมจํานวนและมูลค่าหน่วย
ํ
ลงทุนทีข
B ายได ้แล ้วทัง หมดของกองทุนให ้แก่สานักงาน ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทีไB ด ้แก ้ไขเพิม
B เติมนัน

ิ เป็ นกองทุนเปิ ดต่อสํานั กงาน ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราทีส
(5.8) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สน
B ํานั กงาน
ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีทห
ีB ลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย
 ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อืน

(5.9) จัดทํารายงานการซือ
B เพือ
B การลงทุนของกองทุนเป็ นรายวันและจัดส่งให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิน
วันทําการนัน

(5.10)

 วันทําการนัน
จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพือ
B กองทุนเป็ นรายวัน และจัดส่งให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิน


(5.11) จัดทํารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ทม
ีB ม
ี ล
ู ค่าเกินอัตราส่วนทีส
B ํานักงานก.ล.ต. กําหนด ในกรณีทม
ีB ไิ ด ้เกิดจากการลงทุนหรือ
ได ้หลักทรัพย์มาเพิม
B เติมตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีส
B ํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และจัดส่งให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทํา
การถัดจากวันทีห
B ลักทรัพย์นัน
 มีมล
ู ค่าเกินอัตราส่วนทีก
B ําหนด
(5.12)

จัดทําและจัดส่งรายงานอืน
B ๆ ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กําหนด

(5.13) ปฏิบัตก
ิ ารอืน
B ๆ เพือ
B ให ้บรรลุซงึB วัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว ้ซึงB ผลประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนภายใต ้ขอบเขต หน ้าทีB และ
ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัตใิ ห ้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ทัง ทีB มีอยูใ่ นปั จจุบันและทีแ
B ก ้ไขเพิม
B เติมในอนาคต
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บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน ้าทีป
B ฏิบัตต
ิ ามข ้อผูกพัน โครงการจั ดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรือคําสังB ทีอ
B อกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง นี ในกรณีทข
ีB ้อกําหนดในข ้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัด
หรือแย ้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสังB ดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได ้ดําเนินการให ้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ
หรือคําสังB นัน
 ให ้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได ้ปฏิบัตใิ ห ้เป็ นไปตามข ้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล ้ว
เงือ
" นไขการเปลีย
" นบริษ ัทจ ัดการ:
ในกรณีท ม
ีB ก
ี ารเปลีย
B นบริษัทจั ดการกองทุน รวม ไม่ว่า โดยคํ าสัBง ของสํ านั ก งาน หรือ โดยเหตุอ น
ืB ใดตามพระราชบัญญั ตห
ิ ลัก ทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต ้องดําเนินการตามทีจ
B ํ าเป็ นเพือ
B ให ้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข ้าทําหน ้าทีต
B ่อไปได ้ ซึงB
รวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ให ้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
2. ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์:
B : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ชือ
ทีอ
B ยู:่ เลขทีB 1 ราษฎร์บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรู ณะ แขวงราษฎร์บรู ณะ เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2470-3200-2
สิทธิ หน้าที" และความร ับผิดชอบ:
สิทธิของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์
(1) ได ้รับค่าตอบแทนจากการทํ าหน ้าทีเB ป็ นผู ้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราทีก
B ํ าหนดไว ้ในหัวข ้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายทีเB รียกเก็ บจาก
 หรือผู ้ถือหน่วยลงทุน"
กองทุนรวมและผู ้สังB ซือ
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตัง ผู ้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงือ
B นไขทีก
B ําหนดไว ้ในสัญญา ทัง นี โดยได ้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
หน้าทีแ
" ละความร ับผิดชอบของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์
(1) ดูแลให ้บริษัทจัดการปฏิบัตต
ิ ามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามทีรB ะบุในโครงการ
จัดการกองทุนโดยเคร่งครัด
ิ ของกองทุน โดยแยกทรัพย์ส น
ิ ของกองทุนออกจากทรัพย์สน
ิ ของผู ้ดูแลผลประโยชน์ และทรัพย์ส น
ิ
(2) รับฝาก ดูแล และเก็บรัก ษาทรัพย์สน
ิ ของกองทุน เป็ นไปตามทีรB ะบุไว ้ในโครงการจัดการกองทุน
ของลูกค ้าอืน
B ๆ ของผู ้ดูแลผลประโยชน์พร ้อมทัง ดูแลให ้การเบิกจ่ายทรัพย์สน
ิ หรือรักษาสิทธิในทรัพย์สน
ิ ของกองทุนเพือ
 ตราสารหนี
(3) ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สน
B ผลประโยชน์ในการรับดอกเบีย
 การรับสิทธิในการจองซือ
และหรือหน่วยลงทุน และสิท ธิประโยชน์อน
ืB ใดทีก
B องทุนพึงจะได ้รับ หากผู ้ดูแลผลประโยชน์ได ้ทราบถึงการนั น
 ผู ้ดูแลผลประโยชน์จ ะแจ ้งและ
รายงานให ้บริษัทจั ดการทราบทันทีท ไีB ด ้รับข่าวเป็ นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ หน่ วยงานทีเB กีย
B วข ้อง รวมทัง
ดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินัน
 ๆ ตามคําสังB ของบริษัทจัดการ
ิ ของกองทุน ตลอดจนรับชําระหรือ ชําระ
(4) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จํ าหน่ าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลัก ทรัพย์ต่างๆ ซึงB เป็ นทรัพย์ส น
ราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าวตามคําสังB ของบริษัทจัดการเมือ
B เห็นว่ามีหลักฐานถูกต ้องแล ้ว
ิ และรับรองความถูกต ้องของบัญชีทรัพย์สน
ิ ของกองทุนทีรB ับฝากไว ้และทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สน
ิ ของกองทุน
(5) จัดทําบัญชีทรัพย์สน
ิ มูล ค่าทรั พย์ส น
ิ สุท ธิ มูลค่า หน่ ว ยลงทุน ราคาขายและราคารั บซือ
 คืน หน่ ว ยลงทุนของกองทุน ตาม
(6) รับ รองการคํ านวณมูล ค่า ทรัพ ย์ส น
หลักเกณฑ์ทก
ีB ําหนดในโครงการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ทค
ีB ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(7) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุน เพือ
B เป็ นค่าใช ้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามทีรB ะบุไว ้ในโครงการจัดการกองทุนตามคําสังB ของบริษัทจัดการ
(8) รับเงินค่าขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเพือ
B เข ้าบัญชีกองทุนและชําระเงินผ่านบริษัทจัดการให ้แก่ผู ้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสัBงของ
บริษัทจัดการ
(9) จัดทํารายงานดังต่อไปนีเ ป็ นลายลักษณ์อักษรส่งให ้บริษัทจัดการ
 วัน และคํานวณดอกเบีย
(9.1) รายละเอียดการรับจ่ายเงินจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคารพร ้อมยอดคงเหลือ ณ สิน
 ค ้างรับ (ถ ้ามี)
(9.2) รายงานเป็ นรายวันเกีย
B วกับเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลัก ทรัพย์ และตามสถานภาพของหลัก ทรัพย์ พร ้อมทัง คํ านวณ
ดอกเบีย
 ค ้างรับ (ถ ้ามี)
 หลักทรัพย์ และลูกหนีค
(9.3) รายงานรายละเอียดเจ ้าหนีค
 า่ ซือ
 า่ ขายหลักทรัพย์
(9.4) รายงานอืน
B ๆ ตามทีบ
B ริษัทจัดการร ้องขอ
(10) จัดทํ ารายงานเสนอต่อสํ านั กงาน ก.ล.ต. ในกรณีทบ
ีB ริษัทจั ดการกระทําการหรืองดเว ้นกระทําการจนก่อให ้เกิดความเสียหายแก่กองทุน
หรือไม่ปฏิบัตต
ิ ามหน ้าทีต
B ามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง นี ภายใน 5 วันนั บแต่วันทีผ
B ู ้ดูแล
ผลประโยชน์รู ้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(11) แจ ้งให ้บริษัทจัดการทราบ หากบริษัทจัดการมิได ้ปฏิบัตต
ิ ามพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํ า นั ก งาน ก.ล.ต. ทีBอ อกตามพระราชบัญ ญั ต ด
ิ ั ง กล่า ว หรือ ข ้อบั ง คับ อืBน ใดทีอ
B อกตาม
พระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในส่วนทีเB กีย
B วกับการจัดการกองทุนรวม
 ขายหลักทรัพย์ของกองทุน
(12) ดําเนินการสอดส่องดูแล และตรวจสอบบัญชีเงินฝากและเอกสารหลักฐานทีเB กีย
B วกับการซือ
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(13) ดําเนินการฟ้ องร ้องบังคับคดีให ้บริษัทจัดการปฏิบัตต
ิ ามหน ้าทีข
B องตน หรือฟ้ องร ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ
ทัง นี เพือ
B ประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนหรือเมือ
B ได ้รับคําสัBงจากสํานั กงาน ก.ล.ต. ค่าใช ้จ่ายในการฟ้ องร ้องบังคับคดี เพือ
B ประโยชน์ของผู ้ถือ
ิ ของกองทุนได ้
หน่วยลงทุนให ้หักหรือเรียกร ้องจากทรัพย์สน
(14) แสดงความเห็นของผู ้ดูแลผลประโยชน์เกีย
B วกับการดําเนินงานของกองทุนในรอบระยะเวลาหกเดือนและรอบระยะเวลาหนึงB ปี ทีผ
B ่านมาใน
รายงานหกเดือนและรายงานประจําปี และรายงานอืน
B ทีค
B ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
(15) ให ้ความเห็นชอบในการดําเนินงานของบริษัทจัดการตามทีค
B ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให ้เป็ นหน ้าทีข
B อง
ผู ้ดูแลผลประโยชน์
ิ ของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิน
 หรือจนกว่าการเป็ นผู ้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาจะสิน
 สุดลง
(16) ดูแลรับฝากทรัพย์สน
(17) ดูแล และตรวจสอบให ้ผู ้ชําระบัญชีปฏิบัตต
ิ ามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีท ผ
ีB ู ้
ชําระบัญชีงดเว ้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จนก่อให ้เกิดความเสียหายแก่
กองทุน ให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให ้สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ
ิ ในต่างประเทศหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (ถ ้ามี) สําหรับประเทศทีก
(18) จัดให ้มีผู ้รับฝากทรัพย์สน
B องทุนไปลงทุน โดยผู ้ดูแล
ิ ในต่างประเทศว่าถูกต ้องตามกฎหมายกําหนด มีฐานะมัBนคงและมี
ผลประโยชน์มห
ี น ้าทีค
B ัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัตข
ิ องผู ้รับฝากทรัพย์สน
ิ ในต่างประเทศของกองทุน โดย
ศักยภาพในการดําเนินการเป็ นผู ้รับฝากทรัพย์สน
ิ นัน
ผู ้ดูแลจะต ้องรับผิดชอบการปฏิบัตห
ิ น ้าทีข
B องผู ้รับฝากทรัพย์สน

(19) ในกรณี ท ีBผู ้ดูแ ลผลประโยชน์ม ไิ ด ้เป็ นสมาชิก ศู น ย์รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ใ นต่า งประเทศทีBบ ริษั ทจั ด การประสงค์จ ะลงทุ น ในหรือ มีไ ว ้ซึงB
ิ อืน
หลักทรัพย์นัน
 ให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์แต่งตัง ผู ้รับฝากทรัพย์สน
B ซึงB มีคณ
ุ สมบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์ทส
ีB ํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(20) ปฏิบัตงิ านอืน
B ใด ตามทีค
B ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให ้เป็ นหน ้าทีข
B องผู ้ดูแลผลประโยชน์
(21) ดูแลให ้บริษัทจัดการปฏิบัตต
ิ ามหน ้าทีแ
B ละความรับผิดชอบตามทีรB ะบุไว ้ในโครงการจัดการกองทุน และข ้อผูกพันระหว่างผู ้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานั กงาน ก.ล.ต.
กําหนด ทัง ทีม
B อ
ี ยูใ่ นปั จจุบันและทีแ
B ก ้ไขเพิม
B เติมในอนาคตโดยเคร่งครัด
ผู ้ดู แ ลผลประโยชน์ ม ีอํ า นาจหน า้ ทีBแ ละความรั บ ผิด ชอบตามทีBกํ า หนดไว ้ในสั ญ ญาแต่ ง ตั ง ผู ้ดู แ ลผลประโยชน์ ข องกองทุ น รวมและตาม
พระราชบั ญ ญั ต ิห ลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ซึงB รวมถึง หน า้ ทีBดูแ ลรั ก ษาประโยชน์ ข องผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุน และเมืBอ มีก าร
เปลีย
B นแปลงผู ้ดูแลผลประโยชน์ ผู ้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน ้าทีด
B ํ าเนินการตามทีจ
B ํ าเป็ นเพือ
B ให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ส ามารถปฏิบัต ิ
B ในหนั งสือ เพือ
หน ้าทีต
B ่อ ไปได ้ ซึงB การดํ าเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือ ชือ
B รับรองความถูก ต ้องและครบถ ้วนของสิงB ทีส
B ่งมอบให ้ผู ้ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลีย
B นแปลงผู ้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีท ผ
ีB ู ้ดูแลผลประโยชน์กระทํ าการ งดเว ้นกระทํ าการ หรือ ละเลยไม่ปฏิบัตห
ิ น ้าทีB ในการดูแลรัก ษาประโยชน์ของผู ้ถือ หน่วยลงทุน ผู ้ถือ
หน่วยลงทุนอาจใช ้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้ องร ้อง
บังคับคดีกับผู ้ดูแลผลประโยชน์เพือ
B ประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนทัง ปวงได ้
ผู ้ดูแลผลประโยชน์ต ้องไม่ก ระทํ าการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ข องกองทุนรวมและผู ้ถือ หน่ วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํ านั น
 จะเป็ นไปเพืBอ
ประโยชน์ของผู ้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู ้อืน
B เว ้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน ้าทีเB ป็ นผู ้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็ น
การดํ าเนินการในลัก ษณะทีเB ป็ นธรรมและได ้เปิ ดเผยข ้อมูลให ้ผู ้ถือหน่ วยลงทุนทราบก่อ นอย่างเพียงพอแล ้ว โดยผู ้ถือ หน่ วยลงทุนทีไB ด ้ทราบ
ข ้อมูลดังกล่าวมิได ้แสดงการคัดค ้าน
ในกรณีทก
ีB ารดําเนินการใดต ้องได ้รับมติของผู ้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์มอ
ี ํานาจ
ดําเนินการตามทีจ
B ําเป็ นเพือ
B ขอมติของผู ้ถือหน่วยลงทุนได ้
เงือ
" นไขการเปลีย
" นผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์:
บริษัทจัดการจะเปลีย
B นตัวผู ้ดูแลผลประโยชน์ภายใต ้เงือ
B นไขดังต่อไปนี
(1) เมือ
B บริษัท จัดการหรือผู ้ดูแลผลประโยชน์มค
ี วามประสงค์จะบอกเลิก สัญญาแต่งตัง ผู ้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให ้อีกฝ่ ายหนึงB ทราบ
ล่วงหน ้าเป็ นลายลักษณ์อักษรเป็ นเวลาไม่น ้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีทบ
ีB ริษัทจัดการ หรือผู ้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึงB ไม่ปฏิบัตห
ิ น ้าทีแ
B ละความรับผิดชอบทีไB ด ้ตกลงไว ้ ผู ้ดูแลผลประโยชน์หรือ
บริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง ผู ้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให ้อีกฝ่ ายหนึงB ทราบล่วงหน ้าเป็ นลายลักษณ์อักษรไม่น ้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีทม
ีB ก
ี ารเปลีย
B นแปลงเงือ
B นไขในโครงการหรือมีการแก ้ไขเปลีย
B นแปลงกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานั กงาน ก.ล.ต. หรือกรณีอน
ืB ใด และบริษัทจัดการและผู ้ดูแลผลประโยชน์ทัง สองฝ่ ายไม่สามารถ
ตกลงทีจ
B ะแก ้ไขเปลีย
B นแปลงสัญญาให ้สอดคล ้องกับกฎหมายดังกล่าว ทัง นี เนืBองจากการเปลีย
B นแปลงดังกล่าวมีผลเป็ นการเพิม
B ภาระหน ้าทีแ
B ก่
ผู ้ดูแลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน ้าทีท
B รีB ะบุไว ้ในสัญญาแต่งตัง ผู ้ดูแลผลประโยชน์ และผู ้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จ ะรับหน ้าทีด
B ังกล่าว
ิ ธิบอกเลิกสัญญาแต่งตัง ผู ้ดูแลผลประโยชน์ได ้ โดยบอกกล่าวให ้บริษัทจัดการทราบล่วงหน ้าเป็ นลายลักษณ์อักษรเป็ น
ผู ้ดูแลผลประโยชน์มส
ี ท
เวลาไม่น ้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีทผ
ีB ู ้ถือ หน่ วยลงทุนมีมติโดยเสียงข ้างมากซึงB คิดตามจํ านวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึงB หนึBงของจํ านวนหน่วยลงทุนทีข
B ายได ้แล ้ว
ทัง หมดของกองทุน เรียกร ้องให ้มีการเปลีย
B นตัวผู ้ดูแลผลประโยชน์
(5) ในกรณีทผ
ีB ู ้ดูแลผลประโยชน์นําข ้อมูลต่างๆ ทีเB กีย
B วข ้องกับการจัดการกองทุนหรือข ้อมูลอืน
B ทีเB กีย
B วข ้องกับกองทุนไปเปิ ดเผย หรือใช ้ในทางทีB
ก่อหรืออาจก่อให ้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให ้เกิดประโยชน์แก่ผู ้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตัง
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ผู ้ดูแลผลประโยชน์ได ้ทันที เว ้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยในการกระทําตามอํานาจหน ้าทีข
B องผู ้ดูแลผลประโยชน์ หรือโดยอํ านาจของกฎหมาย หรือ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงB ยินยอมอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อักษรให ้เปิ ดเผยได ้
คูส
่ ญ
(6) ในกรณีทผ
ีB ู ้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัตข
ิ ้อหนึงB ข ้อใดตามประกาศสํานั กงาน ก.ล.ต. เรือ
B ง คุณสมบัตผ
ิ ู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
บริษัทจัดการจะดําเนินการให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก ้ไขให ้ถูกต ้องภายใน 15 วันนั บตัง แต่วันถัดจากวันทีบ
B ริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือ
ปรากฏจากการตรวจสอบของสํานั กงาน ก.ล.ต. เว ้นแต่สํานั กงาน ก.ล.ต. จะสัBงการเป็ นอย่างอืน
B โดยบริษัทจัดการจะแจ ้งการแก ้ไขดังกล่าวให ้
 ในกรณีท ีB ผู ้ดูแลผลประโยชน์ไม่จัดการแก ้ไขให ้ถูกต ้องภายใน
สํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 3 วันทําการนับตัง แต่วันถัดจากวันทีแ
B ก ้ไขเสร็จสิน
ระยะเวลาทีก
B ําหนด บริษัทจั ดการจะขออนุญาตเปลีย
B นตัวผู ้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานั กงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนั บตัง แต่วันถัดจากวันทีค
B รบ
กํ า หนดเวลาให ้แก ้ไขและเมืBอ ได ้รั บ อนุ ญ าตจากสํ า นั ก งาน ก.ล.ต. แล ้วบริษั ทจั ด การจะแต่ ง ตั ง ผู ้ดู แ ลผลประโยชน์ ร ายใหม่ แ ทนผู ้ดู แ ล
ผลประโยชน์เดิมโดยพลัน เว ้นแต่สํานักงาน ก.ล.ต. จะสังB การเป็ นอย่างอืน
B
ิ สุดลง ผู ้ดูแล
ในทุกกรณีการเปลีย
B นตัวผู ้ดูแลผลประโยชน์จะต ้องได ้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อน และเมือ
B การเป็ นผู ้ดูแลผลประโยชน์สน
ิ และเอกสารหลักฐานทัง หมดของ
ผลประโยชน์จะต ้องทําหน ้าทีผ
B ู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สน
กองทุนให ้แก่ผู ้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือ ตามคําสัBงของบริษัท จัดการ หรือ สํานั ก งาน ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดําเนินการอืน
B ใดทีจ
B ํ าเป็ น
ิ และเอกสารทัง หลายให ้แก่ผู ้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่เสร็ จสิน
 และผู ้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน ้าทีไB ด ้
เพือ
B ให ้การโอนทรัพย์สน
ทันที ทัง นี ภายในระยะเวลาอันสมควร เว ้นแต่บริษัทจัดการ หรือสํานักงาน ก.ล.ต. จะมีคําสังB เป็ นอย่างอืน
B
ในกรณีผู ้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็ นการขัดแย ้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู ้ถือหน่วยลงทุนทีไB ม่เข ้าข ้อยกเว ้นให ้กระทําได ้ หาก
เป็ นกรณีทม
ีB น
ี ัยสําคัญและไม่สามารถแก ้ไขให ้หมดไป ให ้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง ผู ้ดูแลผลประโยชน์ได ้
ิ กองทุนรวม:
สถานทีเ" ก็บร ักษาทร ัพย์สน
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
เลขทีB 1 ราษฎร์บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรู ณะ แขวงราษฎร์บรู ณะ เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2470-3200-2 และ/หรือ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เลขที 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชัน
และ/หรือ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
เลขทีB 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
3. ผูส
้ อบบ ัญชี:
B : นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ชือ
B : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ชือ
B : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต ้
ชือ
B : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
ชือ
B : นางสาว ชุตม
ั
ชือ
ิ า วงษ์ ศราพันธ์ชย
ทีอ
B ยู:่ บริษัท พีวอ
ี อดิท จํากัด
 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห ้วยขวาง เขตห ้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขที 100/19 ชัน
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
สิทธิ หน้าที" และความร ับผิดชอบ:
สิทธิของผูส
้ อบบ ัญชี
ได ้รับค่าตอบแทนจากการทําหน ้าทีเB ป็ นผู ้สอบบัญชี
หน้าทีแ
" ละความร ับผิดชอบของผูส
้ อบบ ัญชี
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจํารอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบบัญชีทรีB ับรองทัBวไป
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน:
B : ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ชือ
ทีอ
B ยู:่ เลขทีB 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2230-1784
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5. ผูจ
้ ัดจําหน่าย:
; คืน:
6. ผูส
้ น ับสนุนการขายหรือร ับซือ
B : ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ชือ
ทีอ
B ยู:่ เลขทีB 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และสาขาต่างๆ ทัBวประเทศ
โทรศัพท์ 1333
B : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ชือ
 29 ถนนสีลม เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500
ทีอ
B ยู:่ เลขทีB 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน
โทรศัพท์ 0-2231-3777 และ 0-2618-1000
B : บริษัท กรุงเทพประกันชีวต
ชือ
ิ จํากัด (มหาชน)
ทีอ
B ยู:่ เลขทีB 23/115-121 รอยัลซิตอ
ี เวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห ้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2777-8999
B : บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
ชือ
 15-17 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ทีอ
B ยู:่ เลขทีB 25 อาคารกรงุเทพประกันภัย ชัน
โทรศัพท์ 0-2638-5500
B : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
ชือ
 11 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ทีอ
B ยู:่ เลขทีB 175 อาคารสาธรซิตท
ี าวเวอร์ ชัน
โทรศัพท์ 0-2680-1234
B : บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ชือ
 11, 14 และ 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ทีอ
B ยู:่ เลขทีB 849 อาคารวรวัฒน์ ชัน
โทรศัพท์ 0-2635-1700
B : บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
ชือ
 6, 8-11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห ้วยขวาง เขตห ้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ทีอ
B ยู:่ เลขทีB 252/6 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชัน
โทรศัพท์ 0-2305-9449
B : บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
ชือ
 9, 14-15 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ทีอ
B ยู:่ เลขทีB 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชัน
โทรศัพท์ 0-2657-7000
B : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
ชือ
 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรงุเทพมหานคร 10330
ทีอ
B ยู:่ เลขทีB 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน
โทรศัพท์ 0-2659-7000
B : บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือ
 ขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด
ชือ
 ทีB 17 โซนดี ถนนสีลม แขวงสุรย
ทีอ
B ยู:่ เลขทีB 52 อาคารธนิยะ พลาซ่า ชัน
ิ วงศ์ เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2026-5100 กด 1
B : บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด
ชือ
 ทีB 2,20-21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ทีอ
B ยู:่ 19 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ ปาร์คพลาซ่า ชัน
โทรศัพท์ 0-2949-1999
สิทธิ หน้าที" และความร ับผิดชอบ:
; คืน
สิทธิของผูส
้ น ับสนุนการขายหรือร ับซือ
 คืน ตามสัญญาแต่งตัง ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
 คืน
(1) ได ้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน ้าทีผ
B ู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
 คืน ตามข ้อกําหนดและเงือ
 คืน
(2) บอกเลิกการเป็ นผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
B นไขทีก
B ําหนดไว ้ในสัญญาแต่งตัง ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
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; คืน
หน้าทีแ
" ละความร ับผิดชอบของผูส
้ น ับสนุนการขายหรือร ับซือ
(1) จัดให ้มีสถานทีส
B ําหรับจัดวางเอกสารเผยแพร่ข ้อมูลต่างๆ ของกองทุน ณ สํานักงานใหญ่ และสาขา (ถ ้ามี)
 วนของกองทุน คําขอเปิ ดบัญชีกองทุน คําสัBงซือ
 หน่วยลงทุน คําสัBงขายคืนหน่วยลงทุน และคําสัBงสับเปลีย
(2) แจกจ่าย เผยแพร่หนั งสือชีช
B น
หน่วยลงทุน ตลอดจนเอกสารต่างๆ ทีเB กีย
B วข ้องกับกองทุนให ้แก่ผู ้สนใจลงทุน
 คําสังB ขายคืน หรือคําสังB สับเปลีย
 หน่วยลงทุนจากผู ้สัBงซือ
 หน่วยลงทุนและชําระค่าขายคืนหน่วย
(3) รับคําสังB ซือ
B นหน่วยลงทุน และรับชําระค่าซือ
ลงทุนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน ทัง นีต
 ามเงือ
B นไขทีรB ะบุไว ้ในโครงการจัดการ
 หน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้สังB ซือ
 ทีไB ม่ได ้รับการจัดสรรตามเงือ
(4) คืนเงินค่าซือ
B นไขทีรB ะบุไว ้ในโครงการจัดการ
 ขายคืนหรือสับเปลีย
(5) ยืนยันการซือ
B นหน่วยลงทุน
(6) ส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามทีก
B ําหนดให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน
(7) รับข ้อร ้องเรียนจากลูกค ้า โดยปฏิบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีส
B ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
 คืนให ้บริก ารเป็ นนายหน ้าซือ
 ขายหน่ วยลงทุน แบบไม่เปิ ดเผยรายชือ
B ผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุน (Omnibus
(8) กรณี ท ผ
ีB ู ้สนั บสนุ น การขายและรับ ซือ
 คืนมีหน ้าทีป
Account) ผู ้สนับสนุนการขายและรับซือ
B ฏิบัต ิ ดังนี
B ผู ้ถือหน่วย
(ก) มีระบบในการปฏิบัตงิ านทีท
B ําให ้มัBนใจได ้ว่าลูกค ้าจะได ้รับการปฏิบัตอ
ิ ย่างสุจริต และเป็ นธรรมเกีย
B วกับการจัดทําการบัญชีรายชือ
B
ลงทุนซึงB ไม่เปิ ดเผยรายชือ
 คืนประสงค์จะปฏิบัตต
(ข) ในกรณีทผ
ีB ู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
ิ อ
่ ลูกค ้าในเรือ
B งใด ซึงB มีผลทําให ้ลูกค ้าได ้รับเงือ
B นไขหรือสิทธิประโยชน์ทไีB ม่เท่า
 ขายหน่ วยลงทุนแบบเปิ ดเผยรายชือ
B ผู ้ถือ หน่ วยลงทุน ผู ้สนั บสนุ นการขายและรับซือ
 คืนต ้องแจ ้งให ้ผู ้ลงทุนทราบและจั ดให ้มี
เทียมกับการซือ
หลักฐานทีแ
B สดงว่าผู ้ลงทุนได ้รับทราบและยอมรับเงือ
B นไขและสิทธิประโยชน์ทไีB ม่เท่าเทียมกันนั น
 แล ้ว ทัง นี การปฏิบัตด
ิ ังกล่าวต ้องไม่ขัดหรือ
แย ้งและไม่น ้อยกว่าหลักเกณฑ์การจัดตัง และจัดการกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ กฎ หรือคําสัBงทีB
ออกตามกฎหมายดังกล่าว
(ค) ไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให ้แก่บค
ุ คลใดหรือกลุม
่ บุคคลเดียวกันใดจนเป็ นเหตุให ้มีการถือหน่วยลงทุนเกินข ้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
(ง) ตรวจสอบ หรือดําเนินการให ้มีการตรวจสอบว่ามีบค
ุ คลใดหรือกลุม
่ บุคคลเดียวกันใดในบัญชีดังกล่าวถือหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าอัตรา
ทีก
B ําหนด
(จ) รายงานต่อบริษัทจัดการ ภายใน 5 วัน เมือ
B พบว่าบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดในบัญชีนัน
 ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าอัตราทีB
กําหนด การรายงานดังกล่าว ให ้แสดงแนวทางการแก ้ไขเพือ
B ให ้การถือหน่วยลงทุนเป็ นไปตามข ้อจํ ากัดการถือหน่วยลงทุนด ้วย ทัง นี ในกรณีท ีB

บุคคลหรือกลุม
่ บุคคลดังกล่าวเป็ นบุคคลทีไB ด ้รับการยกเว ้นให ้ได ้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราดังกล่าว ผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
คืนต ้องระบุด ้วยว่าเป็ นบุคคลทีไB ด ้รับยกเว ้นตามกรณีใด
(ฉ) แจ ้งให ้บริษัทจัดการทราบ เมือ
B บุคคลใดหรือกลุม
่ บุคคลเดียวกันใดทีถ
B อ
ื หน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าอัตราทีก
B ําหนด มีการลดสัดส่วนการ
ถือหน่วยลงทุนจนเป็ นไปตามอัตราทีก
B ําหนดแล ้ว
(ช) ไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั น
 ในส่วนทีต
B ้องห ้ามมิให ้นั บรวมในจํ านวนเสียงในการขอมติจากผู ้ถือหน่วยลงทุนใน
บัญชีดังกล่าว
(ซ) ไม่จ่ายเงินปั นผล (ถ ้ามี) ให ้กับบุคคลหรือกลุม
่ บุคคลเดียวกันนัน
 จนเป็ นเหตุให ้ขัดกับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด ้วยหลักเกณฑ์
เกีย
B วกับข ้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน ้าทีข
B องบริษัทจัดการ
 คืนตามทีป
(9) ปฏิบัตงิ านอืน
B ใดซึงB เกีย
B วข ้องหรือเป็ นหน ้าทีข
B องผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
B ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศ
สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด
หมายเหตุ:
 คืนเพิม
 คืนในภายหลัง โดยบริษัท
บริษัทจัดการอาจแต่งตัง ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
B เติมหรือยกเลิกการแต่งตัง ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
 คืนให ้สํ านั ก งาน ก.ล.ต. ทราบทุก ครัง ในกรณีของการแต่งตั ง
จั ดการจะแจ ้งการแต่งตัง หรือ ยกเลิก การแต่งตัง ผู ้สนั บสนุ นการขายหรือ รับซือ
 คืนเพิม
 คืนดังกล่าวอาจเป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิตบ
ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
B เติม ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
ิ ุคคล ทีส
B ํานั กงาน ก.ล.ต. ได ้
 คืนของกองทุน โดยผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือ
 คืนทีไB ด ้รับการแต่งตัง จะต ้อง
ให ้ความเห็นชอบเพือ
B ทําหน ้าทีเB ป็ นผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
 คืนทีป
ปฏิบัตงิ านได ้ ภายใต ้ระบบงานเดียวกันกับผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
B ฏิบัตห
ิ น ้าทีอ
B ยูก
่ อ
่ นแล ้ว
7. ผูด
้ แ
ู ลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF): ไม่ม ี
8. ผูล
้ งทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ" ม่ได้เป็นผูด
้ แ
ู ลสภาพคล่อง): ไม่ม ี
9. ทีป
" รึกษา:
9.1 ทีป
B รึกษาการลงทุน: ไม่ม ี
9.2 ทีป
B รึกษากองทุน: ไม่ม ี
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10. ผูป
้ ระก ัน (กรณีกองทุนมีประก ัน): ไม่ม ี
11. ผูร้ ับมอบหมายงานด้านการจ ัดการลงทุน (Outsource): ไม่ม ี
12. คณะต ัวแทนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund): ไม่ม ี
13. สิทธิหน้าทีแ
" ละความร ับผิดชอบของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน:
13.1 สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน:
 คืนหน่วยลงทุน"
ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให ้แก่บริษัทจัดการ ทัง นี ให ้เป็ นไปตามรายละเอียดโครงการหัวข ้อ "การรับซือ
13.2 สิทธิในการรับเงินปั นผล:
เป็ นไปตามรายละเอียดที ระบุในรายละเอียดโครงการหัวข ้อ "นโยบายการจ่ายปั นผล"
13.3 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน: ไม่ม ี
13.4 ข ้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน:
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวจะนํ าไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํ าหรือนํ าไปเป็ นหลักประกันมิได ้
13.5 สิทธิในการลงมติเพือ
B แก ้ไขเพิม
B เติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก ้ไขวิธจ
ี ัดการ:
ิ ธิลงมติเพือ
ผู ้ถือหน่วยลงทุนมีสท
B ทําการแก ้ไขเพิม
B เติมโครงการหรือแก ้ไขวิธจ
ี ัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการแก ้ไขเพิม
B เติมโครงการ ทัง นี ให ้
เป็ นไปตามรายละเอียดโครงการหัวข ้อ "การขอมติของผู ้ถือหน่วยลงทุน และวิธก
ี ารแก ้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก ้ไขวิธก
ี ารจัดการ"
ในกรณีทบ
ีB ค
ุ คลใดหรือกลุม
่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึงB ในสามของจํ านวนหน่วยลงทุนทีจ
B ํ าหน่ายได ้แล ้วทัง หมด บริษัทจัดการ
B ผู ้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่ม
หรือบริษัทหลักทรัพย์ทเีB ป็ นเจ ้าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชือ
บุค คลเดีย วกั น นั น
 ในส่ว นทีBเ กิน กว่า หนึBง ในสามของจํ า นวนหน่ วยลงทุน ทีBจํ า หน่ า ยได ้แล ้วทั ง หมด ทั ง นี เว ้นแต่ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็ นอย่างอืน
B หรืออนุมัตเิ ห็นชอบ ยกเว ้นหรือผ่อนผันให ้ดําเนินการเป็ นอย่างอืน
B ได ้
13.6 สิทธิในการได ้รับเงินคืนเมือ
B เลิกโครงการ:
ิ ธิได ้รับเงินคืนเมือ
 สุดลง โดยบริษัทจัดการจะจัดให ้มีผู ้ชําระบัญชีทส
ผู ้ถือหน่วยลงทุนมีสท
B โครงการสิน
ีB ํานั กงาน ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผู ้ชําระบัญชี
ิ ของโครงการ ชําระภาระหนีส น
ิ และแจกจ่ายเงินคืนให ้แก่ผู ้ถือ หน่ วยลงทุนตามวิธ ีการทีรB ะบุไว ้
โดยจะได ้ดําเนินการให ้มีการจํ าหน่ ายทรัพย์ส น
ภายใต ้หัวข ้อ “การชําระบัญชีเมือ
B เลิกกองทุน”
13.7 สิทธิประโยชน์อน
ืB ๆ:
ื หน่วยลงทุนและปฏิบัตต
ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีซ
B อ
ิ ามหลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และเงือ
B นไขทีป
B ระกาศอธิบดีกรมสรรพากรและหรือกฎหมายอืน
B ใดทีเB กีย
B วข ้อง
 หน่วยลงทุนไปขอยกเว ้นภาษี เงินได ้
กับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทีก
B ําหนด ทัง ในปั จจุบันและทีแ
B ก ้ไขเพิม
B เติมในอนาคต สามารถนํ าเงินค่าซือ
13.8 อืน
B ๆ:
ผู ้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนทีย
B ังส่งใช ้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ
 หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใดๆ ให ้ถือว่าผู ้ถือหน่วยลงทุน
การทีผ
B ู ้ถือหน่วยลงทุนได ้แสดงความประสงค์ในการซือ
ดังกล่าวยอมรับทีจ
B ะผูกพันตามข ้อกําหนดในข ้อผูกพันซึงB ลงนามโดยผู ้ดูแลผลประโยชน์ทไีB ด ้รับการแต่งตัง จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ิ ธิเรียกให ้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได ้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมทีB
ผู ้ถือหน่วยลงทุนมีสท
ตนถือ ทัง นี ในกรณีทม
ีB ก
ี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได ้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต ้อง
เป็ นไปตามข ้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน
 ๆ ด ้วย
ผู ้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนทีย
B ังส่งใช ้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ
 หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใดๆ ให ้ถือว่าผู ้ถือหน่วยลงทุน
การทีผ
B ู ้ถือหน่วยลงทุนได ้แสดงความประสงค์ในการซือ
ดังกล่าวยอมรับทีจ
B ะผูกพันตามข ้อกําหนดในข ้อผูกพันซึงB ลงนามโดยผู ้ดูแลผลประโยชน์ทไีB ด ้รับการแต่งตัง จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ิ ธิเรียกให ้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได ้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมทีต
ผู ้ถือหน่วยลงทุนมีสท
B น
ถือ ทัง นี ในกรณีทม
ีB ก
ี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได ้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต ้องเป็ นไป
ตามข ้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน
 ๆ ด ้วย
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14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน:
14.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน:
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หน ้าแสดงรายการเคลือ
B นไหวบัญชีกองทุนรวม
- ระบบไร ้ใบหน่วยลงทุน
- อืน
B ๆ
14.2 เงือ
B นไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ:
 ตัง แต่ 2 คนขึน
 หน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ ้งชือ
B ผู ้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั น
ในกรณีทผ
ีB ู ้สังB ซือ
 ไปแต่ไม่เกิน 4 คนสังB ซือ
 เป็ นผู ้ถือหน่วย
ืB ใน
ลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิอน
ืB ใด โดยจะถือเอาบุคคลทีม
B ช
ี อ
คําขอเปิ ดบัญชีกองทุนคนใดคนหนึงB หรือมากกว่าตามทีผ
B ู ้ถือหน่วยลงทุนแจ ้งความประสงค์ไว ้เป็ นผู ้ใช ้สิทธิในฐานะผู ้ถือหน่วยลงทุน และผู ้รับเงิน
ทีไB ด ้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
 สุด
บริษัทจัดการจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสารแสดงสิทธิอน
ืB ใด ให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนั บแต่วันสิน
 ขายหน่วยลงทุน กรณีทส
 ภายหลังปิ ดการเสนอขายครัง แรก
ระยะเวลาเสนอขายครัง แรก หรือภายในวันทําการซือ
ีB งัB ซือ
B ในสมุดบัญชีแสดงสิท ธิในหน่ วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิท ธิอ น
ผู ้ถือ หน่ วยลงทุนทีป
B รากฏชือ
ืB ใด จะต ้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิท ธิในหน่ วย
ลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิอ น
ืB ใด (ถ ้ามี) ด ้วยตนเอง ณ สํานั ก งานใหญ่หรือสํานั ก งานสาขาของบริษัทจัดการหรือผู ้สนั บสนุ นฯ ทีผ
B ู ้ถือหน่วย
ลงทุนเปิ ดบัญชีกองทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ผู ้ถือหน่วยลงทุนมีหน ้าทีท
B จ
ีB ะต ้องนํ าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให ้เป็ นปั จจุบันอยู่เสมอ โดยผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
 ขายหน่ วยลงทุน ในกรณีท ผ
นํ าสมุดบัญชีแสดงสิท ธิในหน่วยลงทุนมาบันทึก รายการให ้เป็ นปั จ จุบันได ้ตัง แต่วันทําการถัดจากวันทํ าการซือ
ีB ู ้ถือ
หน่วยลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให ้เป็ นปั จ จุบัน ให ้ถือเอารายการทีบ
B ันทึก โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
เป็ นรายการทีถ
B ก
ู ต ้อง
- หน ้าแสดงรายการเคลือ
B นไหวบัญชีกองทุนรวม
 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ ต (Internet) กําหนดให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนใช ้เอกสารหน ้าทีแ
สําหรับกรณีสงัB ซือ
B สดงรายการเคลือ
B นไหวบัญชีกองทุนรวมหรือ
เอกสารอืน
B ใด เป็ นหลักฐานแสดงสิทธิได ้ หากผู ้ถือหน่วยลงทุนรายใดประสงค์จะให ้ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิเพือ
B ใช ้เป็ นหลักฐานแสดงสิทธิ ผู ้
 คืนทีอ
ถือหน่วยลงทุนยังสามารถร ้องขอได ้ทีผ
B ู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
B อกหลักฐานแสดงสิทธินัน
 ๆ ได ้
- ระบบไร ้ใบหน่วยลงทุน
 ผ่านระบบ Fund Connext ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงการจะใช ้ระบบไร ้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดย
สําหรับกรณีสัBงซือ
B ผู ้สังB ซือ
 หน่วยลงทุนทีไB ด ้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเรียบร ้อยแล ้ว เป็ นผู ้ถือ
บริษัทจัดการจะดําเนินการให ้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการบันทึกชือ
 หน่วยลงทุน เมือ
 หน่วยลงทุนได ้
หน่ วยลงทุนในทะเบียนผู ้ถือ หน่ วยลงทุนตามรายละเอียดในคํ าขอเปิ ดบัญชีกองทุนและหรือคํ าสัBงซือ
B ผู ้สัBงซือ
 หน่วยลงทุนครบถ ้วนแล ้ว
ชําระเงินค่าซือ
- อืน
B ๆ
 หรือผู ้ถือหน่วยลงทุน เพือ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในรูปแบบใดรูปแบบหนึงB ให ้กับผู ้สัBงซือ
B เป็ นหลักฐาน

ยืนยันการทํารายการซือขายหน่วยลงทุน รวมถึงเปลีย
B นแปลง และหรือเพิม
B เติมรูปแบบเอกสารแสดงสิทธิ และหรือเงือ
B นไข และระยะเวลาส่งมอบ
เอกสารแสดงสิทธิให ้กับผู ้ถือหน่วยลงทุนได ้ โดยจะประกาศให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทาง
อืน
B ใดตามความเหมาะสม
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน เพือ
B ให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช ้อ ้างอิงต่อบริษัท
จัดการกองทุนรวมและบุคคลอืน
B ได ้
ในกรณีทผ
ีB ู ้ถือหน่วยลงทุนจําเป็ นต ้องใช ้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต ้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน
15. กําหนดเวลา วิธก
ี าร และข้อจําก ัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน:
 รอบระยะเวลาทีจ
1. บริษัทจัดการจะประกาศปิ ดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนในวันทําการทีB 5 นับแต่วันสิน
B ่ายเงินปั นผลแต่ละงวด
2. บริษัทจัดการจะถือจํานวนหน่วยลงทุน ณ วันทําการก่อนหน ้าวันปิ ดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณอัตราเงินปั นผล
ืB อยู่ในทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุน โดยเช็คขีดคร่อมระบุชอ
ืB ผู ้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย ์
3. บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีม
B ช
ี อ
ลงทะเบียน หรือโอนเงินเข ้าบัญชีเงินฝากของผู ้ถือหน่วยลงทุนตามทีผ
B ู ้ถือหน่วยลงทุนแจ ้งความจํ านงไว ้แก่บริษัทจัดการ ภายใน 10 วันทําการนั บแต่
วันปิ ดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพือ
B จ่ายเงินปั นผล
ในกรณีทบ
ีB ริษัทจัดการพิจารณาให ้มีการจ่ายเงินปั นผลของกองทุน บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุน
ั ช ้า
เพือ
B การจ่ายเงินปั นผล และอัตราเงินปั นผลโดยไม่ชก
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บริษัทจั ดการขอสงวนสิทธิในการแก ้ไขขัน
 ตอนการจ่ายเงินปั นผลได ้ เพือ
B ประโยชน์ของผู ้ลงทุน โดยบริษัท จัดการจะประกาศให ้ผู ้ลงทุนทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์ หรือผ่านช่องทางอืน
B ตามความเหมาะสม
ข ้อจํากัดในการจ่ายเงินปั นผล
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปั นผลให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนในส่วนทีเB กินข ้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว ้นแต่เป็ นกรณีทไีB ด ้รับยกเว ้น
ทัง นี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด ้วยหลักเกณฑ์เกีย
B วกับข ้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน ้าทีข
B องบริษัทจัดการ
ิ ของกองทุนรวม และไม่นําเงิน
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินทีไB ม่อาจจ่ายเป็ นเงินปั นผลออกจากบัญชีและทรัพย์สน
ิ
ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให ้เป็ นรายได ้ของแผ่นดิน
ิ อืน
16. วิธก
ี ารชําระเงินหรือทร ัพย์สน
" ให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน:
หากมีก ารผิดนั ดชําระหนีหรือ มีพฤติก ารณ์ว่าผู ้ออกตราสารหนีหรือ ลูก หนีตามสิท ธิเ รียกร ้องของกองทุนรวมจะไม่ส ามารถชําระหนีได ้ บริษั ท
ิ อืBน ทัง ทีBเป็ นหลั ก ประกั น และมิใ ช่หลั ก ประกัน เพือ
จั ด การจะรั บชํ า ระหนีด ้วยทรั พย์ส น
B กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด ้วย
หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารในการจัดการกองทุนรวมในกรณีทผ
ีB ู ้ออกตราสารหนีห
 รือลูกหนีต
 ามสิทธิเรียกร ้องผิดนัดชําระหนี ดังนี
16.1 กรณีทบ
ีB ริษัทจัดการได ้บันทึกมูลค่าตราสารหนีห
 รือสิทธิเรียกร ้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
ืB อยู่ในทะเบียนผู ้ถือ หน่ วยลงทุน ณ วัน ทีB
16.1.1 เมือ
B มีก ารบันทึก มูลค่าตราสารหนีหรือ สิท ธิเรียกร ้องเป็ นศูนย์ ผู ้ถือ หน่ วยลงทุนทุก รายทีม
B ช
ี อ
ิ ธิในเงินได ้สุทธิจากทรัพย์สน
ิ ทีไB ด ้จากการรับชําระหนี
บริษัทจัดการได ้บันทึกมูลค่าตราสารหนีห
 รือสิทธิเรียกร ้องเป็ นศูนย์เป็ นผู ้มีสท
ิ มาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สน
ิ ดังกล่าวและเงินได ้สุทธิจากทรัพย์สน
ิ ทีไB ด ้จากการรับชําระหนี
16.1.2 เมือ
B ได ้รับทรัพย์สน
ิ สุท ธิของกองทุนรวม และจะจํ าหน่ ายทรัพย์ส น
ิ ทีBได ้จากการรับชํ าระหนีในโอกาสแรกทีส
มารวมคํ านวณมูลค่าทรัพย์ส น
B ามารถกระทํ าได ้โดย
ิ ธิในเงินได ้สุทธิจากทรัพย์สน
ิ ทีไB ด ้จากการรับชําระหนีตก
คํานึงถึงประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ เว ้นแต่กรณีทผ
ีB ู ้ถือหน่วยลงทุนทีม
B ส
ี ท
ิ ดังกล่าวแทนเงิน ทัง นี ตามหลักเกณฑ์และวิธก
ลงรับชําระหนีด
 ้วยทรัพย์สน
ี ารทีส
B มาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได ้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.
ิ ทีไB ด ้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สน
ิ นั น
ในระหว่างทีบ
B ริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สน
 ได ้ และ
ิ บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได ้หรือผลประโยชน์ทไีB ด ้จากการบริหารทรัพย์สน
ิ นัน
ในกรณีทม
ีB ค
ี า่ ใช ้จ่ายในการบริหารทรัพย์สน

ิ ทีไB ด ้จากการรับชําระหนีด
ิ อืน
ิ ทีไB ด ้
16.1.3 เมือ
B มีเงินได ้สุทธิจากทรัพย์สน
 ้วยทรัพย์สน
B ในแต่ละครัง บริษัทจัดการจะเฉลีย
B เงินได ้สุทธิจากทรัพย์สน
ิ ธิใ นเงิน ได ้สุท ธินั น ภายใน 45 วั น นั บ ตั ง แต่วั น ถั ด จากวั น ทีBม ีเ งิน ได ้สุท ธิ และจะแจ ง้
จากการรั บ ชํ า ระหนีค ืน ให ้แก่ผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุน ทีBม ีส ท
รายละเอียดเกีย
B วกับการเฉลีย
B เงินคืนไปยังสํานั กงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนั บตัง แต่วันถัดจากวันทีบ
B ริษัทจัดการได ้เฉลีย
B เงินคืน เว ้นแต่
สํานักงาน ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลีย
B เงินคืนเป็ นอย่างอืน
B
ิ ทีไB ด ้จากการรับชําระหนีไ
ในการเฉลีย
B เงินคืนแต่ละครัง ตามวรรคหนึงB หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให ้เห็นว่า เงินได ้สุทธิจากทรัพย์สน
 ม่คุ ้มกับ
ภาระค่าใช ้จ่ายในการเฉลีย
B เงินคืนให ้แก่ผู ้ถือ หน่ วยลงทุน บริษัทจั ดการอาจนํ าเงินได ้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีก
B ารเฉลีย
B เงินคืน
ิ ทีไB ด ้จากการรับชําระหนีด
ิ อืน
ให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนจะคุ ้มกับภาระค่าใช ้จ่ายก็ได ้ ทัง นี หากได ้มีการจําหน่ายทรัพย์สน
 ้วยทรัพย์สน
B จนครบถ ้วนแล ้ว
ิ ทีไB ด ้จากการรับชําระหนีนัน
และปรากฏว่าเงินได ้สุทธิจากทรัพย์สน
 ไม่คุ ้มกับภาระค่าใช ้จ่ายในการเฉลีย
B เงินคืน บริษัทจัดการอาจนํ าเงินได ้สุท ธิ
ิ ทีไB ด ้จากการรับชําระหนีด
ิ สุทธิของกองทุนรวมก็ได ้
จากทรัพย์สน
 ังกล่าวมารวมคํานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สน
16.1.4 เมือ
B มีก ารบัน ทึก มูลค่าตราสารหนีหรือ สิท ธิเรียกร ้องเป็ นศูนย์แล ้ว ต่อ มาปรากฎว่ากองทุนรวมได ้รับชําระหนีตามตราสารหนีหรือ สิท ธิ
เรียกร ้องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัตต
ิ ามความในข ้อ 16.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีทบ
ีB ริษัทจัดการไม่ได ้บันทึกมูลค่าตราสารหนีห
 รือสิทธิเรียกร ้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
ิ อืน
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนีด
 ้วยทรัพย์สน
B ทีม
B ใิ ช่หลักประกันในแต่ละครัง บริษัทจัดการจะต ้องได ้รับความเห็นชอบจากผู ้ถือหน่วยลงทุนโดยมติ
พิเศษ
ิ ทีก
ในการขอความเห็นชอบจากผู ้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึงB บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกีย
B วกับทรัพย์สน
B องทุนรวมจะได ้จากการรับชําระหนี
ิ ประมาณการค่าใช ้จ่าย พร ้อมเหตุผลและความจําเป็ นในการรับชําระหนี
มูลค่าของทรัพย์สน
ิ มาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนํ าทรัพย์สน
ิ ดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนรวมโดยจะ
16.2.2 เมือ
B ได ้รับทรัพย์สน
ิ นั น
ิ สุท ธิของกองทุนรวมตามหลัก เกณฑ์และวิธ ีก ารทีส
กําหนดราคาทรัพย์ส น
 เพือ
B ใช ้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์ส น
B ามาคมบริษั ทจัดการลงทุน
ิ ดังกล่าวดังนี
กําหนดโดยได ้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับทรัพย์สน
ิ ประเภททีก
ิ ดังกล่าวต่อไปเพือ
ิ ของ
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สน
B องทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว ้ได ้ บริษัทจัดการอาจมีไว ้ซึงB ทรัพย์สน
B เป็ นทรัพย์สน
กองทุนรวมก็ได ้
ิ ประเภททีก
ิ ดังกล่าวในโอกาสแรกทีส
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สน
B องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว ้ได ้ บริษัทจัดการจะจํ าหน่ายทรัพย์สน
B ามารถกระทํา
ิ ดังกล่าว บริษัทจัดการอาจ
ได ้โดยคํ านึงถึงประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสํ าคัญ และในระหว่างทีบ
B ริษัทจัดการยังไม่สามารถจํ าหน่ ายทรัพย์ส น
ิ ดังกล่าว
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สน
ิ บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สน
ิ ของกองทุนรวม
ในกรณีทม
ีB ค
ี า่ ใช ้จ่ายในการบริหารทรัพย์สน
16.3 ในกรณีทม
ีB พ
ี ฤติการณ์วา่ ผู ้ออกตราสารหนีห
 รือลูกหนีต
 ามสิทธิเรียกร ้องจะไม่สามารถชําระหนีไ ด ้
ืB อยู่ในทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทีม
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทีม
B ช
ี อ
B พ
ี ฤติการณ์ว่าผู ้ออกตราสารหนีหรือ
ิ ธิในเงินได ้สุทธิจากทรัพย์ส น
ิ อืน
ลูกหนีตามสิทธิเรียกร ้องจะไม่สามารถชํ าระหนีได ้เป็ นผู ้มีส ท
B ทีไB ด ้จากการชํ าระหนีก็ ได ้ ทัง นี ในการดํ าเนินการ
ิ สุทธิของกองทุนรวม
ดังกล่าว บริษัทไม่ต ้องนํ าตราสารหนีห
 รือสิทธิเรียกร ้องนัน
 มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สน
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ิ อืน
B ตามทะเบียนผู ้ถือหน่วย
การชําระเงินหรือทรัพย์สน
B ให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีป
B รากฏชือ
ลงทุน ณ เวลาทีก
B ําหนด เท่านัน

ิ อืน
B ตามทะเบียนผู ้ถือหน่วย
การชําระเงินหรือทรัพย์สน
B ให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีป
B รากฏชือ
ลงทุน ณ เวลาทีก
B ําหนด เท่านัน

17. การจ ัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจําก ัดในการโอนหน่วยลงทุน:
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน ้าทีจ
B ัดให ้มีทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ทอ
ีB อกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ิ อืน
ให ้สันนิษฐานไว ้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต ้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สน
B รวมทัง การให ้สิทธิหรือการจํ ากัดสิทธิใดๆ แก่ผู ้ถือหน่วย
B ในสมุดทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุน หากได ้กระทําตามข ้อกําหนดในข ้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล ้ว ให ้ถือว่าบริษัทจัดการ
ลงทุนทีป
B รากฏรายชือ
กองทุนรวมได ้ดําเนินการตามอํานาจหน ้าทีแ
B ล ้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานํ าหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี
(ก) การโอนหน่ ว ยลงทุน ในกรณี ท ีBก ารถือ หน่ ว ยลงทุน เกิน ข ้อจํ า กั ด การถือ หน่ ว ยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุน ว่า ด ้วย
หลักเกณฑ์เกีย
B วกับข ้อจํากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน ้าทีข
B องบริษัทจัดการ
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเB สนอขายต่อผู ้ลงทุนทีม
B ใิ ช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็ น
ผู ้ลงทุนสถาบัน ผู ้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู ้มีเงินลงทุนสูง ตามทีก
B ําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว ้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานํ าหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมเพือ
B การเลีย
 งชีพหรือกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว
18. ข้อจําก ัดการถือหน่วยลงทุน:
ภายใต ้ข ้อบังคับของข ้อยกเว ้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด ้วยหลักเกณฑ์เกีย
B วกับข ้อจํ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน ้าทีข
B องบริษัทจัดการ หรือประกาศอืน
B ใดทีเB กีย
B วข ้อง
บุคคลใดหรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือ หน่ วยลงทุนได ้ไม่เกินหนึงB ในสามของจํ านวนหน่วยลงทุนทีจ
B ํ าหน่ ายได ้แล ้วทัง หมดของกองทุนรวม
ยกเว ้นในกรณีเข ้าข ้อยกเว ้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด ้วยหลักเกณฑ์เกีย
B วกับข ้อจํ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน ้าทีข
B องบริษัทจัดการ
19. หล ักเกณฑ์และวิธก
ี ารในการขอมติของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน:
การดํ าเนิน การใดทีโB ครงการจั ดการกองทุนรวมหรือ กฎหมายกํ าหนดให ้ต ้องได ้รับมติของผู ้ถือ หน่ วยลงทุน หากบริษัทจั ดการกองทุนรวมได ้
ดําเนินการไปตามมติของผู ้ถือ หน่ วยลงทุนทีไB ด ้รับมาโดยชอบแล ้ว ให ้ถือ ว่าผู ้ถือ หน่ วยลงทุนทัง ปวงเห็ นชอบให ้ดํ าเนินการดังกล่าวและมีผล
ผูกพันตามมติ
มติของผู ้ถือหน่วยลงทุนทีใB ห ้ดําเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย ้งกับหลักเกณฑ์ทก
ีB ําหนดในกฎหมาย ให ้ถือว่ามตินัน
 เสียไป
ในกรณีท เีB ป็ นการขอมติเพือ
B แก ้ไขข ้อผูก พันในเรือ
B งทีก
B ระทบต่อสิท ธิของผู ้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสํ าคัญ ต ้องได ้รับมติพเิ ศษของผู ้ถือหน่วย
B องจํ านวนหน่วยลงทุนทัง หมดของผู ้ถือหน่วยลงทุนซึงB เข ้าร่วมประชุม
ลงทุน (มติของผู ้ถือหน่วยลงทุนทีม
B ค
ี ะแนนเสียงได ้ไม่น ้อยกว่าสามในสีข
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํ านวนหน่วยลงทุนทัง หมดของผู ้ถือหน่วยลงทุนซึงB ส่งหนั งสือ แจ ้งมติและมีสท
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน)
และมีสท
เว ้นแต่กรณีทก
ีB องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู ้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต ้องปฏิบัตใิ ห ้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกีย
B วกับการขอ
มติผู ้ถือหน่วยลงทุนทีก
B ําหนดไว ้ในข ้อผูกพัน หรือทีก
B ําหนดไว ้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามทีก
B ําหนดในประกาศนีแล ้ว ให ้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์เพิม
B เติมดังต่อไปนีด
 ้วย
(1) ในกรณีทเีB ป็ นการขอมติทม
ีB ผ
ี ลกระทบต่อผู ้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได ้รับผลกระทบต่อผู ้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต ้องได ้รับ
มติเสียงข ้างมากหรือมติพเิ ศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไB ด ้รับผลกระทบ แล ้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทเีB ป็ นการขอมติทม
ีB ผ
ี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนไม่วา่ กรณีใด ต ้องได ้รับมติเสียงข ้างมากหรือมติพเิ ศษของจํ านวน
หน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไB ด ้รับผลกระทบ แล ้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเีB ป็ นการขอมติทม
ีB ผ
ี ลกระทบต่อผู ้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึงB ต ้องได ้รับมติเสียงข ้างมากหรือมติพเิ ศษของจํ านวนหน่วยลงทุน
แต่ละชนิดทีไB ด ้รับผลกระทบ แล ้วแต่กรณี
20. วิธก
ี ารแก้ไขเพิม
" เติมข้อผูกพ ัน:
การแก ้ไขเพิม
B เติมส่วนใดส่วนหนึงB ของข ้อผูกพันทีเB ป็ นไปตามวิธก
ี ารทีก
B ําหนดไว ้ในข ้อผูกพัน และมีสาระสําคัญทีเB ป็ นไปตามและไม่ขัดหรือแย ้ง
กับพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ทอ
ีB อกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให ้ถือว่าข ้อ
ั
ผูกพันส่วนทีแ
B ก ้ไขเพิม
B เติมนัน
 มีผลผูกพันคูส
่ ญญา
การแก ้ไขเพิม
B เติมข ้อผูกพันในเรือ
B งทีก
B ระทบต่อสิทธิของผู ้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต ้องได ้รับมติพเิ ศษของผู ้ถือหน่วยลงทุน ทัง นี เรือ
B งทีB
กระทบต่อสิทธิของผู ้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให ้รวมถึง
(ก) ข ้อกําหนดเกีย
B วกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน
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ิ อืน
(ข) ข ้อกําหนดเกีย
B วกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
B ตามข ้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ทีB
ทน. 19/2554
ิ อืน
(ค) ข ้อกําหนดเกีย
B วกับการรับชําระหนีด
 ้วยทรัพย์สน
B
(ง) ข ้อกําหนดเกีย
B วกับการประกันตามข ้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ทีB ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และ
ข ้อกําหนดเกีย
B วกับการแก ้ไขเพิม
B เติมสัญญาประกันในเรือ
B งใดๆ อันมีผลให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรือ
B งทีผ
B ู ้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู ้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก ้ไขเพิม
B เติมข ้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให ้มีผลผูกพันเมือ
B ได ้รับความเห็นชอบจากผู ้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต ้องได ้รับมติของผู ้ถือ
หน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก ้ไขเพิม
B เติมข ้อผูกพันให ้มีสาระสําคัญสอดคล ้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแ
B ก ้ไขเพิม
B เติมโดยได ้รับมติโดยเสียงข ้างมาก
หรือมติพเิ ศษของผู ้ถือหน่วยลงทุน หรือได ้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล ้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู ้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก ้ไขเพิม
B เติมข ้อผูกพันนั น
 เหมาะสม มีความจํ าเป็ นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิท ธิของผู ้ถือ
หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
B โดยบุคคลผู ้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท จัดการกองทุนรวมและ
การแก ้ไขเพิม
B เติมข ้อผูกพันไม่ว่ากรณีใดต ้องกระทําเป็ นหนั งสือ ลงลายมือชือ
ผู ้ดูแลผลประโยชน์ พร ้อมทัง ประทับตราบริษัท (ถ ้ามี) บริษัท จัดการกองทุนรวมจะจัดให ้มีข ้อผูกพันเปิ ดเผยไว ้ ณ ทีท
B ําการและเว็บไซต์ของ
บริษัทจั ดการกองทุนรวมเพือ
B ให ้ผู ้ถือ หน่ วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้ รวมทัง จั ดส่งสรุปการแก ้ไขเพิม
B เติมข ้อผูก พันพร ้อมทัง เหตุผลและความ
จําเป็ นให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนพร ้อมกับการส่งรายงานประจําปี ของกองทุนรวม
21. การระง ับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ:
21.1 การระงับข ้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: มี
21.2 รายละเอียดเพิม
B เติม:
บริษัทจัดการตกลงให ้มีการระงับข ้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีทบ
ีB ริษัทจัดการปฏิบัตไิ ม่เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม
นี และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสํานั กงาน ก.ล.ต. ทีเB กีย
B วข ้อง อันมีผลให ้เกิดความเสียหายแก่ผู ้ถือหน่วย
่
ลงทุนของกองทุนรวมแล ้ว ผู ้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนํ าข ้อพิพาทเข ้าสู การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสํานั กงาน
ก.ล.ต. ได ้
22. การเลิกกองทุนรวม:
22.1 เงือ
B นไขในการเลิกกองทุน:
บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมเมือ
B ปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึงB ดังต่อไปนี
(1) เมือ
B จํานวนผู ้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน ้อยกว่า 35 รายในวันทําการใดๆ
(2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึงB เกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ
B ําหน่ายได ้แล ้วทัง หมด
 ขายหน่ วยลงทุนใดติดต่อ กันคิดเป็ นจํ านวนเกินกว่าสองในสามของ
(3) มียอดรวมการขายคืน หน่ วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาห ้าวันทํ าการซือ
จํานวนหน่วยลงทุนทีจ
B ําหน่ายได ้แล ้วทัง หมด
B โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะ
ความใน (2) และ (3) มิให ้นํ ามาใช ้บังคับกับกองทุนทีบ
B ริษัทจัดการพิจารณาแล ้ว มีความเชือ
ิ
ไม่เป็ นประโยชน์ตอ
่ ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีเB หลืออยู่ เนือ
B งจากกองทุนยังคงมีทรัพย์สนคงเหลือทีม
B ค
ี ณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู ้ถือ
หน่วยลงทุนทีเB หลืออยูจ
่ ะไม่ได ้รับผลกระทบจากการขายคืนนัน

ความใน (2) และ (3) มิให ้นํ ามาใช ้บังคับกับกองทุนรวมดังนี
(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน
(ข) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(ค) กองทุนรวมฟี ดเดอร์
(ง) กองทุนรวมดัชนี
(จ) กองทุนรวมอีทเี อฟ
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ทก
ีB ําหนดไว ้ในข ้อ 22.2 อันเนืBองมาจากจํ านวนผู ้ถือหน่วยลงทุนลดลงตาม (1)
B โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะ
หรือมีการขายคืนหน่วยลงทุนตาม (2) หรือ (3) หรือปรากฏข ้อเท็จจริงทีบ
B ริษัทจัดการพิจารณาแล ้ว มีความเชือ
มีการขายคืนเกินกว่าจํานวนทีก
B ําหนดและการเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ตอ
่ ผู ้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(5) เมือ
B สํานักงาน ก.ล.ต. สังB ให ้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิ ดในกรณีทบ
ีB ริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว ้นกระทําการจนก่อให ้เกิดความเสียหาย
แก่กองทุนเปิ ด หรือไม่ปฏิบัตต
ิ ามหน ้าทีข
B องตน
 สุดลงตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด ้วยการจัดตัง กองทุนรวมเพือ
(6) เมือ
B การอนุมัตใิ ห ้จัดตัง กองทุนรวมเป็ นอันสิน
B ผู ้ลงทุนทัBวไป
และเพือ
B ผู ้ลงทุนทีม
B ใิ ช่รายย่อย และการเข ้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
(7) สํานักงาน ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัตใิ ห ้จัดตัง และจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี
(7.1) มีก ารแก ้ไขเพิม
B เติมโครงการจั ด การกองทุน รวมหรือ ข ้อผูก พั น ระหว่า งผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุนกั บ บริษัทจั ดการกองทุนรวมทีBขัด หรือ แย ้งกั บ
กฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสังB ทีอ
B อกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
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(7.2) มีก ารจํ าหน่ ายหน่ วยลงทุนโดยบริษัท จัดการกองทุนรวมมิได ้ปฏิบัตห
ิ รือดูแลให ้มีก ารปฏิบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์เกีย
B วกับการเสนอขายหน่ วย
ลงทุนของกองทุนรวมเพืBอ ผู ้ลงทุนทัBวไปตามทีก
B ํ า หนดในประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุนว่า ด ้วยหลัก เกณฑ์ใ นการจั ด ส่งหรือ แจกจ่า ย
 วนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
หนังสือชีช
(7.3) ในกรณีทเี ป็ นกองทุนรวมเพือ
B ผู ้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข ้อเท็จจริงว่ามีผู ้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นบุคคลอืน
B ใดทีม
B ใิ ช่ผู ้
ลงทุนประเภทสถาบันตามทีรB ะบุไว ้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(7.4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัตห
ิ รือไม่สามารถดําเนินการตามคํ าสัBงของสํ านั กงานตามหลักเกณฑ์ทก
ีB ําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด ้วยหลักเกณฑ์เกีย
B วกับข ้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน ้าทีข
B องบริษัทจัดการ
ิ อืน
(8) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีทบ
ีB ริษัทจัดการไม่สามารถนํ าเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
B เพือ
B
ประโยชน์สงู สุดของผู ้ถือหน่วยลงทุนตามทีรB ะบุไว ้ในโครงการ และหรือกรณีกองทุนมีขนาดกองทุนลดลงเหลือน ้อยจนไม่เหมาะสมกับค่าใช ้จ่าย
ในการบริหารกองทุนต่อไป และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน

22.2 การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมือ
B เลิกกองทุนรวม:
เว ้นแต่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานั กงาน ก.ล.ต. จะกําหนดเป็ นอย่างอืน
B บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เพือ
B เลิก
กองทุนดังกล่าว
 และคําสังB ขายคืนหน่วยลงทุนตัง แต่วันทําการทีป
(1) ยุตก
ิ ารรับคําสังB ซือ
B รากฏกรณีตามข ้อ 22.1 (1) ถึง (4)
ืB อยูใ่ นทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียล
(2) แจ ้งให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีม
B ช
ี อ
์ งทะเบียน รวมทัง แจ ้งเป็ นหนั งสือให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์
และสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ ทัง นี ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําการทีป
B รากฏกรณีตาม ข ้อ 22.1 (1) ถึง (4)
ทัง นี ในกรณีทม
ีB ก
ี ารดําเนินการโอนย ้ายการลงทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวไปยังกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวอืน
B จะเป็ นไปตาม
แนวทางการโอนย ้ายทีก
B ําหนดไว ้ในรายละเอียดโครงการ ข ้อ 20 ข ้อกําหนดอืน
B ๆ
ิ ทีเB หลืออยูข
(3) จําหน่ายทรัพย์สน
่ องกองทุนดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทําการทีป
B รากฏกรณีตามข ้อ 22.1 (1) ถึง (4)
(4) รวบรวมเงินทีไB ด ้จากการดําเนินการตาม (3) ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันทําการทีป
B รากฏกรณีตามข ้อ 22.1 (1) ถึง (4)
ั ช ้า
(5) ดําเนินการโอนย ้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวอืน
B ตามแนวทางทีก
B ําหนดไว ้ในรายละเอียดโครงการโดยไม่ชก
เมือ
B ได ้ดําเนินการตาม (1) ถึง (5) แล ้ว ให ้ถือว่าเป็ นการเลิกกองทุน
ในกรณีทบ
ีB ริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน ้า บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี
(1) แจ ้งเป็ นหนังสือให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ ก่อนวันเลิกกองทุนเป็ นเวลาไม่น ้อยกว่า 5 วันทําการ
(2) แจ ้งให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนและผู ้ลงทุนทัBวไปทราบเรือ
B งดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนเป็ นเวลาไม่น ้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น ประกาศบนเว็บไซต์ของ
 ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
 คืนหน่วยลงทุน และ
บริษัทจัดการ หรือติดประกาศ ณ สถานทีใB นการซือ
ิ ทีเB หลืออยู่ของกองทุนรวมเพือ
(3) จํ าหน่ายทรัพย์ส น
B รวบรวมเป็ นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัpวสัญญา
 ก่อนวันเลิกกองทุนรวม
ใช ้เงินทีม
B ก
ี ําหนดระยะเวลาใช ้เงินคืนเมือ
B ทวงถาม ให ้เสร็จสิน
23. การชําระบ ัญชีเมือ
" เลิกกองทุน:
ิ จัดทําบัญชี
เมือ
B เลิกโครงการแล ้ว บริษัทจัดการจะจัดให ้มีผู ้ชําระบัญชีทส
ีB ํานั กงาน ก.ล.ต.เห็นชอบเพือ
B ดําเนินการคิดคํานวณ รวบรวมทรัพย์สน
ิ
ิ
้จ่
จําหน่ายทรัพย์สนของกองทุน ชําระภาระหนีส
 นและค่าใช ายต่างๆ ของกองทุนรวมทัง ทําการอย่างอืน
B ตามทีจ
B ําเป็ นเพือ
B ชําระบัญชีของกองทุนให ้
 ทัง นี ตามหลักเกณฑ์ เงือ
เสร็ จสิน
B นไขและวิธ ีการทีค
B ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํ าหนด สําหรับค่าใช ้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระ
ิ ของกองทุนและผู ้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลีย
ิ สุทธิ
บัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สน
B คืนเงินให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สน
เท่าทีค
B งเหลืออยู่
ิ คงค ้างใดๆ
เมือ
B ได ้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร ้อยแล ้ว ผู ้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานั กงาน ก.ล.ต. และผู ้ชําระบัญชีจะโอนทรัพย์สน
ทีเB หลืออยูภ
่ ายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนแล ้ว ให ้ตกเป็ นกรรมสิทธิข
 องสํานักงาน ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ
B า่ นการอนุมัตจ
ิ ากสํานักงาน หรือผ่านการแก ้ไขเพิม
B เติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ
B นบท ้ายข ้อผูกพันระหว่างผู ้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึงB ของข ้อผูกพันระหว่างผู ้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

วันทีรB วบรวมข ้อมูล 31 ตุลาคม 2562
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
 7 ชัน
 21 และ ชัน
 26
เลขทีB 175 อาคารสาธรซิตท
ี าวเวอร์ ชัน
ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996
www.bblam.co.th

