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1. สรปุขอ้มลูกองทนุรวม 

กองทนุไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัต ัง้กองทนุรวม เมือ่วนัที ่31 มนีาคม 2560 

1.1 ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทนุรวม 

 ประเภทของกองทนุ 

กองทนุรวมตราสารทนุ ประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ทีม่ลัีกษณะเป็นกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี (RMF) และลงทนุแบบมคีวาม
เสีย่งทัง้ในและตา่งประเทศ โดยลงทนุในตา่งประเทศโดยเฉลีย่รอบปีบัญชไีมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

นโยบายการลงทนุของกองทนุ 

กองทนุมนีโยบายการลงทุนในหลักทรัพยข์องบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยข์องกลุ่มประเทศสมาชกิสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้(อาเซยีน) รวมถงึหลักทรัพยท์ีจ่ดทะเบยีนในประเทศอืน่ใดทีดํ่าเนนิธรุกจิเกีย่วขอ้งกับกลุม่ประเทศสมาชกิ
อาเซยีน ทีม่ปัีจจัยพืน้ฐานด ีมคีวามมั่นคง และมศัีกยภาพในการใหผ้ลตอบแทนจากการลงทนุ โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 
80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

กลุ่มประเทศอาเซยีน ปัจจุบันมสีมาชกิ 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย สงิคโปร ์อนิโดนีเซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์บรูไน เวยีดนาม ลาว 
เมยีนมาร ์กัมพูชา 

ส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทุน ตราสารการเงิน และหรือเงินฝาก ตลอดจน
หลักทรัพยท์ีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Securities) หรอืทรัพยส์นิอืน่หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ตามทีส่ํานักงาน 
ก.ล.ต. กําหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบใหก้องทนุลงทนุได ้ทัง้ในและตา่งประเทศ  

ทัง้นี้ กองทนุจะไมล่งทนุตราสารตอ่ไปนี้  
 ตราสารทีม่ลัีกษณะของสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note)  
 ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ไดรั้บการ 

จัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมไีวซ้ ึง่ตราสารหนี้ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากว่าทีส่ามารถ
ลงทุนได ้(Non-investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได ้
(Investment grade) ณ วันทีล่งทนุเทา่นัน้ 

ในกรณีทีก่ารลงทนุของกองทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บรษัิทจัดการจะดําเนนิการ
แกไ้ขสัดสว่นการลงทุนของกองทนุใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันทีส่ัดสว่นการลงทุนของกองทนุไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษัิทจัดการจะไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนภายในกําหนดเวลา
ดังกลา่ว   

ทัง้นี้ ในการคํานวณสัดสว่นการลงทนุของกองทนุรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทนุ บรษัิทจัดการอาจไม่นับชว่งระยะเวลา 
30 วันนับแต่วันทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม และ/หรอืชว่งระยะเวลา 30 วันก่อนเลกิกองทุน และ/หรอืชว่งระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการ
จําหน่ายทรัพยส์นิของกองทนุเนื่องจากไดรั้บคําสั่งขายคนื หรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเพือ่รอการลงทนุ ซึง่มรีะยะเวลาไมเ่กนิกวา่ 
10 วันทําการ โดยตอ้งคํานงึถงึประโยชน์ของผูล้งทนุเป็นสําคัญ 

1.2 การแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ และสทิธปิระโยชนข์องผูถ้อืหนว่ยลงทนุแยกตามชนดิของหนว่ยลงทนุ  

กองทนุไมม่กีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทนุ 

1.3 ลกัษณะทีสํ่าคญัของกองทนุรวม 

 กองทนุรวมนี้เป็นกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี ผูล้งทนุจงึควรลงทนุตอ่เนื่องเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 ปี จนครบอาย ุ55 ปีบรบิรูณ์ เพือ่
สทิธปิระโยชน์ทางภาษี 

1.4 ผลตอบแทนทีผู่ล้งทนุจะไดจ้ากเงนิลงทนุ 

ผูล้งทนุจะมโีอกาสไดรั้บกําไรจากมลูคา่หน่วยลงทนุทีเ่พิม่ขึน้ (Capital Gain) ในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทีผู่ล้งทนุทําการขายคนื 
มมีูลค่าสงูกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทีผู่ล้งทุนทําการซือ้กองทุน และไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษีหากปฏบัิตติามเงือ่นไขการลงทนุ 
ทัง้นี้ เพือ่สทิธปิระโยชน์ทางภาษี ผูล้งทุนควรศกึษาเงือ่นไขการลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี และคู่มอืการลงทุนใหเ้ขา้ใจกอ่น
ลงทนุ 

1.5 จํานวนเงนิทนุโครงการลา่สุด 

จํานวนเงนิทนุโครงการนี้เทา่กับ 5,000 ลา้นบาท  
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1.6 รอบระยะเวลาบญัช ี

กองทนุรวมนี้มรีอบระยะเวลาบัญชสีิน้สดุทกุวันที ่31 พฤษภาคม ของทกุปี 

1.7 ปจัจยัใดทีม่ผีลกระทบอยา่งมนียัสําคญัตอ่เงนิลงทนุของผูล้งทนุ 

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย ์อาจทําใหเ้กดิความผันผวนของราคาหลักทรัพยท์ีก่องทุนลงทุนได ้และปัจจัยอื่นทีอ่าจมี
ผลกระทบตอ่เงนิลงทนุ ไดแ้ก ่

• ตอ่เนื่องของการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิโลก 
• การเคลือ่นยา้ยของ Fund Flow 
• นโยบายการเงนิ และมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ 

1.8 การเลือ่นกําหนดเวลาชําระคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุ 

บรษัิทจัดการอาจเลือ่นกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คํีาสั่งขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนไดใ้น
กรณีดังตอ่ไปนี้ 
1. บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณทีีเ่ขา้เหตุใดเหตหุนึง่ดังนี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบ

ของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 
(ก) มเีหตจํุาเป็นทําใหไ้มส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล 
(ข) มเีหตุทีท่ําใหก้องทุนรวมไมไ่ดรั้บชําระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดังกล่าวอยู่

นอกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ 
2. ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคํีาสั่งขายคนืหน่วยลงทุนกอ่นหรอืในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการพบว่าราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่

ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยังไมไ่ดรั้บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา 

1.9 การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหนว่ยลงทนุตามคําส ัง่ทีร่บัไวแ้ลว้ 

บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแ้ลว้หรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(Suspension of Dealings) ไดด้ว้ยเหตอุืน่ใดดังตอ่ไปนี้ ซ ึง่ไมเ่กนิกวา่กรณีทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย 

เนื่องจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดังนี้ 
(ก) บรษัิทจัดการมเีหตอุันควรสงสัยวา่ผูล้งทนุรายนัน้ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกับการกระทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้ 

(1) การกระทําทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกับการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงนิไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายตา่งประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย 
(3) การกระทําทีเ่ป็นการปฏบัิตติามคําสั่งเกีย่วกับการยดึหรอือายัดทรัพยส์นิโดยบคุคลผูม้อีํานาจตามกฎหมาย 

(ข)  บรษัิทจัดการไมส่ามารถดําเนนิการรูจ้ักลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับลกูคา้ไดใ้นสาระสําคัญ 
2. อยูใ่นระหวา่งดําเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการรายอืน่เขา้บรหิารจัดการกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่

บริษัทจัดการรายเดมิไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการดํารง
เงนิกองทนุของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุรวม การจัดการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละการคา้
หลักทรัพย ์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ัดการเงนิทนุสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ ซึง่ใหก้ระทําได ้
ไมเ่กนิ 3 วันทําการ 

3. อยู่ในระหว่างดําเนนิการเพือ่เลกิกองทุนรวม ในกรณีทีป่รากฏขอ้เท็จจรงิซึง่บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้มีความเชือ่โดยสจุรติและ
สมเหตสุมผลวา่จะมกีารขายคนืหน่วยลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังตอ่ไปนี้ และการเลกิกองทนุรวมจะเป็นประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุโดยรวม 
(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทนุสทุธ ิณ วันใดวันหนึง่เกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทนุสทุธใินชว่งระยะเวลา 5 วันทําการ ซือ้ขายหน่วยลงทนุใดตดิต่อกนัคดิเป็นจํานวนเกนิกวา่ 

2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมทีม่ีกําหนดระยะเวลาการรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุเป็นชว่ง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการขายคนืหน่วยลงทนุ ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในชว่งระยะเวลา
เดยีวกัน ซึง่กองทนุรวมเปิดใหรั้บซือ้คนืหน่วยลงทนุเทา่นัน้ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะไม่ดําเนนิการตามขอ้ 3 หากบรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าการเลกิ
กองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนทีเ่หลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพยส์นิคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมี
สภาพคลอ่งอยา่งเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูจ่ะไมไ่ดรั้บผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 
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1.10 ช่องทางทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะทราบขอ้มูลเกีย่วกบัมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคา่หน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทนุ 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถตดิตามมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ไดจ้ากช่องทางใด
ชอ่งทางหนึง่ หรอืทกุชอ่งทางดังนี้ 
• เว็บไซตบ์รษัิทจัดการ www.bblam.co.th และหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
• Mobile Application เชน่ BF Mobile Application 
• ประกาศปิดทีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  
• หนังสอืพมิพร์ายวัน  
• ตรวจดขูอ้มลูใน NAV Center ที ่www.thaimutualfund.com 

หรอืสอบถามไดท้ี ่บลจ.บัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8  

1.11 ชอ่งทางทีผู่ล้งทนุสามารถทราบขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบักองทนุรวมนี ้ 

ผูล้งทนุสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ไดท้ี ่
 บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากัด 

โทรศัพท ์0-2674-6488 เว็บไซต ์www.bblam.co.th 
 ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

ผูล้งทนุสามารถเขา้ถงึขอ้มลูโครงการจัดการกองทนุรวมและขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการ ไดท้ี ่www.bblam.co.th 
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2. ปจัจยัความเสีย่งของกองทนุรวม 

กองทนุมคีวามเสีย่งและแนวทางในการบรหิารความเสีย่ง โดยเรยีงลําดับตามโอกาสทีอ่าจเกดิขึน้และมนัียสําคัญของผลกระทบจากมากไปนอ้ย 
ไดดั้งตอ่ไปนี้ 

ความเสีย่งจากการลงทนุในประเทศ  
1. ความเสีย่งจากการดําเนนิงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) 

คอื ความเสีย่งทีเ่ป็นปัจจัยหลักทีม่ผีลต่อการดําเนนิงานและฐานะการเงนิของบรษัิทผูอ้อกตราสาร ซึง่จะมผีลต่อความสามารถในการทํา
กําไร รวมถงึความสามารถในการชําระเงนิตน้และดอกเบี้ยไดเ้ต็มจํานวนหรอืตามเวลาทีก่ําหนดของบรษัิทผูอ้อกตราสาร บรษัิทจัดการมี
แนวทางในการบรหิารความเสีย่ง โดยจะตดิตามการดําเนนิงานและคุณภาพการบรหิารงานของผูบ้รหิาร พรอ้มทัง้มกีารประเมนิผลกระทบ
จากปัจจัยเศรษฐศาสตรม์หภาคต่อสถานะบรษัิทอย่างสมํ่าเสมอ จะทําใหบ้รษัิทจัดการสามารถประเมนิศักยภาพ และการสรา้งกําไรของ
บรษัิทผูอ้อกตราสารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2. ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 
คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากราคาตราสารเปลีย่นแปลงไป อันเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงของปัจจัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ไดแ้ก่ 
สภาวะเศรษฐกจิ ปัจจัยทางการเมอืง สังคม ภาวะตลาดทุนและตลาดเงนิ การคาดการณ์ของนักลงทนุ ฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงาน
ของผูอ้อกตราสาร เป็นตน้ บริษัทจัดการมีแนวทางในการลดความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนเนื่องมาจากราคาตราสารที่ลงทุน
เปลีย่นแปลง โดยกรณีตราสารทนุ บรษัิทจัดการจะมกีารวเิคราะหห์ลักทรัพยท์ีจ่ะลงทนุ อตุสาหกรรม และเศรษฐกจิโดยรวม ทัง้ในรูปแบบ 
Top Down Approach และแบบ Bottom Up Approach เพือ่ใหผ้ลของการวเิคราะหท์ีไ่ดม้คีวามครอบคลมุรอบดา้น 

3. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร (Liquidity Risk) 
คอื ความเสีย่งทีก่องทุนไม่สามารถขายตราสารได ้หรอืขายไดแ้ต่ไม่อาจขายไดใ้นราคาทีเ่หมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร การ
คัดเลอืกหลักทรัพย ์รวมทัง้การกระจายความเสีย่งในการลงทุนในสัดสว่นทีเ่หมาะสม จะชว่ยลดความเสีย่งดา้นสภาพคล่องของตราสารที่
กองทนุลงทนุได ้

ความเสีย่งจากการลงทนุในตา่งประเทศ 
1. ความเสีย่งจากสภาพคลอ่งของหลกัทรพัยท์ ีก่องทนุลงทนุ (Liquidity Risk) 
 คือ ความเสี่ยงที่เกดิจากการที่กองทุนไม่สามารถจําหน่ายหลักทรัพย์ที่ลงทุนไดใ้นราคาที่เหมาะสม และภายในระยะเวลาอันสมควร 

อย่างไรก็ตาม กองทุนลงทุนในหลักทรัพยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์ซึง่สามารถซือ้ขายไดทุ้กวันทําการของตลาดหลักทรัพยข์อง
ประเทศทีก่องทนุลงทนุ จงึทําใหช้ว่ยลดความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งของหลักทรัพยท์ีก่องทนุลงทนุได ้

2. ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk)  
 คือ ความเสีย่งที่เกดิจากการปรับตัวเพิม่ขึน้หรือลดลงของค่าเงนิบาทเมื่อเทียบกับเงนิสกุลอื่นๆ เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนใน

หลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยข์องต่างประเทศ ทําใหต้อ้งมกีารแลกเปลีย่นเงนิบาทเป็นเงนิตราต่างประเทศเพือ่นําไปลงทุน 
และแปลงเงนิตราต่างประเทศกลับมาเป็นเงนิบาทเมือ่ตอ้งการนําเงนิลงทนุกลับมาในประเทศ ทัง้นี้ หากกองทนุไมม่กีารป้องกันความเสีย่ง
จากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ จงึอาจทําใหก้องทนุไดรั้บผลตอบแทนในรูปสกลุเงนิบาทจากการลงทนุในตา่งประเทศสงูขึน้ ใน
กรณีทีเ่งนิบาทออ่นค่าลงเมือ่เทยีบกับเงนิตราต่างประเทศ หรอืในทางกลับกันอาจทําใหก้องทนุไดรั้บผลตอบแทนในรูปสกุลเงนิบาทจาก
การลงทุนในต่างประเทศลดลงหรอือาจขาดทนุได ้ในกรณีทีเ่งนิบาทแข็งคา่ขึน้เมือ่เทยีบกับเงนิตราต่างประเทศ ดังนัน้ กองทุนจงึมคีวาม
เสีย่งทีจ่ะประสบผลขาดทนุได ้

3. ความเสีย่งทางดา้นเครดติของคูส่ญัญา (Counterparty Risk)  
 คือ ความเสีย่งที่เกดิจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ เช่น สัญญาสวอป หรือสัญญาฟอร์เวริ์ด เพื่อป้องกันความเสีย่งจากอัตรา

แลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ซึง่การป้องกันความเสีย่งดังกลา่วอาจทําใหก้องทุนเสยีโอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ หาก
อัตราแลกเปลีย่นมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางตรงขา้มกับทีก่องทนุคาดการณ์ไวแ้ละการทําธรุกรรมดังกล่าวอาจมตีน้ทนุอยู่บา้ง ซึง่จะทําให ้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทุนที่เพิม่ขึน้ ทัง้นี้ การป้องกันความเสีย่งดังกล่าวขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของผูจ้ัดการกองทุน 
บรษัิทจัดการจะพจิารณาลงทนุในสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้อยา่งระมัดระวังตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ 

4. ความเสีย่งของประเทศทีก่องทนุลงทนุ (Country Risk) และความเสีย่งจากขอ้จํากดัการนําเงนิลงทนุกลบัประเทศ 
(Repatriation Risk) 

 คือ ความเสี่ยงที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเขา้ไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของนโยบายเศรษฐกจิ การ
เปลีย่นแปลงทางการเมอืง การออกมาตรการในภาวะทีเ่กดิวกิฤตการณ์ทีไ่มป่กต ิทําใหก้องทุนไม่สามารถนําเงนิกลับเขา้มาในประเทศได ้
หรือสาเหตุอื่นๆ อันอาจทําใหไ้ม่สามารถชําระหนี้ไดต้รงตามระยะเวลาที่กําหนด ทัง้นี้ บริษัทจัดการจะวเิคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่อาจมี
ผลกระทบตอ่ความสามารถในการชําระหนี้ของประเทศทีเ่ขา้ลงทนุอยา่งถีถ่ว้นรอบคอบ  
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3. เครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งของกองทนุรวม 

บรษัิทจัดการจะใชดุ้ลยพนิจิพจิารณาเลอืกใชเ้ครือ่งมอือย่างหนึง่อย่างใดหรอืหลายอย่าง ตามความจําเป็นและหรอืตามการประเมนิว่าสมควร
ภายใตเ้งือ่นไขขอ้จํากัดและสถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งในขณะนัน้ๆ ตามความเหมาะสมเพือ่ประโยชน์สงูสดุของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดย
การใชเ้ครือ่งมอืชนดิหนึง่ๆ อาจมรีายละเอยีดหลักเกณฑแ์ละหรอืเงือ่นไขทีใ่ชแ้ตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืนัน้ๆ ทัง้นี้ หาก
ในวันนัน้กองทนุรวมมสีภาพคลอ่งเพยีงพอ บรษัิทจัดการอาจไมใ่ชเ้ครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งก็ได ้โดยขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิท
จัดการ 

กองทนุมเีครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งของกองทนุรวม โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกับเครือ่งมอืดังกลา่ว ดังนี้ 

3.1 การกําหนดใหผู้ล้งทนุเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย  

โดยในระยะแรกบรษัิทจัดการไดจ้ัดใหก้องทนุรวมมกีารใชเ้ครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง ดังนี้ 

การปรบัมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสูตรการคํานวณทีส่ะทอ้นตน้ทนุในการซือ้ขายทรพัยส์นิของกองทนุรวม (Swing Pricing) 

บรษัิทจัดการสามารถปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per unit) เพือ่สะทอ้นตน้ทุนและค่าใชจ้่ายจากการซือ้ขายทรัพยส์นิ (transaction 
costs) ของกองทุนรวม เมือ่กองทุนรวมมคํีาสั่งซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทนุรวมกัน (net subscription/redemption) เกนิระดับทีบ่รษัิท
จัดการกําหนด (swing threshold) ทัง้นี้ การปรับมลูคา่หน่วยลงทนุบรษัิทจัดการจะคํานงึถงึปัจจัยอา้งองิ (swing factor) 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 
1. บรษัิทจัดการจะใชว้ธิ ีPartial Swing Pricing โดยกําหนดอัตรา Swing Factor สงูสดุไมเ่กนิรอ้ยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  
2. Swing Factor มหีลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษัิทจัดการกําหนด ซึง่บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใช ้

ขอ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถทําไดเ้พือ่ให ้
สามารถดําเนนิการไดภ้ายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยบรษัิทจัดการอาจพจิารณาปัจจัยต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ตน้ทุน
และคา่ใชจ้่ายจากการซือ้หรอืขายทรัพยส์นิของกองทนุรวม (transaction costs) ในกรณีตา่งๆ เชน่ bid-ask spread ทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปจากการซือ้ขายทรัพยส์นิ ความผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ ภาวะสภาพคลอ่งของตลาดในการซือ้ขายทรัพยส์นิทีล่ดลงจาก
ปกต ิตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายการทําธุรกรรม REPO เพือ่เสรมิสภาพคล่องรองรับ
ธรุกรรมขนาดใหญ่ (ถา้ม)ี หรอืปัจจัยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบรษัิทจัดการ เป็นตน้ 

3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจ
พจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งเทา่ทีส่ามารถ
ทําไดเ้พื่อใหส้ามารถดําเนนิการไดภ้ายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนั้นๆ โดยบรษัิทจัดการอาจพจิารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกีย่วขอ้ง 
ไดแ้ก ่พอรต์การลงทนุ นโยบายการลงทนุ สภาวะตลาดของทรัพยส์นิทีล่งทนุ เป็นตน้ 

4. ณ ขณะใดขณะหนึง่ บรษัิทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกับ Anti-Dilution Levies – ADL แต่สามารถใชร่้วมกับเครือ่งมอื
ในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้ 

ขอ้สงวนสทิธ ิ
1. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทกุชนดิมาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการ

การใชเ้ครือ่งมอื Swing Pricing ในวันทําการนัน้  
2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับเพิม่หรอืลดอัตรา Swing Factor ทีเ่ก็บจรงิ ไดต้ามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร ซึง่จะปรับเพิม่ไม่

เกนิอัตราสงูสดุทีร่ะบไุวใ้นโครงการ  
3. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะนําค่าซือ้หน่วยลงทุนทีชํ่าระเงนิดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทุนในวันทําการที่มีการใช ้

เครือ่งมอื Swing Pricing และบรษัิทจัดการจะนํายอดซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าวไปใชใ้นการพจิารณาและหรอืตัดสนิใจเรือ่งต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งการใชเ้ครือ่งมอื Swing Pricing ในวันทําการนัน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมเ่ปลีย่นแปลงการดําเนนิการใดๆ 
ทีไ่ดดํ้าเนนิการหรอืตัดสนิใจไปแลว้ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชเ้ครือ่งมอื Swing Pricing ในวันทําการนัน้ แมห้ากภายหลังปรากฏว่าเช็ค
ค่าซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนของวันทําการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงนิไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทุนทีชํ่าระดว้ยเช็คที่
เรยีกเก็บไมไ่ดนั้น้ ไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ  

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 
1. บรษัิทจัดการอาจกําหนด Swing Pricing ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันทําการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืนี้  
2. ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาใช ้Partial Swing Pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวันทําการซือ้ขายใดทีส่ัดสว่นของมลูคา่ซือ้ขายหน่วย

ลงทุนสทุธขิองกองทุน เทยีบกับมูลค่าทรัพยส์นิสทุธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเกนิกว่า Swing Threshold ทีบ่รษัิทจัดการกําหนด 
โดยทีมู่ลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธขิองกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทนุเขา้ (switch in) หักดว้ยมลูคา่การขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption) และหักดว้ยมลูคา่การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก 
(switch out) ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารคํานวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการกําหนด 

3. หากในวันนัน้กองทุนรวมมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษัิทจัดการอาจไม่ใชเ้ครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องก็ได ้โดยขึน้อยู่กับ
ดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
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3.2 การกําหนดเงือ่นไขหรอืขอ้จํากดัในการรบัคําส ัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุ โดยวธิกีารอยา่งหนึง่อยา่งใดหรอืหลายอยา่งดังนี้ 

3.2.1 การกําหนดระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นการขายคนืหนว่ยลงทนุ (Notice Period) 

บรษัิทจัดการสามารถกําหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคนืหน่วยลงทนุหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกเกนิกว่าระดับปรมิาณ
ทีบ่รษัิทจัดการกําหนดไว ้แจง้ความประสงคล์ว่งหนา้ตามระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการกําหนดไวก้อ่นวันทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการ
ขายคนืหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออก ทัง้นี้ เพือ่ประโยชน์ในการบรหิารสภาพคลอ่งของกองทนุรวม 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 
1. เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายใดรายหนึง่ตอ้งการขายคนืหน่วยลงทนุหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออกมลูคา่เกนิกวา่รอ้ยละ 3.00 

ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิจะตอ้งแจง้บรษัิทจัดการล่วงหนา้ตามระยะเวลาที่บรษัิทจัดการกําหนด โดยเป็นเวลาสงูสุดไม่
เกนิ 5 วันทําการ 

2. บรษัิทจัดการอาจใช ้Notice Period ร่วมกับเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งอืน่ได ้ 

ขอ้สงวนสทิธ ิ
1. ในกรณีทีม่กีารใช ้Notice Period และมเีหตทุีท่ําใหต้อ้งใชเ้ครือ่งมอือืน่ดว้ย บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏบัิตกิับคําสั่ง

ทีไ่ดจ้าก Notice Period นัน้เชน่เดยีวกับคําสั่งที่ไดต้ามปกตใินวันทีท่ํารายการดว้ย ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใช ้
Notice Period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ไดแ้ก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, Redemption Gate, Side Pocket, 
Suspension of Dealings และหรอืเครือ่งมอือืน่ๆ  

2. บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปรับเพิม่หรือลด Notice Period ไดต้ามที่บรษัิทจัดการเห็นสมควร ซึง่จะปรับเพิม่ไม่เกนิ 
Notice Period สงูสดุทีก่ําหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการและในหนังสอืชี้
ชวนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืผ่านทางชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการกําหนด  

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 
1. บรษัิทจัดการอาจกําหนด Notice Period ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันทําการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืนี้  
2. บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชแ้ละกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบาย

และแนวทางที่บรษัิทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ความผันผวนในตลาดซื้อขาย
ทรัพยส์นิ สภาพคล่องของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรือปัจจัยอื่นๆ ที่
นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบรษัิทจัดการ เป็นตน้ โดยบรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการ
ภายใตข้อ้เท็จจรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเทา่ทีส่ามารถทําไดเ้พือ่ใหส้ามารถ
ดําเนนิการไดภ้ายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ๆ 

3. หากในวันนัน้กองทุนรวมมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษัิทจัดการอาจไม่ใชเ้ครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องก็ได ้โดย
ขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

3.2.2 การกําหนดเพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุ (Redemption Gate) 

บรษัิทจดัการสามารถกําหนดเพดานการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออกในแตล่ะวันของกองทุนรวม ทัง้นี้ 
หากบรษัิทจัดการไดรั้บคําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออกเกนิจาก Redemption Gate ทีก่ําหนด บรษัิท
จัดการจะชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะรายตามสัดสว่นเทยีบกับ Redemption Gate ดังกลา่ว 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 
1. บรษัิทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ขัน้ต่ํา ไม่ต่ํากว่ารอ้ยละ 10.00 ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน ตาม

รายละเอยีดวธิกีารคํานวณทีบ่รษัิทจัดการกําหนด  
2. บรษัิทจัดการจะกําหนด Gate Period สงูสดุไม่เกนิ 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอยีดวธิกีารคํานวณทีบ่รษัิท

จัดการกําหนด  
3. ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกําหนดเงือ่นไขเพือ่บง่ชีส้ถานการณ์ทีไ่มป่กตดิว้ย Gate Threshold ในกรณีดังกลา่ว Redemption 

Gate จะใชเ้ฉพาะวันทําการซือ้ขายใดทีส่ัดสว่นของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธขิองกองทุน เทยีบกับ มูลค่าทรัพยส์นิ
สทุธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเท่ากับหรอืมากกว่า Gate Threshold ทีบ่รษัิทจัดการกําหนด โดยที ่มูลค่าซือ้ขายหน่วย
ลงทุนสทุธขิองกองทนุ คํานวณจาก มูลค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวก มลูค่าการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 
(switch in) หักดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักดว้ยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
(switch out)  

4. บรษัิทจัดการจะพจิารณากําหนดวธิีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดสว่น (pro-
rata basis) ของคําสั่งรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นออก ณ วันทีใ่ช ้Redemption Gate  

5. บรษัิทจัดการอาจพจิารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครัง้แตกต่างกันได ้แต ่Redemption 
Gate จะไมต่ํ่ากวา่ Redemption Gate ขัน้ต่ํา และ Gate Period จะไมม่ากกวา่ระดับเพดานทีร่ะบไุวใ้นโครงการ  

6. คําสั่งรับซือ้คนืหน่วยลงทุนและสับเปลีย่นออกสว่นทีเ่หลอื บรษัิทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซือ้คนืหน่วย
ลงทุนถัดไป รวมกับคําสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการ
จัดลําดับกอ่น-หลังของคําสั่งรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
บรษัิทจัดการจะเปิดใหม้กีารยกเลกิคําสั่งรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและสับเปลีย่นออกจากผูส้ง่คําสั่งดังกล่าว เมือ่จัดทําระบบ
รองรับแลว้เสร็จ โดยจะแจง้หรือประกาศใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวน
สว่นขอ้มลูกองทนุรวมหรอืผ่านทางชอ่งทางอืน่ทีบ่รษัิทจัดการกําหนด 
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7.  บรษัิทจัดการจะทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ ณ วันทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ เวน้แตก่รณีทีก่องทนุมสีภาพคลอ่งเพยีงพอ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่
จะรับซือ้คนืหน่วยลงทนุหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเกนิกวา่ Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้ 

8.  บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบเมือ่มกีารใช ้Redemption Gate โดยไมช่กัชา้  
9.  ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ Redemption Gate นี้ บรษัิทจัดการอาจใชร่้วมกับเครื่องมือในการบรหิารความเสีย่งสภาพ

คลอ่งอืน่ได ้ 

ขอ้สงวนสทิธ ิ
1.  บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับเพิม่หรอืลดอัตรา Gate Threshold ตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่

ต่ํากวา่ Redemption Gate ขัน้ต่ําทีร่ะบใุนโครงการ ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารคํานวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษัิทจัดการกําหนด  
2.  บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับซือ้คนืหน่วยลงทนุหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเกนิกวา่ Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้ 
3.  บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ไดแ้ก่ การยกเลกิ 

Redemption Gate ก่อนระยะเวลาทีก่ําหนด การใชเ้ครือ่งมอือืน่แทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ในกรณีที่
ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได ้บรษัิทจัดการอาจพจิารณายกเลกิคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดทีค่า้งอยูใ่นรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีถ่กูยกเลกิคําสั่งโดยไมช่กัชา้  

4.  บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพจิารณาและหรือตัดสนิใจเรื่องต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งการการใชเ้ครือ่งมอื Redemption Gate ในวันทําการนัน้  

การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 
1.  บรษัิทจัดการอาจกําหนด Redemption Gate ทีแ่ตกตา่งกันในแตล่ะวันทําการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืนี้  
2.  บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไมป่กต ิหรอืประเมนิวา่สถานการณ์อาจจะ

ไม่ปกต ิโดยบรษัิทจัดการอาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกตดิว้ย Gate Threshold ได ้โดยพจิารณา
ปัจจัยต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ มคีวามผันผวนในตลาดซือ้ขายทรัพยส์นิ สภาพคล่องของตลาดทรัพยส์นิลดลงจากภาวะ
ปกต ิสภาพคล่องของกองทนุรวมผดิปกต ิหรอืประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคลอ้งกับปรมิาณการไถ่ถอน
ของกองทุนรวม เกดิการไถ่ถอนผิดปกต ิเกดิการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กําหนดไว ้หรือปัจจัยอื่นๆ ที่
นอกเหนือการควบคมุและคาดการณ์ของบรษัิทจดัการ เป็นตน้ 

3.  หากในวันนัน้กองทุนรวมมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษัิทจัดการอาจไม่ใชเ้ครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องก็ได ้โดย
ขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

3.3 การกําหนดวธิกีารคํานวณมูลคา่หน่วยลงทุนในกรณีทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมมกีารลงทุนโดยมนียัสําคญัต่อมูลคา่ทรพัยส์นิ
ของกองทนุรวมประสบปญัหาขาดสภาพคลอ่ง หรอืไมส่ามารถจําหนา่ยไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตสุมผล (Side Pocket) เมือ่ไดรั้บ
ความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์บรษัิทจัดการสามารถใชว้ธิกีารคํานวณมลูค่าหน่วยลงทนุโดยบันทกึมลูค่าทรัพยส์นิดังกลา่วเป็น 0 
และใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีือ่อยู่ในทะเบยีน ณ วันทีไ่ดบั้นทกึมูลค่าดังกล่าวเป็นผูม้สีทิธทิีจ่ะไดรั้บเงนิภายหลังจากทีส่ามารถจําหน่าย
ทรัพยส์นินัน้ได ้

3.4 การกําหนดใหบ้รษิทัจดัการสามารถระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (Suspension of Dealings) โดยบรษัิทจัดการจะใชเ้พดาน
การขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ 5 วันทําการ เวน้แต่จะไดรั้บการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการพจิารณา
แลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นตอ้งระงับการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ 
กรณีเกดิเหตตุามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด เมือ่เกดิเหตใุนกรณีใดกรณีหนึง่ดังนี้ 
(ก) ตลาดหลักทรัพยไ์มส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ
(ข) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นตอ้งระงับการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยไดรั้บความ

เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตจํุาเป็นตามกรณีใดกรณีหนึง่ดังนี้  
1. ไมส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล  
2. ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุรวมไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 
3. มเีหตจํุาเป็นอืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม 
ในกรณีทีม่กีารระงับการซือ้ขายหน่วยลงทนุตาม (ข) บรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ํานักงานทราบโดยทันท ีทัง้นี้ หากเป็นการระงับการ
ซือ้ขายหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 วันทําการ สํานักงานอาจพจิารณาสั่งการใหบ้รษัิทจัดการดําเนนิการโดยประการใดๆ เพือ่คุม้ครอง
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมหรอืเพือ่ลดผลกระทบตอ่ธรุกจิการจัดการกองทนุรวม  

(ค) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้เกดิขึน้ ซึง่ก่อใหเ้กดิ
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมนัียสําคัญ 
1. ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยท์ีก่องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวม

ลงทนุในหลักทรัพยท์ีซ่ ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยแ์หง่นัน้เกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 
2. มเีหตุการณ์ทีท่ําใหไ้ม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีและทําใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจากประเทศ

หรอืรับโอนเงนิจากตา่งประเทศไดต้ามปกต ิ 
3. มเีหตุทีท่ําใหก้องทุนรวมไมไ่ดรั้บชําระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดังกล่าวอยู่

เหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ และผูด้แูลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้ 
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4. คําเตอืน 

 ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมพัีนธสัญญา หรอืขอ้ตกลงกับรัฐตา่งประเทศ หรอืหน่วยงานของรัฐตา่งประเทศ หรอืมคีวามจําเป็นจะตอ้งปฏบัิตติาม
กฎหมายของรัฐตา่งประเทศ ไมว่า่ทีเ่กดิขึน้แลว้ในขณะนี้หรอืจะเกดิขึน้ในอนาคต เชน่ ดําเนนิการตาม Foreign Account Tax Compliance 
Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นตน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดรั้บทราบและตกลงยนิยอมใหส้ทิธแิกบ่รษัิทจัดการทีจ่ะปฏบัิตกิารและ
ดําเนนิการตา่งๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพันธสัญญา หรอืขอ้ตกลง หรอืกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึง่รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูต่างๆ ของผู ้
ถอืหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ทีจ่่ายจากเงนิไดข้องผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนมสีทิธดํิาเนนิการอืน่ใดเท่าทีจํ่าเป็นสําหรับการปฏบัิตติาม
พันธสัญญา หรอืขอ้ตกลง หรอืกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ 

 บรษัิทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่บรษัิทจัดการ เชน่เดยีวกันกับทีบ่รษัิทจัดการลงทุนในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ
อืน่เพือ่กองทนุรวมตามหลักเกณฑท์ีส่ํานักงานกําหนด โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีะบบงานทีป้่องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เพือ่ให ้
เกดิความเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

 ผูล้งทนุสามารถตรวจดขูอ้มลูทีอ่าจมผีลตอ่การตัดสนิใจลงทนุ เชน่ การทาํธรุกรรมกับบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งไดท้ีส่ํานักงาน ก.ล.ต. หรอืโดยผ่าน
เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตของสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

 กองทุนรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมด ดังนัน้ หากผูถ้ือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนรวมได ้ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลการถอืหน่วย
ลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ไดท้ี ่www.bblam.co.th 

 บรษัิทจัดการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลักทรัพยเ์พือ่ตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏบัิตติามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ทีส่มาคมบรษัิท
จัดการลงทนุกําหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทนุดังกล่าวใหบ้รษัิทจัดการทราบ เพือ่ทีบ่รษัิทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซือ้ขาย
หลักทรัพยข์องพนักงานได ้

 การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงานไดรั้บรองถงึความถูกตอ้งของ
ขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้  
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5. สทิธแิละขอ้จํากดัของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

5.1 เง ือ่นไขทีผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถูกจํากดัสทิธ ิ     

ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจถกูจํากัดสทิธใินเรือ่งดังตอ่ไปนี้ 
• สทิธใินการโอนหนว่ยลงทนุ เนื่องจากกองทนุนี้เป็นกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี ผูถ้อืหน่วยลงทุนจงึไม่สามารถนําหน่วยลงทนุ

ไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรอืนําไปเป็นหลักประกันได ้
• สทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ ในกรณีทีบุ่คคลใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุที่

จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษัิทจัดการหรือบรษัิทหลักทรัพยท์ีเ่ป็นเจา้ของบัญชแีบบไม่เปิดเผยชือ่ผูถ้ือหน่วยลงทุน (Omnibus 
Account) จะไม่นับคะแนนเสยีงของบคุคลนัน้ในสว่นทีเ่กนิกว่าหนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ 
เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื่น หรืออนุมัตเิห็นชอบ ยกเวน้หรือผ่อนผันให ้
ดําเนนิการเป็นอยา่งอืน่ได ้

5.2 ขอ้มูลการถอืหนว่ยลงทนุเกนิขอ้จํากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีงทีม่แีนวโนม้วา่อาจจะเกดิขึน้ (ถา้ม)ี 

ไมม่ ีทัง้นี้ ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จํากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง ไดท้ี ่www.bblam.co.th 

5.3 วธิกีารโอนหนว่ยลงทนุ และขอ้จํากดัการโอนหนว่ยลงทนุ 

กองทนุรวมนี้เป็นกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี จงึไมส่ามารถนําหน่วยลงทนุไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรอืนําไปเป็นหลักประกันได ้

5.4 การออกและสง่มอบหลกัฐานแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ  

• กรณีสั่งซือ้ผ่านบรษัิทจัดการและหรอืผ่านสาขาผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื บรษัิทจัดการจะออกหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วย
ลงทนุรูปแบบสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 

• กรณีสั่งซือ้ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต บรษัิทจัดการกําหนดใหรู้ปแบบหนา้รายการเคลือ่นไหวบัญชกีองทุนรวมเป็นหลักฐานแสดงสทิธิ
ในหน่วยลงทุน อยา่งไรก็ตาม หากผูล้งทุนทีท่ําคําสั่งซือ้ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตดังกล่าวประสงคจ์ะขอรับสมุดบัญชแีสดงสทิธใิน
หน่วยลงทนุ ผูล้งทนุสามารถตดิตอ่ขอรับไดท้ีส่าขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

• กรณีสั่งซือ้ผ่านระบบ Fund Connext ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โครงการจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) 
โดยบรษัิทจัดการจะดําเนินการใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการบันทกึชือ่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนที่ไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทุน
เรยีบรอ้ยแลว้ เป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุตามรายละเอยีดในคําขอเปิดบัญชกีองทนุและหรอืคําสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุ เมือ่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไดชํ้าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุครบถว้นแลว้ 

5.5 ช่องทางและวธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดําเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีง
ของบรษิทัจดัการในหลกัทรพัยข์องบรษิทัใดๆ ทีก่องทนุรวมลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดําเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีง ไดท้ี ่www.bblam.co.th 

5.6 ชอ่งทางและวธิกีารรอ้งเรยีนของผูล้งทนุ และนโยบายการระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ตลอดจนวธิเีขา้
สูก่ระบวนการดงักลา่วของกองทนุรวม 

ผูล้งทนุสามารถทําหนังสอืรอ้งเรยีน ไดท้ี ่
• บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากัด โทรศัพท ์0-2674-6488 กด 8 
• สํานักงาน ก.ล.ต. (SEC Help Center) โทรศัพท ์1207 
• ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
• ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2470-3200-2 

การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ 
บรษัิทจัดการตกลงใหม้กีารระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการปฏบัิตไิมเ่ป็นไปตามโครงการจัดการ
กองทนุรวมนี้ และ/หรอืหลักเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้ง อันมผีลใหเ้กดิ
ความเสยีหายแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแลว้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําขอ้พพิาทเขา้สู่ การพจิารณาตาม
กระบวนการอนุญาโตตลุาการของสํานักงาน ก.ล.ต. ได ้

5.7 ภูมลํิาเนาเพือ่การวางทรพัย ์สําหรบัผูถ้อืหนว่ยลงทนุทกุรายทีไ่มม่ภูีมลํิาเนาในประเทศไทย (ถา้ม)ี 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มภีมูลํิาเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอืน่ บรษัิทจัดการจะอา้งองิทีอ่ยู่ของบรษัิทจัดการเป็น
ภมูลํิาเนาเพือ่การวางทรัพยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรัพย ์
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6. ขอ้มลูเกีย่วกบับคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการดําเนนิงานของกองทนุรวม 

6.1 ขอ้มูลเกีย่วกบับรษิทัจดัการ 

บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ไดรั้บใบอนุญาตจดทะเบียนจากกระทรวงการคลังใหป้ระกอบธุรกจิหลักทรัพย์
ประเภทกจิการจัดการลงทนุในปี 2535 โดยมทีนุจดทะเบยีนจํานวน 100 ลา้นบาท (ชําระเต็มมลูคา่แลว้) 

สถานทีต่ ัง้ : เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 
  ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
  โทรศัพท ์0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996 

จํานวนกองทนุรวมท ัง้หมดและมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 
ณ วันที ่30 มถินุายน 2565 มจํีานวนกองทนุรวมทัง้หมด 102 กองทนุ  
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมเทา่กับ 734,156.96 ลา้นบาท 

รายชือ่คณะกรรมการบรษิทั 

1. นายสตเีฟน แทน กรรมการ 
2. นางสาวสญุาณ ีภรูปัิญญวานชิ กรรมการ 
3. นายไพศาล เลศิโกวทิย ์ กรรมการ 
4. นางสาวปิยะมาศ คําไทรแกว้ กรรมการ 
5. นายโชน โสภณพนชิ กรรมการ 
6.  นายณัฐพัชร ์เจยีรวงศ ์ กรรมการ 
7. นางวรวรรณ ธาราภมู ิ กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 
8. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
9. นายวศนิ วัฒนวรกจิกลุ กรรมการ 

รายชือ่คณะกรรมการบรหิาร 

1. นางวรวรรณ ธาราภมู ิ ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นางสาวสญุาณ ีภรูปัิญญวานชิ กรรมการ 
3. นายไพศาล เลศิโกวทิย ์ กรรมการ 
4. นายโชน โสภณพนชิ กรรมการ 
5. นายณัฐพัชร ์เจยีรวงศ ์ กรรมการ 
6. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
7. นายวศนิ วัฒนวรกจิกลุ กรรมการ 

รายชือ่กรรมการอสิระ 
- ไมม่ ี- 

รายชือ่ผูบ้รหิาร 

1. นางวรวรรณ ธาราภมู ิ Chairman of Executive Board 
2. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา Chief Executive Officer  
3. นายวศนิ วัฒนวรกจิกลุ Managing Director, Head of Business Distribution  
4. นายวนัิย หรัิณยภ์ญิโญภาศ Managing Director, Head of Operation & Trustee 
5. นายสันต ิธนะนรัินดร ์ Deputy Managing Director, Chief Investment Officer, Head of Fund Management 
6. นายพรชลติ พลอยกระจ่าง Deputy Managing Director, Head of Real Estate & Infrastructure Investment 
7. นางสาววภิารัตน์ เสร็จกจิ Deputy Managing Director, Head of Product Management 
8. นายสธุรี ์คันธารวงสกลุ Deputy Managing Director, Head of Compliance & Legal 
9. นางอบุลรัตน์ บษุยะกนษิฐ ์ Deputy Managing Director, Head of HR Strategy & Service Support 
10. นายพรี ์ยงวณชิย ์ Deputy Managing Director, Head of Risk Management  
11. นางสาวสริมิา ประภาพานชิย ์ Deputy Managing Director, Head of Internal Audit 
12.  นายครรชดิ พสิทุธชินิวงศ ์ Deputy Managing Director, Head of CEO Office 
13. ดร.ชาญสทิธิ ์สริธินาโชต ิ Assistant Managing Director, Head of Enterprise Information Technology 
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6.2 รายชือ่คณะกรรมการการลงทุน  

รายชือ่คณะกรรมการการลงทนุ มดัีงนี้ 

1. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา 12. นายเจฟ สธุโีสภณ 
2. นายสันต ิธนะนรัินดร ์ 13. นายปัญญพัฒน ์ประคณุหังสติ 
3. นางสาวสดุารัตน ์ทพิยเทอดธนา 14. นางสาววนาล ีตรสีัมพันธ ์
4. นางอตกิานต ์พานชิเกษม 15. นายณัฐพล ปรชีาวฒุ ิ
5. นางสาวชนกิานต ์ลลีาธรรมรัตน ์ 16. นางสาวมิง่ขวัญ ทองพฤกษา 
6. นางสาวดษุฎ ีภูพั่ฒน์ 17. นายชชัวาล สมิะธัมนันท ์
7. นางสาวปรยินุช คลอ่งคํานวณการ 18. นายศรศักดิ ์สรอ้ยแสงจันทร ์
8. นางสาวอรุณี ศลิปการประดษิฐ 19. นางสาวชนาทพิย ์เตยีวตรานนท ์
9. นางสาวรุ่งนภา เสถยีรนุกลู 20. นายพชิา เลยีงเจรญิสทิธิ ์
10. นางสาวเสาวลักษณ ์วศิววกิรานต ์ 21. นางสาวเศรณี นาคธน 
11. นางสาวศริารัตน ์อรุณจติต ์  

6.3 รายชือ่ผูจ้ดัการกองทุน ประวตักิารศกึษา และประสบการณ์การทํางานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุนรวม รวมท ัง้
หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของผูจ้ดัการกองทนุดงักลา่ว 

ชือ่-สกุล ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ทํางาน 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิาร

จดัการกองทนุรวม 

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 
ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

1. นายพรีพงศ ์
จริะเสวจีนิดา 

- ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ 
สถาบันบัณฑติบรหิารธรุกจิ 
ศศนิทรแ์หง่จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย  

- ปรญิญาตร ีการเงนิ   
Georgia State University, 
USA 

- CFA 

- Chief Executive Officer 
บลจ.บัวหลวง 

- EVP 
SSEC Asset Management 
Securities Co., Ltd. 

- ผูอ้ํานวยการ บลจ.บัวหลวง  
- ผูจ้ัดการกองทนุ  
บลจ.เอ็ม เอฟ ซ ี(มหาชน) 

- Institutional Sales Manager 
บมจ.เคจไีอ 

- Deal Manager  
บมจ.ภัทรธนกจิ 

ดภูาพรวมของกองทนุ 
ทีบ่รหิารจัดการ ตดิตามภาวะ
ตลาดเงนิ ตลาดตราสารหนี้ 
และหลักทรัพยต์า่งประเทศ 
เพือ่ประกอบการวเิคราะห ์
เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิาร
การลงทนุ 

2. นางสาวสุดารตัน ์
ทพิยเทอดธนา 

- ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์ 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

- Assistant Managing 
Director บลจ.บัวหลวง  

- ผูจ้ัดการกองทนุ บลจ.ฟินันซา่ 
- ผูจ้ัดการกองทนุ  
บลจ.กรุงเทพธนาทร 

- ผูช้ว่ยผูจ้ัดการกองทนุ  
บงล.กรุงเทพธนาทร จํากัด 
(มหาชน) 

บรหิารทมีงาน เพือ่ใหก้าร
จัดการกองทนุมปีระสทิธภิาพ 
ตดิตามภาวะเศรษฐกจิ 
ภาวะตลาด และตราสารทนุ 
เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการ
ตัดสนิใจลงทนุ และกําหนด 
กลยทุธก์ารลงทนุ 

3. นางสาวรุง่นภา 
เสถยีรนุกูล 

- ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ 
สถาบันบัณฑติพัฒน 
บรหิารศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

- Vice President  
บลจ.บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ  
ตลาดตราสารทนุ 
และหลักทรัพยต์า่งประเทศ 
เพือ่ประกอบการวเิคราะห ์
เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิาร
การลงทนุ 
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ชือ่-สกุล ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ทํางาน 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิาร

จดัการกองทนุรวม 

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 
ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

4. นายเจฟ สุธโีสภณ - ปรญิญาโท MBA  
สถาบันบัณฑติบรหิารธรุกจิ 
ศศนิทรแ์หง่จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย 

- ปรญิญาตร ี
การเงนิและเศรษฐศาสตร ์ 
U. of Technology, Sydney 

- CFA CAIA 

- Vice President 
บลจ.บัวหลวง  

- Equity Derivatives Middle 
Office Newedge Group  

- Corporate Actions Analyst 
JP Morgan 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ  
ตลาดตราสารทนุ 
และหลักทรัพยต์า่งประเทศ 
เพือ่ประกอบการวเิคราะห ์
เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิาร
การลงทนุ 

5. นางสาววนาล ี
ตรสีมัพนัธ ์

- ปรญิญาโท Finance 
The University of 
Hong Kong 

- ปรญิญาตร ี 
คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการ
บัญช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- CFA 

- Vice President 
บลจ.บัวหลวง 

- Dealer สายบรหิารการเงนิ  
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ 
ตลาดตราสารทนุของทัง้ใน 
และตา่งประเทศ เพือ่ประกอบ 
การวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ 
และตดิตามหลักทรัพยท์ีล่งทนุ 

6. นายชชัวาล  
สมิะธมันนัท ์

- ปรญิญาโท การเงนิ  
University of Reading, UK 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- Senior Manager  
บลจ.บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ  
ตลาดตราสารทนุ  
และหลักทรัพยต์า่งประเทศ  
เพือ่ประกอบการวเิคราะห ์
เปรยีบเทยีบ และตดิตาม
หลักทรัพยท์ีล่งทนุ 

 

6.4 รายชือ่ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ และผูด้แูลผลประโยชน ์ 

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท ์1333 
 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2231-3777 และ 0-2618-1000 
 บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2777-8999 
 บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2638-5500 
 บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากัด โทรศัพท ์0-2680-1234 
 บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท0์-2635-1700 
 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2305-9449 
 บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท ์0-2657-7000 
 บรษัิทหลักทรัพย ์กรุงศร ีจํากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2659-7000 
 บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากัด โทรศัพท ์0-2026-5100 กด 1 
 บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากัด โทรศัพท ์0-2949-1999 
 บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2658-8889 

นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
เลขที ่333 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท ์0-2230-1784  

ผูด้แูลผลประโยชน ์
ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 
เลขที ่1 ซอยราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพมหานคร 10140 
โทรศัพท ์0-2470-3200-2   
นอกจากหนา้ทีต่ามทีก่ําหนดไวใ้นสัญญาแตง่ตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ยังมหีนา้ทีต่ามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุดว้ย 
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6.5 รายชือ่ผูส้อบบญัช ี

• นายประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 
• นายเทอดทอง เทพมังกร  
• นางสาวชมภนูุช แซแ่ต ้ 
• นายอดุม ธนูรัตน์พงศ ์ 
• นางสาวชตุมิา วงษ์ศราพันธช์ยั  
• นางสาวรฐาภัทร ลิม้สกลุ 

บรษัิท พวี ีออดทิ จํากัด  
เลขที ่100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานชิ บ ีถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท ์0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 
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7. ขอ้มลูอืน่ๆ 

 ขอ้กําหนดในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ 
วธิกีารขายหนว่ยลงทนุ 

ผูส้นใจสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุน ในราคาขายหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย โดยตอ้งสั่งซือ้ขัน้ต่ํา 500 บาท สําหรับ
ครัง้แรก และครัง้ตอ่ไป 

สามารถตดิตอ่จองซือ้ ไดท้ี ่

 บรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ทกุวันทําการของธนาคารพาณชิย ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 - 15.30 น. 

 หกับญัชเีงนิฝากแบบถวัเฉลีย่ (Dollar Cost Averaging) สามารถตดิตอ่ไดท้ี ่
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
 Bangkok Bank Mobile Banking 
 บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
 BF Fund Trading 

 ระบบอนิเตอรเ์น็ต ทกุวันตลอด 24 ชัว่โมง ไดท้ี ่
 Bualuang iBanking 
 Bangkok Bank Mobile Banking 
 BF Fund Trading 
การสง่คําสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์(ยกเวน้ BF Fund Trading) กอ่นเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย จะไดร้าคา
ขายหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการสง่คําสั่งซือ้หลังเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้ขายหรอืสง่
คําสั่งซือ้ในวันหยดุทําการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไป 
การสง่คําสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่าน BF Fund Trading กอ่นเวลา 15.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้
ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการสง่คําสั่งซือ้หลังเวลา 15.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย หรอืสง่คําสั่งซือ้ในวันหยดุทําการซือ้
ขาย จะไดร้าคาขายหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไป 

วธิกีารส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

ผูส้นใจลงทนุสามารถตดิต่อขอรับหนังสอืชีช้วน คําสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบัญชกีองทุน คู่มอืการลงทุน และเอกสารอืน่ใดตามที่
กฎหมายกําหนด (ถา้ม)ี ไดท้ีบ่รษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื สําหรับผูล้งทุนทียั่งไม่เคยเปิดบัญชกีองทนุ จะตอ้ง
เปิดบัญชกีองทุนโดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในใบคําขอเปิดบัญชกีองทุนพรอ้มแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
กองทนุ  

ทัง้นี้ ในการเปิดบัญชกีองทุนหรือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีเป็นครัง้แรก บรษัิทจัดการจะจัดใหม้ีคู่มอืการลงทุน ซึง่ผูถ้ือ
หน่วยลงทนุจะตอ้งศกึษาและปฏบัิตติามเพือ่ใหไ้ดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษี  

เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช ี
(1) กรณี บคุคลธรรมดา 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(2) กรณี นติบิคุคล 

ก) หนังสอืรับรองกระทรวงพาณชิย ์
ข) สําเนาหนังสอืมอบอํานาจ และตัวอยา่งลายมอืชือ่ของผูม้อีํานาจลงนามแทนนติบิคุคล 
ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อีํานาจลงนามแทนนติบิคุคล 
ง) เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ใด (ถา้ม)ี 

รายละเอยีดชอ่งทางในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ มดัีงนี้ 

1. บรษิทัจดัการ 
ผูส้นใจสามารถขอรับหนังสอืชีช้วน คําสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบัญชกีองทนุ คู่มอืการลงทนุ และเอกสารอืน่ใดตามทีก่ฎหมาย
กําหนด (ถา้ม)ี ไดท้ีบ่รษัิทจัดการ และผูส้ั่งซือ้จะตอ้งสั่งซือ้ไมต่ํ่ากว่ามลูคา่ขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ โดยกรอกรายละเอยีดตา่งๆ ใบคําขอ
เปิดบัญชกีองทุน (สําหรับการสั่งซือ้ครัง้แรก) และคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหค้รบถว้นชดัเจน และนําคําขอเปิดบัญชกีองทนุ (ถา้ม)ี และ
คําสั่งซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มทัง้เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนไปยืน่ทีบ่รษัิทจัดการ 

2. ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
ผูส้นใจสามารถขอรับหนังสอืชีช้วน คําสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบัญชกีองทนุ คู่มอืการลงทนุ และเอกสารอืน่ใดตามทีก่ฎหมาย
กําหนด (ถา้มี) ไดท้ี่ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และผูส้ั่งซื้อจะตอ้งสั่งซื้อไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซื้อ โดยกรอก
รายละเอยีดตา่งๆ ใบคําขอเปิดบัญชกีองทนุ (สําหรับการสั่งซือ้ครัง้แรก) และคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหค้รบถว้นชดัเจน และนําคําขอเปิด
บัญชกีองทนุ (ถา้ม)ี และคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มทัง้เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนไปยืน่ทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
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3. หกับญัชเีงนิฝากแบบถวัเฉลีย่ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นประจํา ตามวันทีท่ีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนกําหนดไว ้ดว้ยการใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจาก
บัญชเีงนิฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ไดร้ะบุไว ้ใน “คําขอใชบ้รกิารหักเงินจากบัญชเีงนิฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบ 
ถัวเฉลี่ย” หรือคําขออื่นในทํานองเดยีวกัน ดว้ยจํานวนเงนิที่เท่ากันในแต่ละครัง้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถ
ตดิต่อบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิาร พรอ้มแนบเอกสารประกอบการสมัครใชบ้รกิาร อาทเิช่น 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ และนําสมดุบัญชเีงนิฝากบัญชสีะสมทรัพย/์กระแสรายวัน เอกสารแสดง
สทิธใินหน่วยลงทนุมาดว้ย  

(1) การส ัง่ซือ้ผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

(1.1) กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพือ่ส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพือ่ขอใชบ้รกิารหัก
บัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โดยกรอก “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทุน
เปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ซึง่การใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนจะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับต่อไปจนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก “คํา
ขอยกเลกิบรกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคําขออื่นในทํานอง
เดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี

(1.2) กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝากธนาคารอืน่ๆ เพือ่ส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพือ่ขอใชบ้รกิารหัก
บัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกสกิรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์
และ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารพาณิชยอ์ื่นใดทีบ่รษัิทจัดการจะประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิผ่านทาง
เว็บไซตข์องบรษัิทที่ www.bblam.co.th หรือแจง้โดยวธิีอื่นใดตามความเหมาะสม โดยกรอก “หนังสอืขอใหหั้ก
บัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ซึง่การสมัครใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน
จะมีผลใชบั้งคับทันที และใหค้งมีผลใชบั้งคับต่อไปจนกว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก “คําขอ
ยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนืทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วันก่อนวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ีทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารหักบัญชี
เงนิฝาก เป็นไปตามทีธ่นาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากกําหนด 
บริษัทจัดการจะสามารถใหบ้ริการหักบัญชีเงินฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุนได ้ เมื่อธนาคารเจา้ของบัญชีเงินฝาก
ดังกล่าวขา้งตน้แจง้ใหค้วามยนิยอมหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนมายังบรษัิทจัดการ และบรษัิท
จัดการไดแ้จง้เริม่ใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสมแลว้เทา่นัน้ 
ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน เพื่อขอใชบ้รกิารสั่งซือ้หน่วย
ลงทุนเป็นประจํา ตามวันที่ที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนกําหนดไว ้ดว้ยการใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากขา้งตน้ 
โดยกรอก “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ใน
ทํานองเดยีวกัน ซึง่การใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนจะมผีลใชบั้งคับทันท ีและให ้
คงมผีลใชบั้งคับตอ่ไปจนกวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก “คําขอยกเลกิบรกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิ
ฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี
กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนม ี“หนังสอืขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดียวกันมายังบรษัิท
จัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน จะมีผลให ้“คําสั่งซือ้” ตลอดจน “คําสั่งรอดําเนินการเพื่อซือ้หน่วย
ลงทนุ” ถกูยกเลกิทันท ี
ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งระบุชือ่กองทุน และจํานวนเงนิทีต่อ้งการสั่งซือ้ซึง่จะตอ้งไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ 
บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้และโอนเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุ เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุตาม
เงือ่นไขทีไ่ดร้ะบไุวใ้น “คําสั่งซือ้” หรอื “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดแบบ
ถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดียวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย ซึง่จะใช ้
มูลค่าหน่วยลงทุนทีคํ่านวณไดเ้มือ่สิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนวันนัน้เป็นเกณฑใ์นการคํานวณ และราคาขาย
หน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 
การหักบัญชเีงนิฝากดังกลา่วจะอยูภ่ายใตเ้งือ่นไข ดังนี ้
1.  กรณีวันทีก่ําหนดหักเงนิบัญชเีงนิฝากตรงกับวันหยุดทําการหรอืวันหยุดทําการซือ้ขาย บรษัิทจัดการจะหักเงนิ

จากบัญชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวันทําการหรอืวันทําการซือ้ขายถัดไป 
2.  กรณีวันทีก่ําหนดหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากไม่มใีนเดอืนนัน้ เชน่ วันที ่31 แต่ในเดอืนนัน้ม ี30 วัน บรษัิทจัดการ

จะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวันทําการหรอืวันทําการซือ้ขายสดุทา้ยของเดอืนนัน้ 
3.  กรณีวันทีก่ําหนดหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเป็นวันสดุทา้ยของเดอืนและตรงกับวันหยุด เชน่ วันที ่31 ธันวาคม 

บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพื่อซือ้หน่วยลงทุนในวันทําการหรือวันทําการซือ้ขายสุดทา้ยของ
เดอืนนัน้ 

ทัง้นี้ รายการทีหั่กบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในสมุดบัญชเีงนิฝาก เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ
นําสมดุบัญชเีงนิฝากไปบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบัน  



 
16  กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้อาเซียนเพ่ือการเลี้ ยงชีพ | B-ASEANRMF 

กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนนําเช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรอืมกีารสง่คําสั่งหักบัญชธีนาคารเพือ่ฝากเขา้บัญชเีงนิฝากที่
ยังไมส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นวันทีม่กีารหักบัญช ีบรษัิทจัดการจะไมดํ่าเนนิการหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิท
จัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่เีงนิครบตามทีร่ะบไุวเ้พือ่ซือ้หน่วยลงทนุ หากเงนิในบัญชี
เงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ในงวดใดมไีมเ่พยีงพอทีบ่รษัิทจัดการจะหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะไม่หักเงนิ
ในบัญชเีงนิฝากในงวดนัน้ๆ และจะทําการหักบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนในงวดถัดไป และจะไม่หักบัญชเีงนิ
ฝากยอ้นหลัง สําหรับงวดทีบั่ญชเีงนิฝากมเีงนิไมเ่พยีงพอทีจ่ะหักซือ้หน่วยลงทนุ 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะซือ้หน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงนิในบัญชเีงนิฝากมไีม่เพยีงพอทีจ่ะ
ซือ้หน่วยลงทนุในลําดับแรกใหค้รบตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุระบุไว ้บรษัิทจัดการจะไมหั่กบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุนใน
ลําดับนัน้ และจะหักเงนิในบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนในลําดับถัดไปจนครบตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไวแ้ต่
ไมต่ํ่ากวา่ขอ้กําหนดในการซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต่ําของแตล่ะกองทนุ 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการแกไ้ข “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิด
แบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุกรอก “คําขอเปลีย่นแปลงขอ้มลูการใชบ้รกิารหัก
เงนิจากบัญชเีงนิฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน และแจง้ให ้
บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี
บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยูก่ับบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการทํา
รายงานทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้
ผูส้ั่งซือ้จะไม่สามารถเพกิถอน หรอืขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจากรายการสั่งซือ้ทีบ่รษัิทจัดการไดท้ําการหักเงนิ
จากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่ในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

(1.3) กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝากผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตดิตอ่ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต 
เพือ่ขอใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นการ
ขอใชบ้รกิารดังกลา่ว 

(2) การส ัง่ซือ้ผา่นบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่ 

(2.1) กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝากธนาคาร เพือ่ส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตดิตอ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก 
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสกิรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทย
พาณชิย ์และ บมจ.ธนาคารกรุงศรอียธุยา หรอืธนาคารพาณชิยอ์ืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจะประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิผ่าน
ทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม โดยกรอก “หนังสอืขอให ้
หักบัญชเีงนิฝาก” หรือคําขออืน่ในทํานองเดียวกัน ซึง่การสมัครใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้ือหน่วย
ลงทุนจะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับต่อไปจนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก “คํา
ขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดียวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนืทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วันก่อนวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ีทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารหัก
บัญชเีงนิฝาก เป็นไปตามทีธ่นาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากกําหนด 
บริษัทจัดการจะสามารถใหบ้ริการหักบัญชีเงินฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุนได ้ เมื่อธนาคารเจา้ของบัญชีเงินฝาก
ดังกล่าวขา้งตน้แจง้ใหค้วามยนิยอมหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนมายังบรษัิทจัดการ และบรษัิท
จัดการไดแ้จง้เริม่ใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสมแลว้เทา่นัน้ 
ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน เพื่อขอใชบ้รกิารสั่งซือ้หน่วย
ลงทุนเป็นประจําตามวันที่ที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนกําหนดไว ้ดว้ยการใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากขา้งตน้ 
โดยกรอก “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ใน
ทํานองเดยีวกัน ซึง่การใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหนว่ยลงทุนจะมผีลใชบั้งคับทันท ีและให ้
คงมผีลใชบั้งคับตอ่ไปจนกวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก “คําขอยกเลกิบรกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิ
ฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี
กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุน ม ี“หนังสอืขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกันมายังบรษัิท
จัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน จะมีผลให ้“คําสั่งซือ้” ตลอดจน “คําสั่งรอดําเนินการเพื่อซือ้หน่วย
ลงทนุ” ถกูยกเลกิทันท ี
ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งระบุชือ่กองทุน และจํานวนเงนิทีต่อ้งการสั่งซือ้ซึง่จะตอ้งไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ 
บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้และโอนเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุ เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุตาม
เงือ่นไขทีไ่ดร้ะบไุวใ้น “คําสั่งซือ้” หรอื “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดแบบ
ถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดียวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย ซึง่จะใช ้
มูลค่าหน่วยลงทุนทีคํ่านวณไดเ้มือ่สิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนวันนัน้เป็นเกณฑใ์นการคํานวณ และราคาขาย
หน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 
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การหักบัญชเีงนิฝากดังกลา่วจะอยูภ่ายใตเ้งือ่นไข ดังนี ้
1.  กรณีวันทีก่ําหนดหักเงนิบัญชเีงนิฝากตรงกับวันหยุดทําการหรอืวันหยุดทําการซือ้ขาย บรษัิทจัดการจะหักเงนิ

จากบัญชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวันทําการหรอืวันทําการซือ้ขายถัดไป 
2.  กรณีวันทีก่ําหนดหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากไมม่ใีนเดอืนนัน้ เชน่ วันที ่31 แตใ่นเดอืนนัน้ม ี30 วันบรษัิทจัดการจะ

หักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวันทําการหรอืวันทําการซือ้ขายสดุทา้ยของเดอืนนัน้ 
3.  กรณีวันทีก่ําหนดหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเป็นวันสดุทา้ยของเดอืนและตรงกับวันหยุด เชน่ วันที ่31 ธันวาคม 

บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนในวันทําการหรือวันทําการซือ้ขายสุดทา้ยของ
เดอืนนัน้ 

ทัง้นี้ รายการทีหั่กบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในสมุดบัญชเีงนิฝาก เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ
นําสมดุบัญชเีงนิฝากไปบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบัน  
กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุนําเช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรอืมกีารสง่คําสั่งหักบัญชธีนาคารเพือ่ฝากเขา้บัญชเีงนิฝากทียั่ง
ไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นวันทีม่กีารหักบัญช ีบรษัิทจัดการจะไม่ดําเนนิการหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุน บรษัิท
จัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่เีงนิครบตามทีร่ะบไุวเ้พือ่ซือ้หน่วยลงทนุ หากเงนิในบัญชี
เงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ในงวดใดมไีม่เพยีงพอทีบ่รษัิทจัดการจะหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะไม่หักเงนิ
ในบัญชเีงนิฝากในงวดนัน้ๆ และจะทําการหักบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนในงวดถัดไป และจะไม่หักบัญชเีงนิ
ฝากยอ้นหลังสําหรับงวดทีบั่ญชเีงนิฝากมเีงนิไมเ่พยีงพอทีจ่ะหักซือ้หน่วยลงทนุ 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะซือ้หน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงนิในบัญชเีงนิฝากมไีม่เพยีงพอทีจ่ะ
ซือ้หน่วยลงทนุในลําดับแรกใหค้รบตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุระบไุว ้บรษัิทจัดการจะไมหั่กบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุนใน
ลําดับนัน้ และจะหักเงนิในบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนในลําดับถัดไปจนครบตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไวแ้ต่
ไมต่ํ่ากวา่ขอ้กําหนดในการซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต่ําของแตล่ะกองทนุ 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการแกไ้ข “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิด
แบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุกรอก “คําขอเปลีย่นแปลงขอ้มลูการใชบ้รกิารหัก
เงนิจากบัญชเีงนิฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน และแจง้ให ้
บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี
บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยูก่ับบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการทํา
รายงานทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้
ผูส้ั่งซือ้จะไม่สามารถเพกิถอน หรอืขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุจากรายการสั่งซือ้ทีบ่รษัิทจัดการไดท้ําการหักเงนิ
จากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่ในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

(2.2) กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝากผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อเพื่อขอใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ต ดว้ยบรกิาร Mobile 
Application ของบรษัิทจัดการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกลา่ว 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลง วธิีการ และหรืออื่นใดเกีย่วกับวธิกีารหักบัญชเีงนิฝากเพื่อซือ้หน่วย
ลงทุนได ้รวมถงึอนาคตผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนอื่นที่มีการแต่งตัง้เพิม่เตมิจะเปิดรับคําสั่งซือ้ผ่านการหักบัญชเีงนิฝากให ้
สามารถทําได ้อนึ่ง โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที่ www.bblam.co.th หรือแจง้โดยวธิ ี
อืน่ใดตามความเหมาะสม 

4.  ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) 

(1) บรกิารบวัหลวง ไอแบงกก์ ิง้ (Bualuang iBanking) 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอรเ์น็ตไดด้ว้ยบรกิาร บัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ โดยผูถ้ือหน่วย
ลงทุนจะตอ้งระบุเลขที่ผูถ้ือหน่วยลงทุน และลงนามในคําขอใชบ้รกิาร และปฏบัิตติามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นการขอใชบ้รกิาร
ดังกล่าว และเมือ่ไดรั้บรหัสผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่าน (Password) สําหรับใชบ้รกิารดังกล่าวแลว้ สามารถสั่งซือ้หน่วย
ลงทุนผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร ไดท้ี่ www.bangkokbank.com หรือเว็บไซต์อื่นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเตมิใน
อนาคต 
ในกรณีผูส้ั่งซือ้ประสงคส์ั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ใหผู้ส้ั่งซือ้ปฏบัิตติาม
ขัน้ตอนการทํารายการสั่งซือ้ โดยผูส้ั่งซือ้ตอ้งปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 
การสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งสั่งซือ้ครัง้ละไม่ต่ํา
กว่ามูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ และสามารถสั่งซื้อไดค้รัง้ละไม่เกนิ 5,000,000 บาท หรือมูลค่าอื่นที่บริษัทจัดการแจง้ใน
อนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน 
เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทํารายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนืจะหักเงนิตามจํานวนทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้หรอืตัดเงนิจากบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ 
หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ในวันทีส่ั่งซือ้  
อนึง่ ในการชําระค่าหน่วยลงทุน หากมใิชก่รณีทีผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุขายคนืหน่วยลงทนุของกองทุนเปิดอืน่ เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทุนนี้ ผูซ้ ือ้หน่วยลงทุนตอ้งชําระดว้ยเงนิจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบรษัิทจัดการไม่ได ้ผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดช้ําระเงนิค่า
ซือ้หน่วยลงทนุแลว้ จะเพกิถอนคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้ 
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คําสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ จะสมบูรณ์ต่อเมือ่ผูส้ั่งซือ้ไดท้ํารายการสั่งซือ้
และบรษัิทจัดการไดรั้บเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และบรษัิทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน โดยผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะไม่
สามารถยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได ้เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นกรณีพเิศษ 
อย่างไรก็ตาม หากมีขอ้ขัดขอ้งของระบบเครือข่ายอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตุใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถรับเงนิค่าสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุดังกลา่วและไมส่ามารถจัดสรรหน่วยลงทนุได ้ใหถ้อืวา่ยังไมม่กีารทํารายการการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ตนัน้ 
บรษัิทจัดการถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ตกลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอ
แบงกก์ิง้ ยอมรับและผูกพันตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่ําหนดไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร และหรือ ที่จะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลี่ยนแปลง
ตอ่ไปในภายหนา้ ซึง่รวมถงึการยอมรับความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนื่องมาจากความขัดขอ้งของระบบ 

(2) บรกิารโมบายแบงกก์ ิง้ จากธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Mobile Banking) 
ผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตไดด้ว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ จากธนาคารกรุงเทพ 
(“โมบายแบงกก์ิง้ฯ”) โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งระบุเลขที่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และลงนามในคําขอใชบ้รกิาร และปฏบัิตติาม
เงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกลา่ว และเมือ่ไดรั้บรหัสผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่าน (Password) สําหรับใชบ้รกิาร
ดังกล่าวแลว้ สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ iOS ของ iPhone/ iPad หรือ
ระบบปฏบัิตกิาร Android หรอื WAP หรอืระบบปฏบัิตกิารอืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต 
ในกรณีผูส้ั่งซือ้ประสงคส์ั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ ใหผู้ส้ั่งซือ้ปฏบัิตติามขัน้ตอน
การทํารายการสั่งซือ้ โดยผูส้ั่งซือ้ตอ้งปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 
การสั่งซือ้หน่วยลงทุน ผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งสั่งซือ้ครัง้ละไม่ต่ํากวา่
มูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ และสามารถสั่งซือ้ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 5,000,000 บาท หรอืมูลคา่อืน่ ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ในอนาคต 
ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน 
เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทํารายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ ผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนืจะหักเงนิตามจํานวนทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้หรอืตัดเงนิจากบัตรเครดติหรอืบัตรเดบติ หรอื
บัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ในวันทีส่ั่งซือ้ 
อนึง่ ในการชําระค่าหน่วยลงทุน หากมใิชก่รณีทีผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุขายคนืหน่วยลงทนุของกองทุนเปิดอืน่ เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทุนนี้ ผูซ้ ือ้หน่วยลงทุนตอ้งชําระดว้ยเงนิจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบรษัิทจัดการไม่ได ้ผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดชํ้าระเงนิค่า
ซือ้หน่วยลงทนุแลว้ จะเพกิถอนคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้
คําสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ จะสมบูรณ์ต่อเมือ่ผูส้ั่งซือ้ไดท้ํารายการสั่งซือ้และ
บรษัิทจัดการไดรั้บเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุน และบรษัิทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน โดยผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได ้เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นกรณีพเิศษ 
อย่างไรก็ตาม หากมีขอ้ขัดขอ้งของระบบเครือข่ายอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตุใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถรับเงนิค่าสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุดังกลา่วและไมส่ามารถจัดสรรหน่วยลงทนุได ้ใหถ้อืวา่ยังไมม่กีารทํารายการการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ตนัน้ 
บรษัิทจัดการถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่กลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ 
ยอมรับและผูกพันตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่ําหนดไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร และหรอืทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลีย่นแปลงต่อไปในภาย
หนา้ ซึง่รวมถงึการยอมรับความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนื่องมาจากความขัดขอ้งของระบบ 

(3) บรกิาร BF Fund Trading 
ผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ต ดว้ยบรกิาร Mobile Application ของบรษัิทจัดการ 
โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกลา่ว 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร และหรอืกําหนดเวลารับคําสั่งซือ้ผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต 
และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทาง
เว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม 

บรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื อาจเพิม่เตมิชอ่งทางการทํารายการซือ้หน่วยลงทุนอืน่ใดทีจ่ะมขีึน้ในอนาคต ซึง่
จะปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งตามทีส่ํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เพือ่อํานวยความสะดวกตอ่ผูล้งทนุ โดย
บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

การชําระเงนิคา่ส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

1. กรณีส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  
(ก) สามารถชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงนิสด คําสั่งหักบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรอืวธิอีืน่ใด 

ทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกันกับสํานักงานทีรั่บการสั่งซือ้เท่านัน้ โดยจะตอ้งลงวันทีท่ีส่ั่งซือ้และขดีคร่อม
เฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บญัชจีองซือ้หน่วยลงทุนกองทนุเปิดบวัหลวงหุน้อาเซยีนเพือ่การเลีย้งชพี” ซึง่เป็นบัญชเีงนิฝาก
ของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืบัญชจีองซือ้อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคต      

(ข)  สามารถชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรือบัตรเดบติ หรือบัตรอื่นใด ของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของสถาบัน
การเงนิอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใดในวันทีท่ีส่ั่งซือ้ 
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 อย่างไรก็ตาม การรับชําระดว้ยบัตรดังกล่าวขา้งตน้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับชําระคา่ซือ้หน่วยลงทุน ดว้ยบัตรเครดติ 
หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ณ สถานที ่หรอืชว่งระยะเวลา หรอืภายใตเ้งือ่นไขอืน่ใด ตามทีบ่รษัิทจัดการจะกําหนด และแจง้
ใหผู้ล้งทนุทราบผ่าน www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม 
อนึ่ง การชําระเงนิดว้ยบัตรดังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่บรษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนจาก การชําระดว้ยบัตร
ดังกล่าว หรือจากธนาคารทีผู่ส้ั่งซือ้ใชบั้ญชบัีตรเครดติ หรือบัตรเดบติ หรือบัตรอื่นใด ภายในวันทําการถัดจากวันที่ที่สั่งซือ้
หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว    

 อยา่งไรก็ตาม กอ่นเปิดใหบ้รกิารรับชําระคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด บรษัิทจัดการจะแจง้
ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม การชําระดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอื
บัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี จะไมม่กีารสะสมคะแนน เวน้แตธ่นาคารจะกําหนดอนุญาตเป็นอยา่งอืน่   

 ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วันเวลา ในการรับชําระดว้ยบัตรเครดติ หรอื
บัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ดังกลา่วขา้งตน้ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่าน ทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th 
หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

(ค) ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกสกิรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์และ บมจ.ธนาคารกรุงศรอียธุยา หรอืธนาคารพาณชิยอ์ืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการ
จะประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที่ www.bblam.co.th หรือแจง้โดยวธิีอื่นใดตามความเหมาะสม ผู ้
สั่งซือ้ทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิารโดยกรอก “หนังสอืขอใหหั้ก
บัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ซึง่การสมัครใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้จะมผีลใชบั้งคับทันท ี
และใหค้งมผีลใชบั้งคับตอ่ไปจนกว่าผูส้ั่งซือ้จะเพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก “คําขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่
ในทํานองเดยีวกัน และแจง้ใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วันกอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ีทัง้นี้ 
คา่ธรรมเนียมการใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากเป็นไปตามทีธ่นาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากกําหนด  
บรษัิทจัดการจะสามารถใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ ไดเ้มื่อธนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากดังกล่าวขา้งตน้ แจง้ให ้
ความยนิยอมหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มายังบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการไดแ้จง้เริม่ใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากแก่
ผูส้ั่งซือ้ทราบ โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสมแลว้เทา่นัน้  
ผูส้ั่งซือ้ตอ้งระบุชือ่กองทุน และจํานวนเงนิทีต่อ้งการสั่งซือ้ซึง่จะตอ้งไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะหัก
เงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้และโอนเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทุน เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนตามเงือ่นไขทีไ่ดร้ะบุไวใ้น “คําสั่ง
ซือ้” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ในราคาขายหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย ซึง่จะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุ
ทีคํ่านวณไดเ้มือ่สิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุวันนัน้เป็นเกณฑใ์นการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทนุดังกล่าวเป็นราคาที่
รับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากทีม่เีงนิครบตามทีร่ะบุไวใ้น “คําสั่งซือ้” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน เพือ่ซือ้หน่วย
ลงทุน หากเงนิในบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มไีม่เพยีงพอทีบ่รษัิทจัดการจะหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะไม่หัก
เงนิในบัญชเีงนิฝากและขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว  
กรณีผูส้ั่งซือ้ม ี“หนังสอืขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกันมายังบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซือ้คนื จะมผีลให ้“คําสั่งซือ้” ตลอดจน “คําสั่งรอดําเนนิการเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ” ถกูยกเลกิทันท ี 

อย่างไรก็ตาม การรับชําระเงนิกรณีสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ นัน้ บรษัิท
จัดการอาจแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลงได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th 
หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

2. กรณีส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่  
(ก) ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรอืวธิอีืน่ใด ทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหัก

บัญชเีดยีวกันกับสํานักงานทีรั่บการสั่งซือ้เท่านั้น โดยจะตอ้งลงวันทีท่ีส่ั่งซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชจีองซือ้
หน่วยลงทุนของ บลจ.บัวหลวง” ซึง่เป็นบัญชเีงนิฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืบัญชเีงนิฝากของธนาคารอืน่ใด (ถา้ม)ี 
หรอืบัญชจีองซือ้อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิหรอืเปลี่ยนแปลงไดใ้นอนาคตทีบ่รษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืน
เป็นผูเ้ปิดบัญชจีองซือ้หน่วยลงทุน เพื่อรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทุน ทัง้นี้ หากมีผลประโยชน์ใดเกดิขึน้เนื่องจากบัญชจีองซือ้
ดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหเ้ป็นประโยชน์ของกองทนุ 

กรณีทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นผูเ้ปิดบัญชจีองซือ้หน่วยลงทุนเพือ่รับชําระค่าซือ้หน่วยลงทุน ผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนืจะนําเงนิคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการกําหนด  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับปรุงเปลีย่นแปลงขอ้มูลเกีย่วกับบัญชรัีบชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนดังกลา่ว โดยไม่ขัดกับประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการ
จะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟท ์หรอืต๋ัวแลกเงนิภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพือ่เรยีกเก็บเงนิ
ภายในวันเดยีวกันของแตล่ะสํานักงานสาขาทีส่ั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูส้ั่งซือ้ทําการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวันทําการซือ้ขาย
ถัดไปในราคาขายหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไปนัน้ หรอืสําหรับในกรณีทีเ่ช็ค ดราฟท ์หรอืต๋ัวแลกเงนิ
ดังกลา่วไมส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นวันทีส่ั่งซือ้ไมว่า่ดว้ยเหตใุด บรษัิทจัดการจะยกเลกิคําสั่งซือ้ดังกลา่ว 
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(ข) ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรือบัตรเดบติ หรือบัตรอื่นใด ของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของ
สถาบันการเงนิอื่นใดที่บรษัิทจัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติ หรือบัตรเดบติ หรือบัตรอื่นใดในวันที่ที่
สั่งซือ้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ณ สถานที ่
หรอืชว่งระยะเวลาหรอืภายใตเ้งือ่นไขอืน่ใด ตามทีบ่รษัิทจัดการ จะกําหนด โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทาง
เว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม    

อนึ่ง การชําระเงนิดว้ยบัตรดังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่บรษัิทจัดการมไิดรั้บเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนจากการชําระดว้ยบัตร
ดังกล่าว หรือจากธนาคารที่ผูส้ั่งซือ้ใชบั้ญชบัีตรเครดติ หรือบัตรเดบติ หรือบัตรอื่นใด ภายในวันทําการถัดจากวันที่ที่สั่งซือ้
หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว    

อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดใหบ้รกิารรับชําระค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรือบัตรเดบติ หรือบัตรอื่นใด บรษัิทจัดการ
จะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม การชําระดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเด
บติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี จะไมม่กีารสะสมคะแนน เวน้แตธ่นาคารจะกําหนดอนุญาตเป็นอยา่งอืน่    

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วันเวลา ในการรับชําระดว้ยบัตรเครดติ หรอื
บัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถา้มี)  ดังกล่าวขา้งตน้ โดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่าน ทางเว็บไซต์ 
www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

(ค) ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสกิรไทย 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทยพาณชิย ์และ บมจ.ธนาคารกรุงศรอียธุยา หรอืธนาคาร
พาณชิยอ์ืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจะประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่
ใดตามความเหมาะสม ผูส้ั่งซือ้ทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิต่อบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่
ขอใชบ้รกิารโดยกรอก “หนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ซึง่การสมัครใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชี
เงนิฝากของผูส้ั่งซือ้จะมีผลใชบั้งคับทันที และใหค้งมีผลใชบั้งคับต่อไปจนกว่าผูส้ั่งซือ้จะเพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก “คําขอ
ยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื
ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วันก่อนวันที่จะมีการหักบัญช ีทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก เป็นไปตามที่
ธนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากกําหนด 

บรษัิทจัดการจะสามารถใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ ไดเ้มื่อธนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากดังกล่าวขา้งตน้ แจง้ให ้
ความยนิยอมหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มายังบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการไดแ้จง้เริม่ใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากแก่
ผูส้ั่งซือ้ทราบ โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสมแลว้เทา่นัน้ 

ผูส้ั่งซือ้ตอ้งระบุชือ่กองทุน และจํานวนเงนิทีต่อ้งการสั่งซือ้ซึง่จะตอ้งไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะหัก
เงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้และโอนเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทุน เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนตามเงือ่นไขทีไ่ดร้ะบุไวใ้น “คําสั่ง
ซือ้” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ในราคาขายหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย ซึง่จะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุ
ทีคํ่านวณไดเ้มือ่สิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุวันนัน้เป็นเกณฑใ์นการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทนุดังกล่าวเป็นราคาที่
รับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากทีม่เีงนิครบตามทีร่ะบุไวใ้น “คําสั่งซือ้” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน เพือ่ซือ้หน่วย
ลงทุน หากเงนิในบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มไีม่เพยีงพอทีบ่รษัิทจัดการจะหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะไม่หัก
เงนิในบัญชเีงนิฝากและขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว 

กรณีผูส้ั่งซือ้ม ี“หนังสอืขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทาํนองเดยีวกันมายังบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซือ้คนื จะมผีลให ้“คําสั่งซือ้” ตลอดจน “คําสั่งรอดําเนนิการเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ” ถกูยกเลกิทันท ี

อย่างไรก็ตาม การรับชําระเงนิกรณีสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษัิทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนอืน่นัน้ บรษัิทจัดการ 
ขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลงได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th 
หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

3. กรณีส ัง่ซือ้โดยหกับญัชเีงนิฝากแบบถวัเฉลีย่  

ผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน จะถูกหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารพาณิชยอ์ืน่ใดทีผู่ซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วย
ลงทนุระบไุวใ้นคําขอใชบ้รกิาร ดว้ยจํานวนเงนิทีเ่ทา่กันในแตล่ะครัง้ 

4. กรณีส ัง่ซือ้ผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet)  

(ก) ผูส้ั่งซือ้จะถูกหักเงนิตามจํานวนที่สั่งซือ้ทันทีจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ที่ไดร้ะบุไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร หากเงนิในบัญชไีม่
เพยีงพอ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไม่หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้นัน้ ซึง่ผู ้
สั่งซือ้อาจทําการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ 

(ข) ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติหรือบัตรเดบติ หรือบัตรอื่นใดของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของ
สถาบันการเงนิอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติหรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ในวันที่
สั่งซือ้ 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ดว้ย
บัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ภายในชว่งระยะเวลาหรอืภายใตเ้งือ่นไขอืน่ใด ตามทีบ่รษัิทจัดการจะกําหนด 
โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม 
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อนึง่ การชําระเงนิดว้ยบัตรดังกล่าวในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทุนจากการชําระดว้ยบัตรดังกล่าว หรอื
จากธนาคารทีผู่ส้ั่งซือ้ใชบั้ญชบัีตรเครดติหรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ภายในวันทําการถัดจากวันทีส่ั่งซือ้หน่วยลงทุน 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว 
อยา่งไรก็ตาม กอ่นเปิดใหบ้รกิารรับชําระค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการ
จะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม 
การชําระดว้ยบัตรดังกลา่ว จะไมม่กีารสะสมคะแนนบัตรเครดติ เวน้แตธ่นาคารจะกําหนดอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วันเวลา ในการรับชําระดว้ยบัตรเครดติ หรอื
บัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ให ้ผูล้งทุนทราบผ่านทาง
เว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

บรษัิทจัดการอาจเพิม่ช่องทางและหรือวธิกีารรับชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน เชน่  
E-Wallet หรือ Prompt-Pay หรือ Bill Payment เป็นตน้ หรอืวธิอีื่นใดในอนาคต โดยถอืว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 
ซึง่บรษัิทจัดการจะคํานงึถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสําคัญ ทัง้นี้ กรณีทีบ่รษัิทจัดการจัดใหม้ชีอ่งทางหรอืวธิกีารรับชําระเงนิคา่
ซือ้หน่วยลงทุนเพิม่เตมิ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความ
เหมาะสม 
การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะไดรั้บจัดสรรหน่วยลงทนุตามทีส่ั่งซือ้หลังจากทีไ่ดชํ้าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวน  
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการจัดสรรหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่าการจัดสรรในกรณี
ดังกลา่วมผีลกระทบตอ่การลงทนุของกองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืตอ่ชือ่เสยีง หรอืตอ่ความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ
โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้  

การคนืเงนิคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการคนืเงนิสว่นทีไ่ม่ไดรั้บการจัดสรรพรอ้มดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ใหแ้ก่ผู ้
สั่งซือ้ โดยการชําระเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนตามทีอ่ยู่ทีผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุระบุไวใ้นคําขอเปิดบัญช ี
ภายใน 15 วันนับจากวันทีบ่รษัิทไมส่ามารถจัดสรรหน่วยลงทนุ  

เง ือ่นไขการขายหนว่ยลงทนุ 

บรษัิทจัดการจะปฏเิสธ และ/หรอืระงับการสั่งซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรอืบางสว่น ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังนี้  
(1) กรณีทีเ่อกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอืไมค่รบถว้น  
(2)  กรณีทีบ่รษัิทจัดการเกดิขอ้สงสัยวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไมโ่ปร่งใส เชน่ อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้  
(3)  กรณีตามที่บรษัิทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บรษัิทจัดการเห็นว่าการสั่งซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อใหเ้กดิปัญหาในการ

บรหิารกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทุน เป็นตน้ ทัง้นี้ เพือ่เป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุน และ
ชือ่เสยีงหรอืความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการเป็นหลัก  

(4)  ในบางกรณี บรษัิทจัดการอาจปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูล้งทนุ หากคําสั่งซือ้ดังกล่าวมผีลทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุรายนัน้ ถอื
หน่วยลงทนุมากกวา่รอ้ยละ 5 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

บรษัิทจัดการจะปิดรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนชั่วคราวหรือถาวร ตามที่บรษัิทจัดการเห็นสมควร ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ
ล่วงหนา้ 3 วันกอ่นการใชส้ทิธทิีจ่ะปิดรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบรษัิทจัดการ หรอืสํานักงานใหญ่ หรอื
สํานักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื หรอืแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่
ใดตามความเหมาะสม และแจง้ใหส้ํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ  
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทีไ่ดชํ้าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุแลว้จะเพกิถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้ 
การเพิม่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้จะทําในวันทําการถัดจากวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุจํานวนนัน้  

เง ือ่นไขอืน่ใด 
การสั่งซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เมือ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุและไดท้ํารายการ
ขายหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ เพื่อใหบ้รษัิทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผูส้ั่งซือ้จะไม่สามารถยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้ได ้เวน้แต่
ไดรั้บอนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นกรณีพเิศษ 
ในการชําระค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุน หากมใิชก่รณีทีผู่ส้ั่งซือ้ทํารายการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอืน่ทีจ่ัดตัง้โดยบรษัิทจัดการเพือ่
สั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี้ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งชําระคา่สั่งซือ้ดว้ยเงนิเต็มมลูคา่จะหักกลบลบหนี้กับบรษัิทจัดการไมไ่ด ้
การลงทุนในกองทุนใหไ้ดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษี ผูส้ั่งซือ้มหีนา้ทีต่อ้งปฏบัิตติามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีก่ําหนดในกฎหมาย
ภาษีอากร 
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วธิกีารรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุ ในราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย โดยผ่านชอ่งทางดังนี้ 
   บรษิทัจดัการ และหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ทกุวันทําการของธนาคารพาณชิย ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 15.30 น.  
   ระบบอเิล็กทรอนกิส ์ทกุวันตลอด 24 ชัว่โมง ไดท้ี ่

 Bualuang iBanking  
 Bangkok Bank Mobile Banking  
 BF Fund Trading 
การสง่คําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์(ยกเวน้ BF Fund Trading) ก่อนเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย จะ
ไดร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการสง่คําสั่งขายคนืหลังเวลา 16.00 น. ในวันทํา
การซือ้ขาย หรอืสง่คําสั่งขายคนืในวันหยุดทําการซือ้ขาย จะไดร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการถัดไปไว ้
แลว้ 
การสง่คําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่าน BF Fund Trading กอ่นเวลา 15.30 น. ในวันทําการซือ้ขาย จะไดร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุที่
คํานวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการสง่คําสั่งขายคนืหลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซือ้ขาย หรอืสง่คําสั่งขาย
คนืในวันหยดุทําการซือ้ขาย จะไดร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไป 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะไดรั้บเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ดว้ยการนําเงนิเขา้บัญช ี
เงินฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ระบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชี หรือเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นที่อาจเพิ่มเตมิในอนาคต  
สั่งจ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทนุ และสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหท้า่นตามทีอ่ยูท่ีแ่จง้ไวแ้ลว้ 

วธิกีารขายหนว่ยลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื หรอืชอ่งทางอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจัด
ใหม้หีรอืประกาศแจง้เพิม่เตมิในอนาคต ตามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการกําหนด โดยบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ขเพิม่ชอ่งทางการสั่ง
ขาย หรอืแกไ้ขวธิกีารสั่งขาย หรอืแกไ้ขอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการสั่งขาย ทัง้นี้ เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะแจง้ใหผู้ล้งทุน
ทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

รายละเอยีดชอ่งทางในการขายคนืหน่วยลงทนุ มดัีงนี้  

1.   บรษิทัจดัการ 

    ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษัิทจัดการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งกรอกรายละเอยีดในคําสั่งขายคนืหน่วย     
   ลงทุนใหค้รบถว้น โดยระบุจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคืนหรอืจํานวนเงนิที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดรั้บจากการขายคืนหน่วย   
   ลงทนุ และบรษัิทจดัการจะสง่มอบหลักฐานการรับคําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน 

2.  ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

   ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุไดท้ีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งกรอกรายละเอยีดใน  
   คําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น โดยระบุจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนืหรอืจํานวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดรั้บจาก   
   การขายคนืหน่วยลงทุน และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะสง่มอบหลักฐานการรับคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย  
   ลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน  

3.   ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) 

    (1)  บรกิารบวัหลวง ไอแบงกก์ ิง้ (Bualuang iBanking) 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสั่งขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ได ้โดยผูถ้อืหน่วย
ลงทุนจะตอ้งปฏิบัตติามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นคําขอใชบ้ริการ และสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร  
ที ่www.bangkokbank.com หรอืเว็บไซตอ์ืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต  
ในกรณีผูส้ั่งขายประสงคส์ั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ใหผู้ส้ั่งขายปฏบัิติ
ตามขัน้ตอนการทํารายการขายจนครบขัน้ตอนการสั่งขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว ้ 
การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบริการบัวหลวงไอแบงก์กิง้ สามารถดําเนินการไดค้รัง้ละไม่เกนิ 
10,000,000 บาท หรอืมลูคา่อืน่ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืใน
กรณีทีส่ั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจํานวนหน่วย ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 1,000,000 หน่วย หรอืมูลค่าอืน่ทีบ่รษัิทจัดการแจง้
ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุใน
การขายคืนหน่วยลงทุน จะเกดิขึน้หลังจากที่นายทะเบียนไดบั้นทกึขอ้มูลการซือ้หน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้
เทา่นัน้ 
ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคนืหรอืจํานวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดรั้บจากการขายคนื
หน่วยลงทุนในคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนหักดว้ยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้
คนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ปรากฎในรายการที่บันทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้ือ
หน่วยลงทนุประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฎอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ 
ผูส้ั่งขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ไมไ่ด ้
หากการทํารายการสั่งขายเสร็จสมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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อยา่งไรก็ตาม หากมขีอ้ขัดขอ้งของระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตใุหบ้รษัิทจัดการไมส่ามารถคําสั่งขายหน่วยลงทุน
ได ้ใหถ้อืวา่ยังไมม่กีารทํารายการการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ตนัน้ 
บรษัิทจัดการถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ตกลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง  
ไอแบงกก์ิง้ ยอมรับและผูกพันตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่ําหนดไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร และหรอืทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลีย่นแปลง
ตอ่ไปในภายหนา้ ซึง่รวมถงึการยอมรับความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนื่องมาจากความขัดขอ้งของระบบ 

(2)  บรกิารโมบายแบงกก์ ิง้ จากธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Mobile Banking) 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ จากธนาคารกรุงเทพ  
(“โมบายแบงกก์ิง้ฯ”) โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งระบุเลขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ และลงนามในคําขอใชบ้รกิาร และปฏบัิตติาม
เงื่อนไขที่ระบุไวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกล่าว และเมื่อไดรั้บรหัสผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่าน (Password) สําหรับใช ้
บรกิารดังกล่าวแลว้ สามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทุนผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏบัิตกิาร iOS ของ iPhone/ 
iPad หรอืระบบปฏบัิตกิาร Android หรอื WAP หรอืระบบปฏบัิตกิารอืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต 
ในกรณีผูส้ั่งขายประสงคส์ั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ ใหผู้ส้ั่งขายปฏบัิตติาม
ขัน้ตอนการทํารายการขายจนครบขัน้ตอนการสั่งขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว ้ 
การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตดว้ยบริการโมบายแบงก์กิ้งฯ สามารถดําเนินการไดค้รั ้งละไม่เกิน 
10,000,000 บาท หรอืมลูคา่อืน่ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืใน
กรณีทีส่ั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจํานวนหน่วย ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 1,000,000 หน่วย หรอืมูลค่าอืน่ทีบ่รษัิทจัดการแจง้
ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน  
สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนไดบั้นทกึขอ้มูลการซือ้หน่วยลงทุน
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้  
ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุระบุจํานวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคนืหรอืจํานวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดรั้บจากการขายคนื
หน่วยลงทุนในคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนหักดว้ยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้
คนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ปรากฎในรายการที่บันทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้ือ
หน่วยลงทนุประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฎอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  
ผูส้ั่งขายหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ ไม่ได ้
หากการทํารายการสั่งขายเสร็จสมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
อยา่งไรก็ตาม หากมขีอ้ขัดขอ้งของระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตใุหบ้รษัิทจัดการไมส่ามารถคําสั่งขายหน่วยลงทุน
ได ้ใหถ้อืวา่ยังไมม่กีารทํารายการการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ตนัน้  
บรษัิทจัดการถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่กลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงก์
กิง้ฯ ยอมรับและผูกพันตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่ําหนดไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร และหรอื ทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลีย่นแปลงต่อไป
ในภายหนา้ ซึง่รวมถงึการยอมรับความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนือ่งมาจากความขัดขอ้งของระบบ 

(3) บรกิาร BF Fund Trading 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต ดว้ยบรกิาร Mobile Application ของบรษัิทจัดการ 
โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกลา่ว 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืกําหนดเวลารับคําสั่งขายคนืผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต ทัง้นี้ 
การเปลีย่นแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุ และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนือืน่ได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

บริษัทจัดการ และ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน อาจเพิ่มเตมิช่องทางการทํารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ้น 
ในอนาคต ซึง่จะปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งตามทีส่ํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เพือ่อํานวยความสะดวก
ตอ่ผูล้งทนุ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

เง ือ่นไขการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุระบุจํานวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคนื หรอืจํานวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดรั้บจากการขายคนืหน่วยลงทนุ
ในคําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุมากกวา่จํานวนหน่วยลงทนุหรอืมลูคา่หน่วยลงทนุหักดว้ยค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

อนึง่ กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุทําคําสั่งขายคนืเป็นจํานวนเงนิ ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจไดรั้บเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุไม่เท่ากับจํานวนเงนิทีร่ะบุ
ในคําสั่งขายคนืก็ได ้ 

สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบียนไดบั้นทกึขอ้มูลการซือ้หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วย
ลงทนุแลว้เทา่นัน้  

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ืน่คําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนตอ่บรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการยังไม่สามารถรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของผูถ้อื
หน่วยลงทุนไดโ้ดยอยู่ในระหว่างการดําเนนิการของบรษัิทจัดการตามเงือ่นไข ขอ้จํากัด หรอืสทิธใินการระงับ การโอน หรอืการรับซือ้คนืหน่วย
ลงทุน หรือตามหลักเกณฑท์ี่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลกิคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วย
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ลงทุนไดใ้นระหว่างวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนใดทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ืน่คําสั่งขายคนืหน่วยลงทุน 
ทัง้นี้ การยกเลกิคําสั่งขายคนืจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ไดรั้บการอนุมัตจิากบรษัิทจัดการกอ่น 

ผูส้ั่งขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทนุไมไ่ด ้หากการทํารายการสั่งขายเสร็จสมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

การลดจํานวนหน่วยลงทนุทีรั่บซือ้คนืจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุจํานวนนัน้ 
 

วธิกีารสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถทําการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุได ้ดังตอ่ไปนี ้

1.  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหวา่งกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ โดยผ่านชอ่งทาง   
 ดังนี้ 
 บรษิทัจดัการ และหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ทกุวันทําการของธนาคารพาณชิย ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 15.30 น. 
 ระบบอเิล็กทรอนกิส ์ทกุวันตลอด 24 ชัว่โมง ไดท้ี ่ 

 Bualuang iBanking  
 Bangkok Bank Mobile Banking  
 BF Fund Trading 
การทํารายการขอสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์(ยกเวน้ BF Fund Trading) ก่อนเวลา 16.00 น. 
ในวันทําการซือ้ขายจะไดร้าคาขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการทํา
รายการขอสับเปลีย่นหลังเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย หรอืทํารายการขอสับเปลีย่นในวันหยุดทําการซือ้ขาย จะได ้
ราคาขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการถัดไป  
การทํารายการขอสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนผ่าน BF Fund Trading ก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทําการซือ้ขาย จะได ้
ราคาขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการทํารายการขอสับเปลีย่นหลัง
เวลา 15.30 น. ในวันทําการซือ้ขาย หรอืทํารายการขอสับเปลีย่นในวันหยุดทําการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหรอืรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไป 

รายละเอยีดชอ่งทางในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ มดัีงนี้ 

(1)   บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  
 (ก)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารสับเปลีย่นหน่วยลงทุน สามารถตดิต่อบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนื  
 (ข)  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีต่อ้งการทํารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ใหก้รอกรายละเอยีดในคําขอสับเปลีย่นกองทุนให ้

ครบถว้น โดยระบุชื่อกองทุนตน้ทางจํานวนหน่วยที่จะออกจากกองทุนตน้ทาง และระบุชื่อกองทุนปลายทางที่
ตอ้งการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ และนําไปยืน่กับบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ซึง่บรษัิทจัดการ
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะสง่มอบหลักฐานการรับคําขอสับเปลีย่นกองทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็น
หลักฐาน  
อนึง่ ในระยะแรกการทํารายการคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ สามารถทําไดโ้ดยใหร้ะบเุป็นจํานวนหน่วยเท่านัน้ ทัง้นี้ 
บรษัิทขอสงวนสทิธไิวห้ากอนาคตจะเปิดใหบ้รกิารรับคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยระบเุป็นจํานวนเงนิใหส้ามารถ
ทําได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบโดยผ่านเว็บไซตบ์รษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่
ทีเ่หมาะสม  

 (ค)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีท่ํารายการคําขอสับเปลีย่นกองทนุเรยีบรอ้ยแลว้ จะเพกิถอนคําขอสับเปลีย่นกองทนุไม่ได ้ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 (ง)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มลูการขายคนืหน่วยลงทนุของ
กองทุนตน้ทาง และการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น ทัง้นี้ บริษัท
จัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฎอยู่กับบรษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการทํา
รายการทีส่มบรูณ์และใชอ้า้งองิได ้ 

 (จ)  ในกรณีทีจํ่านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุในใบคําขอสับเปลีย่นหน่วยลงทนุนัน้
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทนุหรอืมูลค่าหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏอยู่ในรายการที่
บันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทัง้หมด
เทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

 (ฉ)  นายทะเบยีนจัดสง่หนังสอืรับรองการโอนหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและบรษัิทจัดการของกองทุนปลายทาง 
ภายในเวลา 12.00 น. ของวันทําการที ่4 นับตัง้แตวั่นทีท่ําคําสั่งขายคนืเพือ่สับเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
ทัง้นี้ กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุระบจํุานวนหน่วยลงทนุทีต่อ้งการสับเปลีย่นมากกวา่จํานวนหน่วยลงทนุหรอืมลูคา่หน่วย
ลงทุนคงเหลือในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธคําขอ
สับเปลีย่นฯ ดังกลา่ว อยา่งไรก็ตาม กรณี หากจํานวนเงนิทีคํ่านวณไดข้องกองทนุตน้ทาง มไีมเ่พยีงพอทีจ่ะนําไปซือ้
หน่วยลงทุนขัน้ต่ําตามขอ้กําหนดของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะยกเลกิรายการคําขอ
สับเปลีย่นดังกลา่ว พรอ้มทัง้ไมค่นืคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ซึง่ไดเ้รยีกเก็บไวแ้ลว้ 
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(2)  ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) 
 อนึง่ การสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต สามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เทา่นัน้ และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านผูส้นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืนอื่นได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที่ www.bblam.co.th หรือผ่าน 
 ชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม  
 (ก)  ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารสับเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต สามารถทํารายการได ้

ครัง้ละไมเ่กนิ 1,000,000 หน่วย หรอืมลูคา่อืน่ทีบ่รษัิทจดัการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์อง
บรษัิทจัดการ โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน  
อนึง่ ในระยะแรกการทํารายการคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน สามารถทําไดโ้ดยใหร้ะบเุป็นจํานวนหน่วยเท่านัน้ ทัง้นี้ 
บรษัิทขอสงวนสทิธไิวห้ากอนาคตจะเปิดใหบ้รกิารรับคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยระบเุป็นจํานวนเงนิใหส้ามารถ
ทําได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบโดยผ่านเว็บไซตบ์รษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่
ทีเ่หมาะสม  

 (ข)  ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่อ้งการทํารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตอ้งปฏบัิตจินครบขัน้ตอนตามทีก่ําหนดและเอกสารใบ
บันทกึรายการทีอ่อกจากเครือ่งพมิพข์องผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารบันทกึรายการเทา่นัน้ ไม่ใชห่ลักฐานใน
การทํารายการอยา่งสมบรูณ ์ 

 (ค)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีท่ํารายการคําขอสับเปลีย่นกองทนุเรยีบรอ้ยแลว้ จะเพกิถอนคําขอสับเปลีย่นกองทนุไม่ได ้ไม่วา่
กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 (ง)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึขอ้มูลการขายคนืหน่วยลงทนุของ
กองทนุตน้ทาง และการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้  

 (จ)  ในกรณีทีจํ่านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุในใบคําขอสับเปลีย่นหน่วยลงทนุนัน้
มากกวา่จํานวนหน่วยลงทนุหรอืมูลค่าหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง ของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏอยู่ในรายการที่
บันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทัง้หมด
เทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  
อย่างไรก็ตาม กรณี หากจํานวนเงนิทีคํ่านวณไดข้องกองทุนตน้ทาง มไีม่เพยีงพอทีจ่ะนําไปซือ้หน่วยลงทุนขัน้ต่ํา
ตามขอ้กําหนดของกองทนุปลายทาง บรษัิทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะยกเลกิรายการคําขอสับเปลีย่นดังกล่าว พรอ้ม
ทัง้ไมค่นืคา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ซึง่ไดเ้รยีกเก็บไวแ้ลว้ 

  บรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนนุการขายหรอืรับซือ้คนื อาจเพิม่เตมิชอ่งทางการทํารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุอืน่ใดทีจ่ะม ี  
  ขึน้ในอนาคต ซึง่จะปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งตามทีส่ํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เพือ่อํานวย 
  ความสะดวกตอ่ผูล้งทนุ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใด 
  ตามความเหมาะสม 

2. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการกบักองทนุรวมเพือ่   
การเลีย้งชพีภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการอืน่  

  (1) กรณี กองทนุภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการเป็นกองทนุตน้ทาง 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีวามประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดบัวหลวงเพือ่การเลีย้งชพี (กองทนุตน้ทาง) ไป
ยังกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีทีอ่ยูภ่ายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการอืน่ (กองทนุปลายทาง) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทําได ้
ดังนี้  
 (1)  ตดิต่อไปยังบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนของกองทุนปลายทางนั้นๆ ก่อน เพื่อกรอกใบคํา

สั่งซือ้เพือ่การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีและใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนําสําเนาใบคําสั่งซือ้
ดังกลา่วมาตดิตอ่กับผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืของกองทนุเปิดบัวหลวงเพือ่การเลีย้งชพี (กองทนุตน้ทาง)  

 (2)  ผูถ้อืหน่วยลงทนุเขา้มาตดิตอ่ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืของกองทนุเปิดบัวหลวงเพือ่การเลีย้งชพี (กองทนุตน้
ทาง) เพือ่กรอกแบบฟอรม์ “คําขอสับเปลีย่นกองทุนเพือ่การขายหน่วยลงทุนออกจากกองทนุเปิดบัวหลวงเพือ่การ
เลีย้งชพี” โดยระบเุป็นจํานวนหนว่ยลงทนุของกองทนุ ทีต่อ้งการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ พรอ้มทัง้นําสมดุบัญชแีสดง
สทิธใินหน่วยลงทุนและเอกสารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการกําหนด ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งยืน่สําเนาแบบฟอรม์คําสั่งซือ้
เพือ่การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชพีปลายทางใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนของ
กองทุนเปิดบัวหลวงเพื่อการเลี้ยงชพี ซึง่เป็นกองทุนตน้ทางดว้ย เพื่อผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะไดท้ํา
รายการรับคําขอสับเปลีย่นกองทนุฯ  
ทัง้นี้ กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุระบจํุานวนหน่วยลงทนุทีต่อ้งการสับเปลีย่นมากกวา่จํานวนหน่วยลงทนุหรอืมลูคา่หน่วย
ลงทุนคงเหลือในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง บริษัทจัดการมีสิทธทิี่จะรับหรือปฏิเสธคําขอ
สับเปลีย่นฯ ดังกลา่ว  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดท้ํารายการ “คําขอสับเปลีย่นกองทนุเพือ่การขายหน่วยลงทนุออกจากกองทนุเปิดบัวหลวงเพือ่
การเลีย้งชพี ” เรยีบรอ้ยแลว้ จะเพกิถอนคําขอสับเปลีย่นกองทนุไมไ่ด ้เวน้แต ่บรษัิทจัดการเห็นสมควร 
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 (3)  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนเป็นผูโ้อนเงนิหรอืเช็คสั่งจ่ายใหก้ับบรษัิทจัดการหรอืนายทะเบียนของกองทุนปลายทาง 
พรอ้มกับสง่หนังสอืรับรองการโอนหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและบรษัิทจัดการหรอืนายทะเบียนของกองทุน
ปลายทาง ภายใน 12.00 น. ของวันทําการที ่4 นับตัง้แต่วันทีท่ําคําขอสับเปลีย่นกองทุนเพือ่การขายหน่วยลงทุน
ออกจากกองทุนเปิดบัวหลวงเพื่อการเลีย้งชพี ทัง้นี้ กรณี บรษัิทจัดการยกเลกิคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดม้ี
คําสั่งไวแ้ลว้ นายทะเบยีนไมต่อ้งจัดทําหนังสอืรับรองดังกลา่ว  

(2)  กรณี กองทนุภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการเป็นกองทนุปลายทาง  
 ผูล้งทุนทีป่ระสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการอืน่ (กองทนุ   
 ตน้ทาง) มายังกองทนุเปิดบัวหลวงเพือ่การเลีย้งชพีของ บลจ.บัวหลวง (กองทนุปลายทาง) ใหส้ามารถทําไดโ้ดย 
 (1)  ตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืของบรษัิทจัดการกองทุนปลายทางเพือ่กรอกแบบฟอร์ม “คําขอสับเปลี่ยน

กองทุนเพื่อการซือ้หน่วยลงทุนเขา้กองทุนเปิดบัวหลวงเพื่อการเลี้ยงชพี ” โดยไม่ตอ้งระบุจํานวนเงนิที่ตอ้งการ
สับเปลี่ยน ณ วันที่ยื่นคําสั่งสับเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทจัดการตอ้งรอเงินเขา้บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุน
ปลายทางก่อน ทัง้นี้ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืตอ้งใหส้ําเนาคําขอสับเปลีย่นกองทนุเพือ่การซือ้หน่วยลงทนุ
เขา้กองทนุเปิดบัวหลวงเพือ่การเลีย้งชพีใหก้ับผูล้งทนุนําไปยืน่ตอ่บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนของกองทนุตน้ทาง 
อนึง่ หากผูล้งทนุทีต่อ้งการทําคําขอสับเปลีย่นกองทนุเพือ่การซือ้หน่วยลงทุนเขา้กองทนุเปิดบัวหลวงเพือ่การเลี้ยง
ชพียังไม่เคยเปิดบัญชกีองทุนดังกล่าว ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนเปิดบัญชกีองทุนเปิดเพื่อการเลี้ยงชพีที่เป็นกองทุน
ปลายทางกอ่น  

 (2)  ผูล้งทุนตดิต่อบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุนตน้ทาง เพื่อทําคําสั่งขายคืนเพื่อ
สับเปลีย่นกองทนุ โดยผูล้งทนุตอ้งนําสําเนาคําขอสับเปลีย่นกองทนุเพือ่การซือ้หน่วยลงทนุเขา้กองทนุเปิดบัวหลวง
เพือ่การเลีย้งชพี ตามขอ้ (1) ไปยืน่ตอ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืของกองทนุตน้ทาง เพือ่ให ้
บรษัิทจัดการของกองทุนตน้ทางจัดทําเช็คตามจํานวนเงนิทีลู่กคา้ไดรั้บจากการขายคนืหน่วยลงทุนเพือ่สับเปลี่ยน
กองทุน สั่งจ่าย “บัญชจีองซือ้หน่วยลงทุนกองทนุเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพือ่การเลีย้งชพี” เพือ่จัดสง่ใหก้ับบรษัิท
จัดการพรอ้มสําเนาหนังสอืรับรองการโอนหน่วยลงทนุมาใหด้ว้ย ภายในเวลา 12.00 น. ของวันทําการที ่4 นับตัง้แต่
วันทีล่กูคา้ไปทําคําสั่งขายคนืเพือ่การสับเปลีย่นกองทนุตน้ทางมากองทนุปลายทาง 

 (3)  เมือ่บรษัิทจัดการไดรั้บเงนิเขา้บัญชจีองซือ้ตามทีร่ะบุขา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ จะถอืว่าคําขอสับเปลีย่นฯ มผีลสมบูรณ์ 
ในการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเพือ่มาซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงเพือ่การเลี้ยงชพี จํานวนเงนิในการสั่งซือ้
ตอ้งไมน่อ้ยกวา่มูลคา่ขัน้ต่ําในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และหากจํานวนเงนิทีท่ําคําขอสับเปลีย่นกองทุนมาซือ้กองทุน
เปิดบัวหลวงเพื่อการเลี้ยงชีพ (กองทุนปลายทาง) ไม่เขา้เงื่อนไขขัน้ต่ําในการซื้อ บริษัทจัดการของกองทุน
ปลายทางจะยกเลกิคําขอสับเปลีย่นดังกล่าว และนายทะเบยีนจะแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนรับทราบ ทัง้นี้ ค่าธรรมเนียม
ในการสับเปลีย่น (ถา้ม)ี หากผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนไดเ้รียกเก็บไวแ้ลว้ จะไม่คนืใหก้ับผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ  

 (4)  นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะออกหนังสอืรับรองการซือ้ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  

การกําหนดราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ กรณีสบัเปลีย่นการถอืหนว่ยลงทนุ 
(ก) กรณ ีกองทนุตน้ทาง: ใชร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย  
(ข) กรณี กองทุนปลายทาง: ใชร้าคาขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้วันทําการซือ้ขายทีบ่รษัิทจัดการจะกําหนดขึน้เป็นการทั่วไป ทัง้นี้ วันทํา

การซือ้ขายดังกล่าวจะตอ้งไม่เกนิวันทําการทีก่องทุนไดรั้บเงนิจากกองทุนตน้ทาง โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบ โดยปิดประกาศทีส่ํานักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

ทัง้นี้ ราคาขายหรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุดังกลา่ว เป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

เง ือ่นไขการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปิดรับคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนไมว่่าคําสั่งดังกล่าวจะสง่ผ่านชอ่งทางใดชอ่งทางหนึง่ หรอื หลาย
ช่องทางรวมกัน เป็นการชั่วคราวหรือถาวร รวมถงึขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนใดๆ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการ
พจิารณาแลว้เห็นว่าการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุดังกล่าวมีผลกระทบต่อการบรหิารกองทุนอย่างมีประสทิธภิาพ หรอืต่อการลงทุนของ
กองทนุหรอืตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืตอ่ชือ่เสยีงหรอืตอ่ความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ  
ในบางกรณี บรษัิทจัดการอาจปฏเิสธคําขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากคําขอดังกล่าวจะมีผลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนนั้น ถือหน่วยลงทุน
มากกวา่รอ้ยละ 5 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืกําหนดเวลารับคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ใหส้ามารถ
ทําได ้รวมถงึอนาคตผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนอื่นทีม่กีารแต่งตัง้เพิม่เตมิ จะเปิดรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่าน
เครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตใหส้ามารถทําได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ อนึง่ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทาง
เว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 
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 การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (Soft dollar/ Soft commission)  
บรษัิทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพือ่กองทนุจากบคุคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อันเนื่องมาจากการใชบ้รกิารของบุคคลดังกล่าวใน
การจัดการกองทนุได ้โดยมหีลักเกณฑดั์งตอ่ไปนี้  
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไวนั้้นตอ้งเป็นทรัพยส์นิที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกจิและตอ้งเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็น
กองทนุตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ละ  
(2) ตอ้งไม่มพีฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้ห็นว่าบรษัิทจัดการใชบ้รกิารของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกนิความจําเป็นเพือ่ใหก้องทุนไดรั้บประโยชน์
จากบคุคลดังกลา่ว (churning)  
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ใหแ้กก่องทนุทีอ่ยูภ่ายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะกระทําดว้ยความ
เป็นธรรมและคํานงึถงึลักษณะและประเภทหลักทรัพยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนนัน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะไม่รับผลประโยชน์ตอบแทน
อันเนื่องมาจากการประกอบธรุกจิเพือ่ประโยชน์ของบรษัิทจัดการเอง เวน้แตเ่ป็นการไดรั้บผลประโยชน์ตามเทศกาลทีเ่ป็นประเพณีนยิม 
โดยผูล้งทนุสามารถดแูนวทางปฏบัิตเิกีย่วกับนโยบายการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่ไดท้ี ่www.bblam.co.th 

 ขอ้กําหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษตีา่งประเทศในลกัษณะเดยีวกนั  
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดอ้อกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ต่อไปจะเรียกว่า 
FATCA) โดยมผีลบังคับใชวั้นที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลา่วกําหนดใหส้ถาบันการเงนิทีไ่มใ่ชส่ัญชาตอิเมรกิันนอก
ประเทศสหรัฐอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอ้มูลเกีย่วกับบัญชขีองบุคคลทีอ่ยู่ในบังคับตอ้งเสยีภาษี
ใหก้ับประเทศสหรัฐอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบคุคลธรรมดา/ นติบิคุคล สัญชาตอิเมรกิัน ผูซ้ ึง่มถี ิน่ทีอ่ยูถ่าวรในสหรัฐอเมรกิา และผูซ้ ึง่มถี ิน่ที่
อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่เปิดหรือมีไวก้ับ FFI นั้น นอกจากนี้ ยังปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลัง
ดําเนนิการออกกฎหมายทีม่ขีอ้กําหนดและหลักเกณฑใ์นลักษณะทีค่ลา้ยคลงึกับ FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมาย
ดังกลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”)  
กองทนุรวมและบรษัิทจัดการถอืว่าเป็น FFI ตามบทนยิามของ FATCA ซึง่ถูกกําหนดใหต้อ้งเขา้ผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยมหีนา้ทีต่อ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคลสัญชาตอิเมรกิันและบุคคลทีม่ลัีกษณะตาม
หลักเกณฑท์ี ่FATCA กําหนด หนา้ทีใ่นการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้เพือ่หาความสัมพันธข์องลกูคา้กับประเทศสหรัฐอเมรกิา และรวมถงึ
หนา้ทีใ่นการกําหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้งจัดทําเอกสารยนืยันตนตามหลักเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้  
ภายใตข้อ้กําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพันตนเพื่อปฏบัิตติามหลักเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น 
Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะไดรั้บผลกระทบทีส่ําคัญในสองกรณี คอื  
(1)   ตอ้งถกูหักเงนิในอตัรา 30% ของเงนิทีก่องทนุรวมจะไดรั้บจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขายทรัพยส์นิทางการเงนิใน   

  ประเทศสหรัฐอเมรกิา (เงนิลงทนุทางตรง) ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แตวั่นที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงนิลงทนุทางออ้มใน  
  ทรัพยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกับสถาบันการเงนิอืน่ๆ นอก 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มตน้ตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA กําหนดใหส้ถาบันการเงินของประเทศ 
  สหรัฐอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตนตามขอ้กําหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบันการเงนิในประเทศไทย ผูรั้บ 
  ฝากทรัพยส์นิ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื) มหีนา้ทีดํ่าเนนิการหักเงนิ ณ ทีจ่่ายดังกล่าวก่อนชําระใหก้ับกองทุนรวมทีเ่ป็น  
  NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบันการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุนการ 
  ขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตามขอ้กําหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอืระงับการทําธุรกรรมทางการเงนิ 
  หรอืยุตคิวามสัมพันธท์างธุรกจิกับกองทุนรวมหรอืบรษัิทจัดการ ซึง่อาจทําใหก้องทุนรวมไม่สามารถดําเนนิการลงทุนต่อไปได ้ 
  และ/หรอืดําเนนิการลงทนุไดอ้ยา่งไมม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถทํารายการผ่านทางผูส้นับสนุน 
  การขายหรอืรับซือ้คนืไดอ้กีตอ่ไป  

เพื่อมใิหบ้รษัิทจัดการและกองทุนรวมไดรั้บผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน
โดยรวม บรษัิทจัดการและกองทุนรวม (โดยบรษัิทจัดการ) จงึเขา้ผูกพันตนเพือ่ปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมาย
ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง และเพือ่ใหบ้รษัิทจัดการและกองทนุรวมสามารถปฏบัิตติามภาระผูกพันภายใตข้อ้กําหนดและหลักเกณฑข์อง
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้บรษัิทจัดการและกองทุนรวม (ซึง่รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการปฎบัิตงิานของกองทนุ เชน่ ผูดู้แล
ผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื) จงึขอสงวนสทิธใินการดําเนนิการดังนี้  
(1)   รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่   

  เกีย่วขอ้งกําหนด) ใหคํ้ายนิยอมบรษัิทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําสง่ขอ้มลู (เชน่ ชือ่ ทีอ่ยู ่เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี   
  ของสหรัฐอเมรกิา จํานวนและมลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอื จํานวนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุหรอืเงนิปันผลทีไ่ดรั้บ เป็นตน้) ทีม่อียู ่
  ในบัญชทีัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนนั้นกับบรษัิทจัดการ ใหก้ับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้กําหนดของ 
  กฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  

(2)   รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนนําส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรือคํายนิยอม เพิม่เตมิ เพื่อยนืยันหรือพสิูจน์ทราบความเกีย่วขอ้งกับ 
  ประเทศสหรัฐอเมรกิา เชน่ หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสัญชาตอิเมรกิันหรอืการใหข้อ้มูลตามหัวขอ้ทีก่ําหนดไวใ้นแบบฟอร์ม 
  ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืการแจง้ปรับปรุงขอ้มูลเมือ่ขอ้มูลทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลี่ยนแปลง เป็นตน้  
  รวมถงึนําสง่หลักฐานเพือ่ยนืยันการเขา้ร่วมใน FATCA หรอืกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง (ในกรณีทีเ่ป็นลกูคา้สถาบันการเงนิ)  
  ทัง้นี้ เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายดังกลา่ว  

(3)   ดําเนนิการอืน่ใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อกองทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน
โดยรวมไดรั้บประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารดําเนนิการทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ปฏเิสธการดําเนนิการ หรอืไมแ่สดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการกําหนด บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการดําเนนิการ
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อย่างใดอย่างหนึง่หรอืหลายอย่างดังต่อไปนี้ ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดําเนนิการตามทีบ่รษัิทจัดการแจง้นี้แลว้ และ/หรอืไดดํ้าเนนิการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบไุวใ้นคําขอเปิดบัญช ี 

 (1)  ไมรั่บคําสั่งซือ้/ สับเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว  
 (2)  ระงับหรอืหยดุใหบ้รกิาร และดําเนนิการคนืเงนิลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว  
 (3)  ดําเนนิการหักเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทนุ เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีชํ่าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน

รายนั้นได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกับเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ตอ้งไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย  

 (4)  ดําเนนิการอืน่ใดอันเป็นการป้องกันหรอืลดผลกระทบ หรอืทาํใหก้องทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมไดรั้บประโยชน์เพิม่ขึน้ 
หากมกีารดําเนนิการทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้  

การดําเนนิการดังกล่าวถอืเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพือ่หลกีเลีย่งมิ
ใหบ้รษัิทจัดการและกองทุนมกีารดําเนนิการทีไ่ม่สอดคลอ้งขอ้บังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอันจะทําให ้
กองทุนอาจตอ้งถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชธีนาคารตามที่กล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึง่ในทางปฏบัิตบิรษัิทจัดการจะเลือกดําเนินการ
เฉพาะผูถ้ือหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมรกิา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกีย่วขอ้ง
กําหนด) เทา่นัน้  
ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้กําหนดเพือ่รองรับการดําเนนิการตามทีบ่รษัิทจัดการไดส้งวนสทิธไิวข้า้งตน้ บรษัิท
จัดการ (รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) จะดําเนนิการตามขอ้กําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ขอ้มูลของผูถ้อืหนว่ยลงทุนไป
ยังหน่วยงาน หรอืดําเนนิการอืน่ใดทีร่าชการกําหนด โดยไมจํ่าเป็นตอ้งรอ้งขอตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
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ตารางสรปุอตัราสว่นการลงทนุของกองทนุรวม 
 

อตัราสว่นการลงทนุ 

อตัราสว่นการลงทนุในผูอ้อกทรพัยส์นิ หรอืคูส่ญัญารายใดรายหนึง่ (Single Entity Limit) 

การลงทนุในหน่วย CIS (ตามทีร่ะบใุนภาคผนวก 3 สว่นที ่2 ขอ้ 1.1 หรอื ขอ้ 2.1) ไมจํ่ากัดอัตราสว่น 

การลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของสถาบันการเงนิทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอื 
อยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้หรอืเงนิฝากธนาคารออมสนิ 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 

การลงทนุในตราสารหนี้/ กึง่หนี้ก ึง่ทนุ/ SN/ ศกุกู ทีผู่อ้อกจัดตัง้ตามกฎหมายไทยหรอืเสนอขายในไทย 
มอีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุไดแ้ละอยูใ่นระบบ regulated market 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 

• การลงทนุในตราสารทนุ / กอง infra/ กอง property/ REITs/ หน่วย private equity/ หน่วย CIS  
(ตามทีร่ะบใุนภาคผนวก 3 สว่นที ่2 ขอ้ 1.2 หรอืขอ้ 2.2) ทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานผูล้งทนุทั่วไปใน
ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย หรอืตลาดหลักทรัพยต์า่งประเทศ 

• การลงทนุในตราสารหนี้/ กึง่หนี้ก ึง่ทนุ/ SN/ ศกุกูทีผู่อ้อก จัดตัง้ตามกฎหมายตา่งประเทศหรอืเสนอขาย 
ในตา่งประเทศ มอีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้และอยูใ่นระบบ regulated market 

• การลงทนุในตราสาร Basel III ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้และอยูใ่นระบบ 
regulated market  

• การลงทนุในใบสําคัญแสดงสทิธอินุพันธ/์ reverse repo/ OTC derivatives ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่น
อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้

ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 

การลงทนุในทรัพยส์นิอืน่ (Special Investment Products: SIP) เชน่  

• ตราสารทนุ / กอง infra/ กอง property/ REITs ทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
หรอืตลาดหลักทรัพยต์า่งประเทศ 

• ตราสารหนี้/ กึง่หนี้ก ึง่ทนุ/ SN/ ศกุูก/ ตราสาร Basel III ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้
หรอืไมไ่ดถ้กูจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื หรอืไมอ่ยูใ่นระบบ regulated market 

• ใบสําคัญแสดงสทิธอินุพันธ/์ reverse repo/ OTC derivatives ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากวา่อันดับ 
ทีส่ามารถลงทนุได ้

ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 

อตัราสว่นการลงทนุทีค่ํานวณตามกลุม่กจิการ (Group Limit) 

การลงทนุในทรัพยส์นิของกลุม่กจิการใดกลุม่กจิการหนึง่ ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

อตัราสว่นทีค่ํานวณตามประเภททรพัยส์นิ (Product Limit) 

การลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก/ ต๋ัวแลกเงนิ/ ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ของสถาบันการเงนิไทย 
(ไมร่วมสาขาในตา่งประเทศของสถาบันการเงนิไทย) 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 45 

การลงทนุในทรัพยส์นิทีม่สีภาพคลอ่งต่ํา ไดแ้ก ่
• ต๋ัวแลกเงนิ/ ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอื แตส่ามารถโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสาร 

หรอืขายคนืผูอ้อกตราสารได ้
• SN (แตไ่มร่วมถงึ SN ซึง่จดทะเบยีนกับ TBMA และมกีารเสนอขายตามหลักเกณฑท์ีก่ําหนดไวใ้นประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทนุวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนีท้ีอ่อกใหม)่ 
• เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก อายเุกนิ 12 เดอืน 
• Total SIP 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

การลงทนุใน reverse repo ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

การลงทนุใน securities lending ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

Total SIP ไดแ้ก ่ทรัพยส์นิอืน่ (SIP) ในตารางอัตราสว่น Single entity limit แต่ไมร่วมถงึ ตราสารหนี้/  
กึง่หนี้ก ึง่ทนุ/ SN/ ศกุกู/ ตราสาร Basel III ทีอ่ยูใ่น regulated market และมอีันดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากวา่อันดับที่
สามารถลงทนุได ้หรอืไม่ไดถ้กูจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 
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ตารางคา่ธรรมเนยีม เงนิตอบแทน และคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม 
และผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มถิุนายน 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

• คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม 
 

% NAV 

รายการทีเ่รยีกเก็บ อตัราตาม
โครงการ 

เรยีกเก็บจรงิ  

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยรวมท ัง้หมดทีป่ระมาณการได ้ ไมเ่กนิ 2.9425 1.8116 1.7650 1.7589 

 คา่ธรรมเนียมการจัดการ 1.605 1.605 1.605 1.605 

 คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์1 ไมเ่กนิ 0.08025 0.08025 0.08025 0.08025 

 คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ไมเ่กนิ 0.0535 0.0535 0.0535 0.0535 

 คา่ใชจ่้ายโฆษณา และประชาสมัพันธ ์ ไมเ่กนิ 0.5350 0.0481 0.0020 0.0012 

 คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ เชน่ คา่ผูส้อบบัญช ีคา่จัดทําหนังสอืชีช้วน  
คา่แบบฟอรม์ คา่สมดุบัญชแีสดงสทิธ ิเป็นตน้ 

ไมเ่กนิ 0.66875 0.0245 0.0241 0.0187 

2. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีป่ระมาณการไมไ่ด ้ ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.2968 0.2351 0.1495 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ เชน่ คา่ธรรมเนียมธนาคาร ภาษี คา่ไปรษณีย ์เป็นตน้ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.2968 0.2351 0.1495 

รวมคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ไมเ่กนิ 2.9425 2.1083 2.0001 1.9084 

คา่ใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.697 0.571 0.680 

1 รวมคา่ธรรมเนียมรับฝากหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศแลว้ 
การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน จะใชมู้ลค่าทรัพยส์นิสทุธกิ่อนหักค่าธรรมเนียม
ดังกลา่วเป็นฐานในการคํานวณไมร่วมคา่โฆษณากอ่นเสนอขายครัง้แรก 

 

 

• คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 
 

% มูลคา่ซือ้ขาย 

รายการทีเ่รยีกเก็บ อตัราตามโครงการ เรยีกเก็บจรงิ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ1 ไมเ่กนิ 1.50 ไมเ่รยีกเก็บ ไมเ่รยีกเก็บ ไมเ่รยีกเก็บ 

คา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุน 
 ถอืครองนอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี 

 
 ถอึครองมากกวา่ 1 ปี 

 
ไมเ่กนิ 1.00 

(ขัน้ต่ํา 50 บาท) 
50 บาทตอ่รายการ 

 
ไมเ่กนิ 1.00 

(ขัน้ต่ํา 50 บาท) 
50 บาทตอ่รายการ 

 
ไมเ่กนิ 1.00 

(ขัน้ต่ํา 50 บาท) 
50 บาทตอ่รายการ 

 
ไมเ่กนิ 1.00 

(ขัน้ต่ํา 50 บาท) 
50 บาทตอ่รายการ 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุน 
 ภายในบรษิทัจดัการ 
 กบับรษิทัจดัการอืน่2 

 
ไมเ่รยีกเก็บ 

ยังไมเ่ปิดใหบ้รกิาร 

 
ไมเ่รยีกเก็บ 

ยังไมเ่ปิดใหบ้รกิาร 

 
ไมเ่รยีกเก็บ 

ยังไมเ่ปิดใหบ้รกิาร 

 
ไมเ่รยีกเก็บ 

ยังไมเ่ปิดใหบ้รกิาร 

1 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิรยีกเก็บไมเ่กนิ 1.50% โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
2 กอ่นเปิดใหบ้รกิาร บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทาง www.bblam.co.th 
กรณีสับเปลีย่นหน่วยลงทนุจากกองทนุตน้ทาง และมกีารขายคนืหน่วยลงทนุกองทนุปลายทาง ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเสยีคา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ
ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางนัน้ 

หมายเหต ุ: คา่ธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะหรอืภาษีอืน่ใดแลว้ ทัง้นี้ ในปัจจุบัน ภาษีมูลค่าเพิม่เท่ากับ 7% หากมี
การเปลีย่นแปลง บรษัิทจัดการจะขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมขา้งตน้ใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงดังกล่าว 
โดยถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 
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รายการการลงทนุของกองทนุรวม 
 

รายละเอยีดการลงทุน การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผูกพนั 

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG Scoring มูลคา่ตามราคาตลาด % NAV 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ         177,972,823.48          20.45  

  หุน้สามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์       

    ธุรกจิการเกษตร       

        บรษัิท ศรตีรังแอโกรอนิดัสทร ีจํากัด (มหาชน) 
 

             3,695,120.00              
0.42  

    ธนาคาร       

        ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 

              7,991,000.00              
0.92  

        ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 
 

              9,584,400.00              
1.10  

    พาณิชย ์       

        บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด (มหาชน) 
 

              9,202,125.00            1.06  

        บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์จํากัด (มหาชน) 
 

             5,490,650.00             0.63  

    วสัดกุอ่สรา้ง       

        บรษัิท ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

             9,056,250.00             1.04  

    พลงังานและสาธารณูปโภค       

        บรษัิท บา้นป ูจํากัด (มหาชน) 
 

      11,729,160.00            1.35  

        บรษัิท สตาร ์ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จํากัด (มหาชน) 
 

              3,718,290.00             0.43  

    เงนิทนุและหลกัทรพัย ์       

        บรษัิท ราชธานีลสิซิง่ จํากัด (มหาชน) 
 

            13,731,072.00             1.58  

    อาหารและเครือ่งดืม่       

        บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร จํากัด (มหาชน) 
 

             5,192,200.00              
0.60  

        บรษัิท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 

             9,062,680.00             1.04  

    ประกนัภยัและประกนัชวีติ       

        บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
 

           12,051,000.00              
1.38  

        บรษัิท ทคีวิเอ็ม คอรป์อเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
 

            10,280,575.00             1.18  

    สือ่และสิง่พมิพ ์       

        บรษัิท วจีไีอ จํากัด (มหาชน) 
 

             8,239,000.00              
0.95  

    ขนสง่และโลจสิตกิส ์       

        บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
 

            17,102,700.00              
1.97  

  เงนิฝากธนาคาร       

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA -                  352,016.30              
0.04  

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) -             41,494,585.18             4.77  
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รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG Scoring มูลคา่ตามราคาตลาด % NAV 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ          693,740,477.34         79.71  

  ประเทศอนิโดนเีซยี           184,283,008.50         21.16  

    หุน้สามญั       

        Ace Hardware Indonesia Tbk PT -              11,770,406.78              
1.35  

        Astra International Tbk PT -              9,164,341.62              
1.05  

        Bank Central Asia Tbk PT -             45,721,229.63             5.25  

        Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT -             20,183,518.24              
2.32  

        Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT -              9,048,027.78              
1.04  

        Bank Mandiri Persero Tbk PT -         17,925,923.70              
2.06  

        Bumi Serpong Damai Tbk PT -               4,371,461.99              
0.50  

        PT Bukalapak.com TBK -               9,355,984.79             1.08  

        Catur Sentosa Adiprana Tbk PT -                  343,881.86              
0.04  

        Erajaya Swasembada Tbk PT -               4,521,911.91              
0.52  

        XL Axiata Tbk PT -               8,781,745.90              
1.01  

        Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT -              9,056,146.68             1.04  

        Mitra Adiperkasa Tbk PT -              17,086,579.02           1.96  

        PT PAKUWON JATI TBK. -              4,305,216.66              
0.49  

        Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT -              12,646,631.94              
1.45  

  ประเทศมาเลเซยี           85,411,615.21           9.81  

    หุน้สามญั       

        CIMB Group Holdings Bhd -              13,274,683.93              
1.53  

        Genting Malaysia Bhd -             4,542,943.32              
0.52  

        Inari Amertron Bhd -            17,233,875.05             1.98  

        Malaysia Airports Holdings Bhd -              12,885,503.17            1.48  

        MISC Bhd -            22,236,301.07             2.55  

        PUBLIC BANK BERHAD -             15,238,308.67             1.75  

  ประเทศฟิลปิปินส ์            48,907,051.93             5.61  

    หุน้สามญั     

        Ayala Land Inc -              15,091,338.44              
1.73  

        BDO Unibank Inc -              9,181,436.54             1.05  

        Bank of the Philippine Islands -              17,076,244.54              
1.96  

        Wilcon Depot Inc -               7,558,032.41             0.87  

  ประเทศสงิคโปร ์          186,837,620.02          21.47  

    หนว่ยลงทนุประเภทตราสารทนุ       

        CapitaLand Mall Trust -               8,893,803.74             1.02  
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รายละเอยีดการลงทนุ ระดบั CG Scoring มูลคา่ตามราคาตลาด % NAV 

    หุน้สามญั       

        DBS Group Holdings Ltd -             60,375,538.79              
6.94  

        Oversea-Chinese Banking Corp Ltd -              26,550,286.48              
3.05  

        Singapore Telecommunications Ltd -             27,039,517.12              
3.11  

        บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) -              12,459,254.87             1.43  

        United Overseas Bank Limited -              51,519,219.02             5.92  

  ประเทศอเมรกิา             32,564,004.54           3.74  

    หุน้สามญั       

        Sea Ltd -             32,564,004.54              
3.74  

  ประเทศเวยีดนาม           111,134,483.02       12.78  

    หุน้สามญั       

        Airports Corporation of Vietnam -               9,356,957.50             1.08  

        Binh Minh Plastics Joint Stock Company -                   42,835.48              
0.00 

        Military Commercial Joint Stock Bank -               8,415,465.00              
0.97  

        MASAN GROUP CORP -              14,974,152.80              
1.72  

        Nam Long Investment Corp. -              14,229,832.41              
1.64  

        SCSC Cargo Service Corporation -              11,720,895.75              
1.35  

        Bank for Foreign Trade of Vietnam -              20,154,022.70             2.32  

        Vinhomes joint stock company -               8,448,800.00            0.97  

        Vietnam Dairy Products JSC -               4,219,724.25             0.48  

        Vincom Retail JSC -             19,571,797.13              
2.25  

  เงนิฝากธนาคาร     

        สกลุเงนิรูเปียอนิโดนีเซยี -               2,340,689.40             0.27  

        สกลุเงนิรงิกติมาเลเซยี -              3,632,124.91              
0.42  

        สกลุเงนิเปโซฟิลปิปินส ์ -              15,371,438.58              
1.77  

        สกลุเงนิดอลลารส์งิคโปร ์ -               4,445,179.53              
0.51  

        สกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ -            13,459,972.76             1.55  

        สกลุเงนิดองเวยีดนาม -             5,353,288.94              
0.62  

        

มูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท)                                 870,397,337.65  

มูลคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทนุ)                                                10.3607  
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คําอธบิาย Corporate Governance Scoring 

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คอื ระดับความสามารถการกํากับดแูลกจิการทีด่ขีองบรษัิทจดทะเบยีนไทยจัดทําขึน้โดยสมาคมสง่เสรมิ
สถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) คดิคะแนนจากหลักเกณฑ ์5 หมวด ไดแ้ก่ สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏบัิตติ่อผูถ้อืหุน้อยา่งเท่าเทยีมกัน บทบาทของผูม้สีว่นได ้
เสยี การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนทีป่รากฎอา้งองิตามรายงานการกํากับดูแลกจิการบรษัิทจด
ทะเบยีน ประจําปี 2564 

CG Scoring ทีเ่ผยแพร่ตามรายงานดังกลา่วประกอบดว้ย 3 ระดับ คอื  

 หมายถงึ ด ี(Good)   

 หมายถงึ ดมีาก (Very Good)   

 หมายถงึ ดเีลศิ (Excellent) 
   

 

 
 

รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทุนในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทุน หรอืเงนิฝาก  

 ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

กลุม่ของตราสาร มูลคา่ 
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ - - 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์หรอืบรษัิท
เงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูรั้บรองผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 

0.35 0.04 

3. กลุม่ตราสารทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้หรอืไมไ่ดรั้บ
การจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ เรือ่งการลงทนุ
ของกองทนุ 

- - 

สัดสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนมถินุายน 2565 - - 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก  
ทีก่องทนุลงทุนหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

  
ประเภท ผูอ้อก ผูค้ํา้ประกนั/ 

ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบัความ
นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่
หนา้ต ัว๋ 

มูลคา่ 
ตามราคาตลาด 

1. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  - - AA+(tha) - 315,811.62 

2. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสกิรไทย  - - AA+(tha) - 41,178,773.56 

3. เงนิฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยโูอบ ี - - AAA - 352,016.30 

 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 

อันดับความน่าเชือ่ถือ (Credit Rating) คือขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ ซึง่แบ่งเป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหน้ี (Issuer 
Rating) และตัวตราสารหนี้แตล่ะรุ่น (Issue Rating) ซึง่จัดทําโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คําอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดบัเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดบัความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํา่ทีส่ดุ มคีวามสามารถสงูสดุใน
การชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 
อันดบัเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํา่มากทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนี้ได ้
ตามกําหนด AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 

ความเสีย่งอยูใ่นระดบัตํา่ A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 

ระดับความเสีย่งและความสามารถในการชําระหนี้อยูใ่นระดบัปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหต ุ: 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืจาก AA ถงึ BBB อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความ

น่าเชือ่ถอืภายในระดับเดยีวกัน 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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การเปลีย่นแปลงเกณฑว์ดัผลการดําเนนิงาน 
 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มถิุนายน 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

- ไมม่ ี- 

 

ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทนุเกนิขอ้จาํกดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 
 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 มถิุนายน 2564 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2565 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ: ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จํากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง ไดท้ี ่www.bblam.co.th  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วันทีร่วบรวมขอ้มลู 1 กรกฎาคม 2565



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด 

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร์ ช้ัน 7 ช้ัน 21 และ ช้ัน 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996 www.bblam.co.th 


