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1 กองทุนเปิดบวัหลวงภารตะ| B-BHARATA 

1. สรปุขอ้มลูกองทนุรวม 

กองทนุไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัต ัง้กองทนุรวม เมือ่วนัที ่1 สงิหาคม 2560 

1.1 ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทนุรวม 

 ประเภทของกองทนุ 

กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ เนน้ลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ ซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตา่งประเทศเพยีงกองทนุเดยีว (Feeder Fund) 

นโยบายการลงทนุของกองทนุ 

กองทนุมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ โดยจะเนน้
ลงทนุในหน่วยลงทนุของ RAMS Investment Unit Trust - India Equities Portfolio Fund II (กองทนุหลัก) ชนดิหน่วยลงทนุ Class I 
(USD) เพยีงกองทนุเดยีว เฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 
RAMS Investment Unit Trust - India Equities Portfolio Fund II เป็นกองทุนทีมุ่่งหาผลตอบแทนจากการเพิม่มูลค่าของเงนิลงทุน
ในระยะยาวผ่านการลงทุนในตราสารทุนและสนิทรัพยท์ี่เกีย่วขอ้งกับตราสารทุนของบรษัิทที่จัดตัง้หรือดําเนินธุรกจิในอนิเดีย โดยมี 
exposure ในตลาดอนิเดียไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุน กองทุนจัดตัง้และจัดการโดย NS Partners 
Europe SA ซึง่จัดตัง้ตามระเบยีบของ UCITS และจดทะเบยีนในประเทศไอรแ์ลนด ์ภายใตก้ารกํากับดแูลของ Central Bank of Ireland 
ซึง่เป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO โดยแต่งตัง้และมอบหมายให ้Nippon Life India Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. เป็น
ผูบ้ริหารจัดการลงทุน ซึง่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่จัดตัง้และจดทะเบียนในประเทศสงิคโปร์ ภายใตก้ารกํากับดูแลของ Monetary 
Authority of Singapore (MAS) 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะสง่คําสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศไอร์แลนด ์ในรูปสกุลเงนิดอลลาร์สหรัฐ อนึ่ง บรษัิท
จัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาเปลีย่นแปลงชนดิหน่วยลงทนุ หรอืซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลักในประเทศอืน่ใดนอกเหนือจาก
ประเทศไอรแ์ลนด ์และหรอืเปลีย่นแปลงสกุลเงนิได ้โดยบรษัิทจัดการจะคํานงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และไม่ถอื
เป็นการดําเนนิการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ โดยถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  
สว่นทีเ่หลอื อาจพจิารณาลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ตามทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
หรอืเห็นชอบใหก้องทนุลงทนุได ้ทัง้ในและตา่งประเทศ 
อืน่ๆ  
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) และหรือในสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อ

ป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นตามดลุยพนิจิของผูจ้ัดการกองทนุ โดยผูจ้ัดการกองทนุจะพจิารณาปรับสัดสว่นการป้องกัน
ความเสีย่งตามความเหมาะสมเพือ่ประโยชน์ของกองทนุ 

• กองทุนจะไมล่งทนุในตราสารทนุทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Securities) รวมถงึไม่ลงทนุในตราสารหนี้ทีม่ี
อันดับความน่าเชื่อถือต่ํากว่าที่สามารถลงทุนได ้ (Non - Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ไดรั้บการจัดอันดับความ
น่าเชือ่ถอื (Unrated Securities) อยา่งไรก็ตาม กองทนุอาจมไีวซ้ ึง่ตราสารหนี้ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้
(Non - Investment Grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือที่สามารถลงทุนได ้(Investment 
Grade) ณ วันทีก่องทนุลงทนุเทา่นัน้ 

ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บรษัิทจัดการจะดําเนนิการแกไ้ข
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน เวน้แต่บริษัทจัดการจะไดรั้บมตจิากผูถ้ือหน่วยลงทุนใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนภายในกําหนดเวลา
ดังกลา่ว    
ในภาวะปกตกิองทนุจะนําเงนิไปลงทนุในตา่งประเทศและลงทนุในกองทนุหลัก โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนหรอืตามอัตราสว่นทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด ทัง้นี้ ในการคํานวณสัดสว่นการลงทุนของกองทุน
รวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บรษัิทจัดการอาจไม่นับชว่งระยะเวลา 30 วันนับแต่วันทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม และ/หรอื
ชว่งระยะเวลา 30 วันกอ่นเลกิกองทนุ และ/หรอืชว่งระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการจําหน่ายทรัพยส์นิของกองทนุเนื่องจากไดรั้บคําสั่งขายคนื 
หรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเพือ่รอการลงทุน ซึง่มรีะยะเวลาไม่เกนิกว่า 10 วันทําการ โดยตอ้งคํานงึถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็น
สําคัญ   
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสมอกีต่อไป เชน่ มกีารเปลีย่นแปลงนโยบายการลงทุน หรอืลงทุนไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงคห์ลักของกองทุน หรอืมผีลการดําเนนิงานตกต่ําอย่างมนัียสําคัญหรอืตดิต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรอืมขีนาด
กองทนุลดต่ําลงมากอย่างมนัียสําคัญ จนอาจมผีลกระทบต่อการลงทุน เป็นตน้ และ/หรอืในกรณีทีก่องทุนหลักไดเ้ลกิโครงการ บรษัิท
จัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะนําเงนิไปลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศอืน่ใดทีม่นีโยบายการลงทนุใกลเ้คยีงกัน หรอืขอสงวนสทิธใินการเลกิ
โครงการจัดการกองทนุรวม โดยถอืว่าไดรั้บมตเิห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ หากมกีารดําเนนิการดังกล่าว บรษัิทจัดการจะ
ประกาศใหผู้ถ้อืหนว่ยลงทนุทราบลว่งหนา้โดยไมช่กัชา้ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการที ่www.bblam.co.th 
ในกรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุในกองทุนหลักไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลัก และเมือ่กองทนุหลักมีมูลค่า
ทรัพยส์นิสุทธลิดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการตามหลักเกณฑ ์และวธิีการที่สํานักงาน ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 
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(1) มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันใดวันหนึง่ลดลงเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลัก 
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลักลดลงในชว่งระยะเวลา 5 วันทําการใดตดิต่อกัน คดิเป็นจํานวนเกนิกว่า 2 ใน 3 

ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลัก 
เงือ่นไข : ในกรณีทีก่องทนุหลักมมีลูคา่ทรัพยส์นิสทุธลิดลงในลักษณะดังกลา่วบรษัิทจัดการดําเนนิการดังตอ่ไปนี้ 
(1) แจง้เหตุทีก่องทุนหลักมมีูลค่าทรัพยส์นิลดลง พรอ้มแนวทางการดําเนนิการโดยคํานงึถงึประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของผูถ้อืหน่วยลงทุน

โดยรวม ใหส้ํานักงานและผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวั่นทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของกองทนุหลัก 
(2) ดําเนนิการตามแนวทางการดําเนนิการตาม (1) ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วันนับแตวั่นทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของกองทนุหลัก  
(3) รายงานผลการดําเนนิการใหส้ํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวั่นทีดํ่าเนนิการแลว้เสร็จ 
(4) เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ี่สนใจจะลงทุนเพื่อใหผู้ท้ี่สนใจจะลงทุนรับรูแ้ละเขา้ใจ

เกีย่วกับสถานะของกองทุนรวม ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะดําเนินการใหบุ้คลากรที่เกี่ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับการดําเนินการ
ดังกลา่วดว้ย 

ทัง้นี้ ระยะเวลาในการดําเนนิการตามขอ้ (2) บรษัิทจัดการสามารถขอผ่อนผันตอ่สํานักงาน ก.ล.ต. 

1.2 การแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ และสทิธปิระโยชนข์องผูถ้อืหนว่ยลงทนุแยกตามชนดิของหนว่ยลงทนุ  

กองทนุไมม่กีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทนุ 

1.3 ลกัษณะทีสํ่าคญัของกองทนุรวม 

กองทนุลงทนุในหน่วยลงทนุของ RAMS Investment Unit Trust - India Equities Portfolio Fund II (กองทนุหลัก) ชนดิหน่วยลงทุน 
Class I (USD) เพยีงกองทนุเดยีว เฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

ขอ้มูลกองทนุหลกั 

ชือ่กองทนุ RAMS Investment Unit Trust - India Equities Portfolio Fund II 

ชนดิหนว่ยลงทนุ Class I (USD) 

วนัทีจ่ดัต ัง้กองทนุ 17 พฤษภาคม 2559 

ประเภทโครงการ กองทนุรวมตราสารทนุ 

อายโุครงการ ไมก่ําหนด 

นโยบายการลงทนุ กองทุนหลักมนีโยบายแสวงหาผลตอบแทนในระยะยาวผ่านการกระจายการลงทุนในหุน้ของ
บรษัิทซึง่จดทะเบยีนในตลาดหุน้อนิเดยีหรอืดําเนนิธรุกจิในประเทศอนิเดยี โดยกลยทุธด์า้นการ
ลงทนุจะเนน้ 
1. บรษัิททีม่รีะดับราคาต่ํากวา่ปัจจัยพืน้ฐานและมโีอกาสเตบิโตในอนาคต 
2. บรษัิททีม่แีนวโนม้ผลการดําเนนิงานด ีมผีลตอบแทนสว่นของผูถ้อืหุน้สงู มทีมีงานผูบ้รหิาร

ทีม่คีณุภาพ และมอีัตราการทํากําไรขัน้ตน้สงู 
3. บรษัิทที่ไดรั้บประโยชน์จากอัตราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ (GDP) ระดับสูงของประเทศ

อนิเดยีและบรหิารจัดการโดยทมีงานบรหิารทีม่คีวามมุง่มั่นและมปีระสทิธภิาพ 
ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพือ่ป้องกันความเสีย่ง (Hedging) และเพือ่
เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารกองทนุ (EPM) ตามดลุยพนิจิของผูจ้ัดการกองทนุ 

การซือ้ขายของกองทนุหลกั ทกุวันทําการ 

ดชันชีีว้ดั MSCI India - USD 

ผูจ้ดัการกองทนุ NS Partners Europe SA 

ผูบ้รหิารจดัการลงทนุ Nippon Life India Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. 

เว็บไซต ์ www.nipponindiafunds.com 

ปจัจยัความเสีย่งทีสํ่าคญัของกองทนุหลกั 
1. ความเสีย่งของตลาด (Market Risk) คือ ความเสีย่งที่มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพยส์นิที่กองทุนหลักลงทุนอาจเปลี่ยนแปลง

เพิม่ขึน้หรือลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกจิโลก ภาวะเศรษฐกจิ สังคม และการเมืองของประเทศอนิเดยี 
รวมถงึการผันผวนของสถานการณ์ตลาดเงนิและตลาดทนุ 

2.  ความเสีย่งจากสภาพคลอ่งของหลกัทรพัยท์ ีก่องทนุลงทนุ (Liquidity Risk) คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีก่องทนุหลักไม่
สามารถจําหน่ายหลักทรัพยท์ีล่งทนุไดใ้นราคาทีเ่หมาะสม และภายในระยะเวลาอันสมควร หรอืตลาดหลักทรัพยท์ีก่องทุนหลักทํา
การซือ้ขายหลักทรัพยอ์าจหยุดรับคําสั่งซือ้ขาย เนื่องจากสภาวะตลาด ณ ขณะนัน้ ความเสีย่งขา้งตน้อาจสง่ผลกระทบต่อมูลค่า
หน่วยลงทนุ 
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3. ความเสีย่งจากความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกดิขึน้เมื่อกองทุนหลักไปลงทุนใน 
ตราสารหนี้ และผูอ้อกตราสารหนี้ไมส่ามารถชําระเงนิตน้หรอืดอกเบีย้คนืไดเ้ต็มจํานวน และ/หรอืตามระยะเวลาทีก่ําหนด  

4. ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) เนื่องจากการลงทนุในหลักทรัพยต์า่งประเทศทีม่สีกุลเงนิแตกตา่งไปจาก
สกุลเงนิหลัก มีความเสีย่งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากมูลค่าหลักทรัพย ์เงนิปันผล รวมถงึดอกเบี้ยต่างๆ  
จะไดรั้บผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น และมาตรการควบคุมอัตราแลกเปลีย่น โดยอัตราแลกเปลีย่นทีเ่พิม่ขึน้
หรอืลดลง จะมผีลทําใหม้ลูคา่หน่วยลงทนุผันผวน และอาจทําใหเ้กดิกําไรหรอืขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นได ้ 

5. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) การเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้อาจสง่ผล
กระทบตอ่มลูคา่สนิทรัพยท์ีก่องทนุหลักไปลงทนุได ้ 

6. ความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์(Financial Derivative Instruments) กองทุนอาจมกีารลงทุนในตราสาร
อนุพันธไ์ดแ้ต่อยู่ในระดับที่จํากัดทางดา้นนโยบายการลงทุนและกฎระเบียบดา้นการลงทุน การใชต้ราสารอนุพันธอ์าจบรรลุ
เป้าหมายหรอืไมก่็ได ้ 

7. ความเสีย่งของตลาดในประเทศทีก่ําลงัพฒันา (Emerging Market Risk) กองทุนหลักลงทุนในประเทศอนิเดีย ซึง่เป็น
ประเทศทีก่ําลังพัฒนา ตลาดหลักทรัพยม์ขีนาดเล็กกว่าประเทศทีพั่ฒนาแลว้ จงึมคีวามผันผวนมากกว่าและสภาพคลอ่งในการซือ้
ขายนอ้ยกวา่ตลาดหลักทรัพยใ์นประเทศทีพั่ฒนาแลว้ 

แนวทางการบรหิารความเสีย่งของกองทนุหลกั 
กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนของเงินลงทุนในระยะยาวจากการลงทุนในตลาดหุน้อนิเดีย ทัง้นี้ 
กองทนุหลักจะลงทนุในบรษัิททกุขนาด โดยไมจํ่ากัดวา่เป็นบรษัิทขนาดใหญ่ กลาง หรอืเล็ก โดยกองทนุหลักจะแสวงหาหุน้ทีอ่อกโดย
บรษัิททีผู่จ้ัดการกองทนุประเมนิวา่มรีาคาทีต่ํ่าเมือ่เปรยีบเทยีบกับสนิทรัพย ์หนี้สนิ และผลกําไรของบรษัิท 

คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยของกองทนุหลกั % ของ NAV (ตอ่ปี) 

คา่ธรรมเนียมการจัดการ 1.25 

อืน่ๆ ตามทีจ่่ายจรงิ 

ทัง้นี้ การสรุปสาระสําคัญในสว่นของกองทุนหลักไดถู้กคัดเลอืกมาเฉพาะสว่นทีส่ําคัญและจัดแปลมาจากตน้ฉบับภาษาอังกฤษ ดังนัน้  
ในกรณีทีม่คีวามแตกต่างหรอืไมส่อดคลอ้งกับตน้ฉบับภาษาอังกฤษ ใหถ้อืตามตน้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ ์และหากกองทุนหลักมี
การเปลีย่นแปลงขอ้มลูขา้งตน้ใดๆ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงขอ้มลูดังกลา่วใหส้อดคลอ้งกับกองทนุหลัก 
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แหลง่ทีม่า: Nippon Life India Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. ณ วันที ่30 กันยายน 2565 
ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูลา่สดุไดท้ี ่https://www.bblam.co.th/products/mutual-funds/foreign-investment-fund/b-bharata/summary 

1.4 ผลตอบแทนทีผู่ล้งทนุจะไดจ้ากเงนิลงทนุ 

ผูล้งทนุจะมโีอกาสไดรั้บกําไรจากมลูคา่หน่วยลงทนุทีเ่พิม่ขึน้ (Capital Gain) ในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทีผู่ล้งทนุทําการขายคนื 
มมีลูคา่สงูกวา่มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทีผู่ล้งทนุทําการซือ้กองทนุ 

1.5 จํานวนเงนิทนุโครงการลา่สุด 

จํานวนเงนิทนุโครงการนี้เทา่กับ 2,500 ลา้นบาท 

1.6 รอบระยะเวลาบญัช ี

กองทนุรวมนี้มรีอบระยะเวลาบัญชสีิน้สดุทกุวันที ่30 กันยายน ของทกุปี 
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1.7 ปจัจยัใดทีม่ผีลกระทบอยา่งมนียัสําคญัตอ่เงนิลงทนุของผูล้งทนุ 

ปัจจัยทีอ่าจมผีลกระทบตอ่เงนิลงทนุ ไดแ้ก ่
• ผลการดําเนนิงานของกองทนุหลัก 
• การเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นของเงนิบาทและสกลุเงนิทีนํ่าไปลงทนุในกองทนุหลัก 
• ปัจจัยทางเศรษฐกจิอืน่ๆ เชน่ ภาวะเศรษฐกจิทัง้ในและตา่งประเทศ ภาวะอัตราเงนิเฟ้อ คา่เงนิ 
• ภาวะตลาดหลักทรัพยข์องทัง้ในและตา่งประเทศ 

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 มสีว่นเกีย่วขอ้งกับการกระทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้

(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 ซือ้ขายหน่วยลงทนุใดตดิต่อกันคดิเป็นจํานวนเกนิกวา่ 

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

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะไม่ดําเนนิการตามขอ้ 3 หากบรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าการเลกิ
กองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนทีเ่หลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพยส์นิคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมี
สภาพคลอ่งอยา่งเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูจ่ะไมไ่ดรั้บผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 

1.10 ช่องทางทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะทราบขอ้มูลเกีย่วกบัมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคา่หน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิตามมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ไดจ้ากช่องทางใด
ชอ่งทางหนึง่ หรอืทกุชอ่งทางดังนี้ 
• เว็บไซตบ์รษัิทจัดการ www.bblam.co.th และหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
• Mobile Application เชน่ BF Mobile Application 
• ประกาศปิดทีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  
• หนังสอืพมิพร์ายวัน  
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• 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 

กองทุนมคีวามเสีย่งและแนวทางในการบรหิารความเสีย่ง โดยเรยีงลําดับตามโอกาสทีอ่าจเกดิขึน้และนัยสําคัญของผลกระทบจากมากไปนอ้ย 
ไดดั้งตอ่ไปนี้ 

1. ความเสีย่งจากการลงทุนในหลกัทรพัยเ์ฉพาะกลุม่ (Concentration Risk) เนื่องจากการลงทนุในภูมภิาคหลักเพยีงภมูภิาคเดียว 
หรอืชนดิของสนิทรัพยเ์พยีงชนดิเดยีวจะสง่ผลใหค้วามผันผวนของกองทุนมมีากกว่ากองทนุทีก่ระจายความเสีย่งไปยังสนิทรัพยห์ลายๆ 
ประเภท 
แนวทางการบรหิารความเสีย่ง เนื่องจากนโยบายการลงทนุของกองทนุหลักลงทุนในประเทศอนิเดยีเพยีงประเทศเดยีวหรอืลงทุนแตใ่น
หุน้และตราสารหนี้ในประเทศอนิเดยีเพยีงประเทศเดยีว จงึทําใหม้คีวามผันผวนของกองทนุสงู ทําใหผู้จ้ัดการกองทนุจะตอ้งมกีารคัดสรร
หุน้อยา่งเหมาะสมขึน้กับสถานการณต์า่งๆ ในประเทศ 

2. ความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Risk) การลงทุนในตราสารทุนจะมีปัจจัยภายในประเทศอนิเดีย เช่น ภาวะเศรษฐกิจ 
การเมอืง ภาวะตลาด ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ราคาหลักทรัพยท์ีก่องทนุลงทนุ จงึมคีวามเสีย่งทีห่น่วยลงทนุมคีวามผันผวน 
แนวทางบรหิารความเสีย่ง เนื่องจากนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักลงทุนในประเทศอนิเดียเพียงประเทศเดยีว จงึมคีวามผันผวน
จากการถอืครองหลักทรัพยท์ีอ่งิกับตลาดเพยีงตลาดเดยีว ทาํใหผู้จ้ัดการกองทนุจะตอ้งมกีารคัดสรรหุน้อยา่งเหมาะสมขึน้กับสถานการณ์
ตา่งๆ ในประเทศ 

3 ความเสีย่งของตลาด (Market Risk) ความเสีย่งทีมู่ลค่าของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีก่องทนุไปลงทุนอาจเพิม่ขึน้หรอืลดลง เนื่องจาก
การเปลีย่นแปลงของภาวะเศรษฐกจิ สังคม และการเมอืงของประเทศอนิเดยี รวมถงึความผันผวนของสถานการณ์ตลาดเงนิและตลาดทนุ 

 แนวทางการบรหิารความเสี่ยง บรษัิทจัดการจะพจิารณาลงทุนในกองทุนหลักโดยมีสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกับ
นโยบายการลงทนุของกองทนุ โดยคํานงึถงึสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ การเมอืง และภาวะตลาดเงนิของประเทศอนิเดยี 

4. ความเสีย่งจากสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ ีก่องทุนลงทุน (Liquidity Risk) ความเสี่ยงที่เกดิจากการที่กองทุนไม่สามารถ
จําหน่ายหลักทรัพย์ที่ลงทุนไดใ้นราคาที่เหมาะสม และภายในระยะเวลาอันสมควร หรือตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนทําการซื้อขาย
หลักทรัพยอ์าจหยุดรับคําสั่งซือ้ขาย เนื่องจากสภาวะตลาด ณ ขณะนัน้ ความเสีย่งขา้งตน้อาจสง่ผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทนุ 

 แนวทางการบรหิารความเสีย่ง กรณีสภาวะตลาดเกดิความผันผวนหรอืเกดิเหตุการณ์ไม่ปกต ิกองทุนอาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้
และหรอืเงนิฝาก หรอืหลักทรัพยอ์ืน่ใดได ้โดยมวัีตถปุระสงคเ์พือ่รักษาผลประโยชน์ของกองทนุและลดความเสีย่งจากการรับชําระคนื ซึง่
จะชว่ยลดความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งของหลักทรัพยท์ีล่งทนุได ้

5. ความเสีย่งจากกฎขอ้บงัคบัตา่งๆ (Regulatory Risk) การลงทนุในประเทศอนิเดยีอาจมคีวามเสีย่งหลากหลายปัจจัย เชน่ ขอ้จํากัด 
หรอืกฎหมาย หรอืมาตรการควบคมุการแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ 

 แนวทางการบรหิารความเสีย่ง บรษัิทจัดการของกองทุนหลักบรหิารความเสีย่งนี้โดยพจิารณาลงทุนในบรษัิทที่แน่ใจไดว้่าอยู่ภายใต ้
กฎหมายทีใ่ชบั้งคับในประเทศอนิเดยีทีบ่รษัิทดังกล่าวประกอบธรุกจิอยู ่ซ ึง่บรษัิทนัน้จะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายในการประกอบ
ธรุกจิดังกลา่ว อยา่งไรก็ตาม ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในระดับภาคเอกชนนัน้มนีอ้ย โดยสว่นใหญ่จะเกดิขึน้จากผลของการกระทําของรัฐบาล เชน่ 
บรษัิทของรัฐบาลอาจไดรั้บประโยชน์จากกฎเกณฑท์ีไ่มเ่ป็นกลาง หรอืไดรั้บสทิธพิเิศษในการเขา้สูต่ลาดและอํานาจในการควบคมุตลาด 
ในกรณีนี้คูแ่ขง่ทีเ่ป็นภาคเอกชนก็อาจไดรั้บผลกระทบได ้

6. ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพยต์่างประเทศทีม่สีกลุเงนิแตกต่างไปจากสกลุ
เงนิหลัก (Base Currency) มีความเสีย่งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน มูลค่าหลักทรัพย ์เงนิปันผล รวมถงึดอกเบี้ยต่างๆ จะ
ไดรั้บผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น และมาตรการควบคมุอัตราแลกเปลีย่น โดยอัตราแลกเปลีย่นทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลง 
จะมผีลทําใหม้ลูคา่หน่วยลงทนุผันผวน และอาจทําใหเ้กดิกําไรหรอืขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นได ้

 แนวทางการบรหิารความเสีย่ง บรษัิทจัดการอาจพจิารณาลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพือ่ป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงนิหรือไม่ก็ได ้โดยขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของบรษัิทจัดการ ซึง่จะลงทุนตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ตัวอย่างเชน่ 
กรณีค่าเงนิต่างประเทศของหลักทรัพยท์ีล่งทุนมแีนวโนม้ออ่นค่าอย่างมนัียสําคัญ และอาจมตีน้ทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความ
เสีย่ง โดยทําใหผ้ลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทุนที่เพิม่ขึน้ ทัง้นี้ การป้องกันความเสีย่งจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลีย่นเงนิดังกล่าวอาจไมส่ามารถป้องกันความเสีย่งไดท้ัง้หมด และหากคาดการณ์ผดิจะทําใหเ้สยีโอกาสในการไดรั้บผลตอบแทน
ทีม่ากขึน้ 

7. ความเสีย่งจากการลงทนุในตราสารอนุพนัธ ์(Derivative Risk) คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการลงทนุในสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ เชน่ 
สัญญาสวอป และหรือสัญญาฟอร์เวริ์ด เพื่อป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ซึง่การป้องกันความเสีย่ง
ดังกล่าวอาจทําใหก้องทุนเสยีโอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้หากอัตราแลกเปลีย่นมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางตรงขา้มกับที่
กองทุนคาดการณ์ไว ้และการทําธุรกรรมดังกล่าวอาจมตีน้ทุนอยู่บา้ง ซึง่จะทําใหผ้ลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทุนที่
เพิม่ขึน้ ทัง้นี้ การป้องกันความเสีย่งดังกล่าวขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของผูจ้ัดการกองทุน บรษัิทจัดการจะพจิารณาลงทุนในสัญญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้อยา่งระมัดระวังตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ 

 แนวทางการบรหิารความเสี่ยง บรษัิทจัดการจะพจิารณาคัดเลือกการทําธุรกรรมป้องกันความเสีย่งดังกล่าวใหเ้หมาะสม เพื่อใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสดุแกก่องทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
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8. ความเสีย่งจากความสามารถในการชําระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) ความเสีย่งจากตราสารหนี้และหรือเงนิฝากที่
กองทนุรวมไปลงทุน อาจมกีารผดินัดชําระหนี ้โดยบรษัิทผูอ้อกตราสารหนี้และหรอืเงนิฝากนัน้ๆ ไมส่ามารถชําระคนืเงนิตน้หรอืดอกเบี้ย
ใหก้องทนุเมือ่ถงึวันครบกาํหนด 

 แนวทางการบรหิารความเสีย่ง บรษัิทจัดการจะพจิารณาเลอืกลงทุนในตราสารหนี้และหรอืเงนิฝากทีม่คีุณภาพโดยตราสารหนี้และหรือ
เงนิฝาก หรอืผูอ้อกตราสารหนี้ของบรษัิทเอกชนทั่วไปจะตอ้งไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทุนไดข้ึน้ไป ณ 
วันทีก่องทนุลงทนุ รวมถงึเงนิฝากธนาคาร และตราสารหนี้ภาครัฐ ซึง่มคีวามเสีย่งจากการผดินัดชําระหนี้ทัง้เงนิตน้และดอกเบีย้ในระดับ
ต่ํา กองทนุจงึมคีวามเสีย่งประเภทนี้ต่ํา 

9. ความเสีย่งของคูส่ญัญา (Counterparty Risk) ความเสีย่งทีคู่ส่ัญญาไม่ปฏบัิตติามขอ้กําหนดในสัญญา อันเนื่องจากการลม้ละลาย 
หรอืเหตอุืน่ใด 

 แนวทางการบรหิารความเสีย่ง บรษัิทจัดการจะพจิารณาเลอืกลงทนุในตราสารหนี้และหรอืเงนิฝากทีม่คีุณภาพ โดยตราสารหนี้และหรอื
เงนิฝากของบรษัิทเอกชนทั่วไปจะตอ้งไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยู่ในอันดับทีส่ามารถลงทุนไดข้ึน้ไป รวมถงึเงนิฝากธนาคาร 
และตราสารหนี้ภาครัฐ ซึง่มคีวามเสีย่งจากการผดินัดชําระหนี้ทัง้เงนิตน้และดอกเบีย้ในระดับต่ํา กองทนุจงึมคีวามเสีย่งประเภทนี้ต่ํา 

10. ความเสีย่งของประเทศคูส่ญัญา (Country Risk) เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากความมั่นคงทางเศรษฐกจิ สังคม และการเมอืง ตลอดจน
ประสทิธภิาพขององคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกับตลาดเงนิตลาดทนุ รวมถงึขอ้จํากัดทางดา้นกฎหมาย และการทําธรุกรรมทางการเงนิของประเทศ
ทีก่องทนุไปลงทนุ ทัง้นี้ ความเสีย่งดังกลา่วอาจสง่ผลใหเ้กดิความผันผวนของราคาตราสารทีล่งทนุ สภาพคลอ่ง สภาวะตลาด อัตราเงนิ
เฟ้อ หรอือัตราแลกเปลีย่นทีเ่กีย่วกับประเทศนัน้ๆ เป็นตน้ ซึง่อาจทําใหก้องทนุไมไ่ดรั้บผลตอบแทนตามทีค่าดหวังไว ้                      

 แนวทางการบรหิารความเสีย่ง บรษัิทจัดการจะพจิารณาถงึภาวะของประเทศอนิเดยีโดยคํานงึถงึความมั่นคงทางเศรษฐกจิ สังคม และ
การเมือง ตลอดจนประสทิธภิาพขององคก์รที่เกีย่วขอ้งกับตลาดเงนิตลาดทุน รวมถงึขอ้จํากัดทางดา้นกฎหมาย และการทําธุรกรรม
ทางการเงนิของประเทศทีก่องทนุไปลงทนุ 
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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 โดยวธิกีารดังนี้ 

3.1.1 คา่ธรรมเนยีมการรกัษาสภาพคลอ่ง (Liquidity Fee) 
เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้liquidity fee บรษัิทจัดการจะพจิารณาดําเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : กรณีทีก่องทนุปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ บรษัิทจดัการ
จะพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืดังกลา่วตามทีก่องทนุปลายทางกําหนด ทัง้นี้ โดยไมข่ัดกับหลักเกณฑท์ีส่ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

3.1.2 การปรบัมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสูตรการคํานวณทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของกองทนุรวม (Swing 
Pricing) 
เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้swing pricing บรษัิทจัดการจะพจิารณาดําเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : กรณีทีก่องทนุปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ บรษัิทจดัการ
จะพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืดังกลา่วตามทีก่องทนุปลายทางกําหนด ทัง้นี้ โดยไมข่ัดกับหลักเกณฑท์ีส่ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

3.1.3 ค่าธรรมเนยีมการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม (Anti-Dilution 
Levies - ADLs) 
เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้ADLs บรษัิทจัดการจะพจิารณาดําเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : กรณีทีก่องทนุปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ บรษัิทจัดการ
จะพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืดังกลา่วตามทีก่องทนุปลายทางกําหนด ทัง้นี้ โดยไมข่ัดกับหลักเกณฑท์ีส่ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

ทัง้นี้ ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มลูเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคล่องของกองทนุปลายทางเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนในเว็บไซต ์ 
https://www.nspgroup.com/nsfunds/funds/ 

3.2 การกําหนดเงือ่นไขหรอืขอ้จํากดัในการรบัคําส ัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุ โดยวธิกีารอยา่งหนึง่อยา่งใดหรอืหลายอยา่งดังนี้ 

3.2.1 การกําหนดระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นการขายคนืหนว่ยลงทนุ (Notice Period) 
เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้notice period บรษัิทจัดการสามารถจะพจิารณาดําเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทางได ้
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : กรณีทีก่องทนุปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ บรษัิทจัดการ
จะพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืดังกลา่วตามทีก่องทนุปลายทางกําหนด ทัง้นี้ โดยไมข่ัดกับหลักเกณฑท์ีส่ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

3.2.2 การกําหนดเพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุ (Redemption Gate) 
เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้redemption gate บรษัิทจัดการจะพจิารณาดําเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : กรณีทีก่องทนุปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ บรษัิทจัดการ
จะพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืดังกลา่วตามทีก่องทนุปลายทางกําหนด ทัง้นี้ โดยไมข่ัดกับหลักเกณฑท์ีส่ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

ทัง้นี้ ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มลูเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคล่องของกองทุนปลายทางเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนในเว็บไซต ์ 
https://www.nspgroup.com/nsfunds/funds/ 

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

3.4 การกําหนดใหบ้รษิทัจดัการสามารถระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (Suspension of Dealings) โดยบรษัิทจัดการจะใชเ้พดาน
การขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ 1 วันทําการ เวน้แต่จะไดรั้บการผ่อนผันเวลาดังกลา่วจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการพจิารณา
แลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นตอ้งระงับการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ 
กรณีเกดิเหตตุามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด เมือ่เกดิเหตใุนกรณีใดกรณีหนึง่ดังนี้  
(ก) ตลาดหลักทรัพยไ์มส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ
(ข) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นตอ้งระงับการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยไดรั้บความ

เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตจํุาเป็นตามกรณีใดกรณีหนึง่ดังนี้  
1. ไมส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล  
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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 หรอืขอ้ตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรอืหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรอืมคีวามจําเป็นจะตอ้งปฏบัิติ
ตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกดิขึน้แลว้ในขณะนี้หรือจะเกดิขึน้ในอนาคต เช่น ดําเนินการตาม Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นตน้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดรั้บทราบและตกลงยนิยอมใหส้ทิธแิก่บรษัิทจัดการทีจ่ะ
ปฏบัิตกิารและดําเนนิการต่างๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพันธสัญญา หรอืขอ้ตกลง หรอืกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึง่รวมถงึการเปิดเผย
ขอ้มูลต่างๆ ของผูถ้ือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงนิไดข้องผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสทิธดํิาเนนิการอืน่ใดเท่าทีจํ่าเป็น
สําหรับการปฏบัิตติามพันธสัญญา หรอืขอ้ตกลง หรอืกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ 

• บรษัิทจัดการใชข้อ้มลูในอดตีในการคํานวณคา่สัมบรูณ์ของคา่สัมประสทิธิส์หสัมพันธ ์(Absolute Correlation Coefficient) กองทนุรวมจงึ
มีความเสีย่ง หากสนิคา้หรือตัวแปรทีส่ัญญาซือ้ขายล่วงหนา้อา้งองิ (Underlying) และทรัพยส์นิทีต่อ้งการลดความเสีย่งเคลื่อนไหวใน
ทิศทางที่ไม่เป็นไปตามขอ้มูลในอดีต ซึง่อาจส่งผลใหก้ารเขา้ทําสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ไม่สามารถลดความเสี่ยงไดอ้ย่างเต็ม
ประสทิธภิาพ 

• บรษัิทจัดการอาจลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่บรษัิทจัดการ เชน่เดยีวกันกับทีบ่รษัิทจัดการลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ
อื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑท์ี่สํานักงานกําหนด โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้ีระบบงานที่ป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 
เพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

• ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลทีอ่าจมผีลต่อการตัดสนิใจลงทุน เชน่ การทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งไดท้ีส่ํานักงาน ก.ล.ต. หรอืโดย
ผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตของสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

• กองทนุรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมด ดังนัน้ หากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดังกล่าวไถถ่อนหน่วยลงทนุอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทนุตอ้งเลกิกองทนุรวมได ้ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลการถอืหน่วยลงทนุ
เกนิ 1 ใน 3 ไดท้ี ่www.bblam.co.th 

• บรษัิทจัดการอนุญาตใหพ้นักงานลงทนุในหลักทรัพยเ์พือ่ตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏบัิตติามจรรยาบรรณและประกาศตา่งๆ ทีส่มาคมบรษัิท
จัดการลงทนุกําหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทนุดังกลา่วใหบ้รษัิทจัดการทราบ เพือ่ทีบ่รษัิทจัดการจะสามารถกํากับและดแูลการซือ้ขาย
หลักทรัพยข์องพนักงานได ้

• การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงานไดรั้บรองถงึความถกูตอ้งของ
ขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของหนว่ยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้ 

• ผูล้งทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชีวติควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) ได ้โดยตดิต่อบรษัิทประกันชีวิตที่
เกีย่วขอ้ง ทัง้นี้ การซือ้ขายกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุอาจมขีอ้กําหนด และวธิปีฏบัิตทิีแ่ตกตา่งไปจากการซือ้ขายกองทนุเพียง
อยา่งเดยีว ผูล้งทนุควรศกึษารายละเอยีดขอ้กําหนดดังกลา่วไดต้ามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม ์
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5. สทิธแิละขอ้จํากดัของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

5.1 เง ือ่นไขทีผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถูกจํากดัสทิธ ิ     

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถูกจํากัดสทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ ในกรณีทีบุ่คคลใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึง่ในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษัิทจัดการหรอืบรษัิทหลักทรัพยท์ีเ่ป็นเจา้ของบัญชแีบบไม่เปิดเผยชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(Omnibus Account) จะไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลนัน้ในสว่นทีเ่กนิกว่าหนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื่น หรืออนุมัตเิห็นชอบ ยกเวน้หรือผ่อนผันให ้
ดําเนนิการเป็นอยา่งอืน่ได ้

5.2 ขอ้มูลการถอืหนว่ยลงทนุเกนิขอ้จากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีงทีม่แีนวโนม้วา่อาจจะเกดิขึน้ (ถา้ม)ี 

ไมม่ ีทัง้นี้ ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จํากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง ไดท้ี ่www.bblam.co.th 

5.3 วธิกีารโอนหนว่ยลงทนุ และขอ้จํากดัการโอนหนว่ยลงทนุ 

วธิกีารโอนหน่วยลงทนุ  
ผูโ้อนและผูรั้บโอนจะตอ้งมายืน่คําขอโอนหน่วยลงทนุดว้ยตนเองทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ในกรณีทีผู่รั้บโอนยังไม่เคยมบัีญชี
กองทนุกับบรษัิทจัดการมาก่อน ผูรั้บโอนจะตอ้งกรอกรายละเอยีดในคําขอเปิดบัญชกีองทุนและยืน่ต่อผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
พรอ้มกับคําขอโอนหน่วยลงทนุ  
ผูโ้อนจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุในอัตรา 50 บาทตอ่หน่วยลงทนุ 1,000 หน่วย หรอืเศษของ 1,000 หน่วย ในวันทีย่ืน่
คําขอโอนหนว่ยลงทนุ  
หลังจากทีไ่ดรั้บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนแลว้ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะสง่มอบหลักฐานการรับคําขอโอน
หน่วยลงทนุใหแ้กผู่โ้อนไวเ้ป็นหลักฐาน  
นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบันทกึขอ้มลูการโอนหน่วยลงทุน และบรษัิทจัดการจะออกใบยนืยันการโอนหน่วยลงทุน ใหแ้ก่ผูโ้อนหน่วย
ลงทุนและผูรั้บโอนหน่วยลงทนุภายใน 6 วันทําการนับแตวั่นทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บคําขอโอนหน่วยลงทนุ สทิธใินการ
ขายคนืหน่วยลงทนุของผูรั้บโอนจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มลูการโอนหน่วยลงทนุแลว้         
ขอ้จํากัดการโอน 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทนุไดเ้ฉพาะกรณีดังตอ่ไปนี้  
(1) กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทนุใหบ้ดิา มารดา บตุรและคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
(2) การโอนหน่วยลงทนุตามคําสั่งศาลหรอืโดยผลของกฎหมาย  
(3) การโอนหน่วยลงทนุในกรณีพเิศษอืน่ๆ ทีน่ายทะเบยีนเห็นสมควรและอนุมัตใิหโ้อนได ้

5.4 การออกและสง่มอบหลกัฐานแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ  

• กรณีสั่งซือ้ผ่านบรษัิทจัดการและหรอืผ่านสาขาผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื บรษัิทจัดการจะออกหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วย
ลงทนุรูปแบบสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 

• กรณีสั่งซือ้ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต บรษัิทจัดการกําหนดใหรู้ปแบบหนา้รายการเคลือ่นไหวบัญชกีองทุนรวมเป็นหลักฐานแสดงสทิธิ
ในหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม หากผูล้งทุนทีท่ําคําสั่งซือ้ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตดังกล่าวประสงคจ์ะขอรับสมุดบัญชแีสดงสทิธใิน
หน่วยลงทนุ ผูล้งทนุสามารถตดิตอ่ขอรับไดท้ีส่าขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

• กรณีสั่งซือ้ผ่านระบบ Fund Connext ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โครงการจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) 
โดยบรษัิทจัดการจะดําเนินการใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทนุทําการบันทกึชือ่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนที่ไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทุน
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 
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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 กันยายน 2565 มจํีานวนกองทนุรวมทัง้หมด 110 กองทนุ  
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมเทา่กับ 732,208.06 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. นางสาวดษุฎ ีภูพั่ฒน์ 16. นางสาวมิง่ขวัญ ทองพฤกษา 
6. นายดนัย อรุณกติตชิยั 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. นางสาวดษุฏ ีภูพ่ฒัน ์ - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ 
สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิาร
ศาสตร ์ 

- ประกาศนียบัตรบัณฑติ 
ทางภาษาอังกฤษเพือ่อาชพี  
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีการเงนิ  
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

- Assistant Managing 
Director บลจ.บัวหลวง  

- เจา้หนา้ทีก่ารตลาด 
ฝ่ายสถาบัน บลจ.ยูโอบ ี(ไทย)  

- เจา้หนา้ทีซ่ือ้ขายหลักทรัพย ์
บลจ.บที ี 

- ผูจ้ัดการกองทนุตราสารหนี ้ 
บลจ.บัวหลวง  

- เจา้หนา้ทีซ่ือ้ขายหลักทรัพย ์ 
บลจ.บัวหลวง 

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

จดัการกองทนุรวม 

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 
ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

4. นางสาวรุง่นภา 
เสถยีรนุกูล 

- ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ 
สถาบันบัณฑติพัฒน 
บรหิารศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

- Vice President  
บลจ.บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ  
ตลาดตราสารทนุ 
และหลักทรัพยต์า่งประเทศ 
เพือ่ประกอบการวเิคราะห ์
เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิาร
การลงทนุ 

5. 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 

6. 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 

7. นางอตกิานต ์
พานชิเกษม 

- ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีสถติศิาสตร ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- Assistant Managing 
Director บลจ.บัวหลวง 

- ผูอ้ํานวยการ 
ฝ่ายจัดการกองทนุ 
บลจ.ทหารไทย  

- ผูอ้ํานวยการ  
ฝ่ายจัดการลงทนุ 
บมจ.ธนาคารทหารไทย 

- ผูช้ว่ยผูอ้ํานวยการ 
ฝ่ายจัดการลงทนุ  
บมจ.เงนิทนุกรุงเทพธนาทร 

- ผูช้ว่ยผูอ้ํานวยการ 
ผูจ้ัดการกองทนุ 
บล.แอสเซท พลัส 

- ผูช้ว่ยผูอ้ํานวยการ 
กองทนุสว่นบคุคล  
บมจ.ธนาคารทหารไทย  

- ผูจ้ัดการกองทนุสว่นบคุคล  
บมจ.หลักทรัพยเ์อกธํารง 

บรหิารทมีงาน เพือ่ใหก้าร
จัดการกองทนุมปีระสทิธภิาพ 
ตดิตามภาวะตลาด 
และหลักทรัพย ์ตราสารหนี้ 
เพือ่กําหนดกลยทุธก์ารลงทนุ 
บรหิารจัดการกองทนุ 

8. นายดนยั อรุณกติตชิยั - MSc Wealth Management, 
Singapore Management 
University, Singapore 

- MSc Money Banking and 
Finance, The University of 
Birmingham, UK 

- Assistant Managing 
Director บลจ.บัวหลวง 

- ผูจ้ัดการกองทนุอาวโุส 
บจ.หลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์

- ผูจ้ัดการกองทนุอาวโุส 
บลจ.บางกอกแคปปิตอล 

- Assistant Director 
Reserve Management Office 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

บรหิารทมีงาน เพือ่ใหก้าร
จัดการกองทนุมปีระสทิธภิาพ 
ตดิตามภาวะเศรษฐกจิ  
ภาวะตลาด และตราสารทนุ 
เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการ
ตัดสนิใจลงทนุ และกําหนด 
กลยทุธก์ารลงทนุ รวมถงึ
สัดสว่นของสนิทรัพยต์า่งๆ 
(Asset Allocation) และอัตรา
แลกเปลีย่น 
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ชือ่-สกุล ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ทํางาน 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิาร

จดัการกองทนุรวม 

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 
ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

9. นางสาวปรยินุช 
คลอ่งคํานวณการ 

- ปรญิญาโท การเงนิ  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- ปรญิญาตร ีการเงนิ  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- Senior Vice President  
บลจ.บัวหลวง  

- ผูจ้ัดการฝ่ายบรหิารความเสีย่ง  
บลจ.ทหารไทย 

- ผูช้ว่ยผูจ้ัดการ 
กองทนุสว่นบคุคล  
บมจ.ธนาคารทหารไทย 

- นักวเิคราะหห์ลักทรัพย ์ 
บมจ.เงนิทนุกรุงเทพธนาทร 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ  
ตลาดตราสารหนี้ 
และหลักทรัพยต์า่งประเทศ 
เพือ่ประกอบการวเิคราะห ์
เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิาร
การลงทนุ 

10. นางสาวอรุณี 
ศลิปการประดษิฐ 

- ปรญิญาโท 
บรหิารธรุกจิ (การเงนิ)  
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีบัญช ี
มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 

- Senior Vice President 
บลจ.บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ  
ตลาดตราสารหนี้  
และหลักทรัพยต์า่งประเทศ 
เพือ่ประกอบการวเิคราะห ์
เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิาร
การลงทนุ 

11. นางสาวศริารตัน ์       
อรุณจติต ์

- ปรญิญาโท การเงนิ  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- ปรญิญาตร ี 
บรหิารธรุกจิ (การเงนิ) 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

- Vice President  
บลจ.บัวหลวง 

- เจา้หนา้ทีว่จิัยตลาด  
บลจ.เอ็ม เอฟ ซ ี(มหาชน) 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ  
ตลาดตราสารหนี้  
และหลักทรัพยต์า่งประเทศ 
เพือ่ประกอบการวเิคราะห ์
เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิาร
การลงทนุ 

12. นายปญัญพฒัน ์
ประคณุหงัสติ 

- ปรญิญาโท 
Financial Mathematics, 
University of Exeter, UK 

- ปรญิญาตร ี
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- Vice President 
บลจ.บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ  
ตลาดตราสารหนี้ 
เพือ่ประกอบการวเิคราะห ์
เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิาร
การลงทนุ 

13. นางสาวเศรณี นาคธน - ปรญิญาโท MBA 
คณะบรหิารธรุกจิ 
สถาบันบัณฑติ 
พัฒนบรหิารศาสตร ์(NIDA) 

- ปรญิญาตร ี
คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- Vice President 
บลจ.บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดการเงนิ 
ทัง้ตลาดตราสารหนี้ 
ตลาดตราสารทนุ และ
สนิทรัพยท์างเลอืก เพือ่
ประกอบการวเิคราะห ์
เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิาร 
การลงทนุ 

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) โทรศัพท ์0-2635-1700 
 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 ์อนิโนเวสท ์เอกซ ์จํากัด โทรศัพท ์0-2949-1000 
 บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2658-8889 
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นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
เลขที ่333 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท ์0-2230-1784  

ผูด้แูลผลประโยชน ์
ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) 
เลขที ่400/22 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท ์0-2470-3200-2  
นอกจากหนา้ทีต่ามทีก่ําหนดไวใ้นสัญญาแตง่ตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ยังมหีนา้ทีต่ามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุดว้ย 

6.5 รายชือ่ผูส้อบบญัช ี

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

บรษัิท พวี ีออดทิ จํากัด 
เลขที ่46/8 ชัน้ 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกลุ ถนนรัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
โทรศัพท ์0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020  
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7. ขอ้มลูอืน่ๆ 

• ขอ้กําหนดในการซือ้ขายหนว่ยลงทุน 

วธิกีารส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ผูส้นใจสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ในราคาขายหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย โดยตอ้งสั่งซือ้ขัน้ต่ํา 500 บาท สําหรับ
ครัง้แรก และครัง้ตอ่ไป 

สามารถตดิตอ่จองซือ้ ไดท้ี ่

• บรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ทกุวันทําการซือ้ขายของกองทนุ ตัง้แตเ่วลา 8.30 - 15.30 น. 

• ระบบอนิเตอรเ์น็ต ทกุวันตลอด 24 ชัว่โมง ไดท้ี ่
 Bualuang iBanking 
 Bangkok Bank Mobile Banking 
 ระบบเอทเีอ็ม (ATM) ของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
 ระบบโทรศัพท ์(Tele-bank) ดว้ยบรกิาร Bualuang Phone 
 BF Fund Trading 
การสง่คําสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์(ยกเวน้ BF Fund Trading) ก่อนเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย จะได ้
ราคาขายหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการสง่คําสั่งซือ้หลังเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย
หรอืสง่คําสั่งซือ้ในวันหยดุทําการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไป 
การสง่คําสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่าน BF Fund Trading กอ่นเวลา 15.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหน่วยลงทนุทีคํ่านวณ
ได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการสง่คําสั่งซือ้หลังเวลา 15.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย หรอืสง่คําสั่งซือ้ในวันหยุดทํา
การซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไป 

ผูส้นใจลงทุนสามารถตดิต่อขอรับหนังสอืชี้ชวน คําสั่งซือ้หน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชกีองทุน และเอกสารอื่นใดตามที่กฎหมาย
กําหนด (ถา้ม)ี ไดท้ีบ่รษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื สําหรับผูล้งทนุทียั่งไมเ่คยเปิดบัญชกีองทนุ จะตอ้งเปิดบัญชี
กองทนุโดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความตา่งๆ ในใบคําขอเปิดบัญชกีองทนุพรอ้มแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชกีองทนุ  

เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช ี
(1) กรณี บคุคลธรรมดา 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(2) กรณี นติบิคุคล 

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

ในกรณีผูส้ั่งซือ้ตัง้แต ่2 คนขึน้ไปแตไ่มเ่กนิ 4 คนสั่งซือ้หน่วยลงทนุร่วมกัน บรษัิทจัดการจะจดแจง้ชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุเหล่านัน้เป็นผูถ้อื
หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน และในเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน และจะถอืเอาบคุคลทีม่ชีือ่ในคําขอเปิดบัญชี
กองทนุคนใดคนหนึง่หรอืมากกว่าตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุแจง้ความประสงคไ์วเ้ป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุ และผูรั้บเงนิค่าขาย
คนืหนว่ยลงทนุ หรอืรับเงนิจากการชําระบัญชกีรณีเลกิกองทนุ 

รายละเอยีดชอ่งทางในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ มดัีงนี้ 

1. บรษิทัจดัการ 
ผูส้นใจสามารถขอรับหนังสอืชีช้วน คําสั่งซือ้หน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชกีองทุน และเอกสารอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด  
(ถา้ม)ี ไดท้ีบ่รษัิทจัดการ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งสั่งซือ้ไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ใบคําขอเปิดบัญชี
กองทนุ (สําหรับการสั่งซือ้ครัง้แรก) และคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหค้รบถว้นชัดเจน และนําคําขอเปิดบัญชกีองทุน (ถา้ม)ี และคําสั่ง
ซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มทัง้เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนไปยืน่ทีบ่รษัิทจัดการ 

2. ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
ผูส้นใจสามารถขอรับหนังสอืชีช้วน คําสั่งซือ้หน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชกีองทุน และเอกสารอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด  
(ถา้ม)ี ไดท้ีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งสั่งซือ้ไม่ต่ํากวา่มูลคา่ขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ โดยกรอกรายละเอยีดตา่งๆ 
ใบคําขอเปิดบัญชกีองทุน (สําหรับการสั่งซือ้ครัง้แรก) และคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้นชัดเจน และนําคําขอเปิดบัญชกีองทนุ 
(ถา้ม)ี และคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มทัง้เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนไปยืน่ทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

3.  ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) 
(1) บรกิารบวัหลวง ไอแบงกก์ ิง้ (Bualuang iBanking) 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตไดด้ว้ยบรกิาร บัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ โดยผูถ้อืหน่วย
ลงทุนจะตอ้งระบุเลขที่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และลงนามในคําขอใชบ้รกิาร และปฏบัิตติามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นการขอใชบ้รกิาร



 

 

20 กองทุนเปิดบวัหลวงภารตะ| B-BHARATA 

ดังกลา่ว และเมือ่ไดรั้บรหัสผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่าน (Password) สําหรับใชบ้รกิารดังกลา่วแลว้ สามารถสั่งซือ้หน่วย
ลงทุนผ่านเว็บไซตข์องธนาคาร ไดท้ี่ www.bangkokbank.com หรือเว็บไซตอ์ื่นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่เตมิใน
อนาคต 
ในกรณีผูส้ั่งซือ้ประสงคส์ั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ใหผู้ส้ั่งซือ้ปฏบัิตติาม
ขัน้ตอนการทํารายการสั่งซือ้ โดยผูส้ั่งซือ้ตอ้งปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 
การสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งสั่งซือ้ครัง้ละไมต่ํ่า
กว่ามูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ และสามารถสั่งซือ้ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 10,000,000  บาท หรอืมูลค่าอืน่ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ใน
อนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน 
เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทํารายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนืจะหักเงนิตามจํานวนทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดร้ะบุไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร หากเงนิใน
บัญชไีม่เพยีงพอ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผู ้
สั่งซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ั่งซือ้อาจทําการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ  
อนึง่ ในการชําระคา่หน่วยลงทุน หากมใิชก่รณีทีผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอืน่ เพือ่ซือ้หน่วยลงทุน
ของกองทนุนี้ ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนตอ้งชําระดว้ยเงนิจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบรษัิทจัดการไม่ได ้ผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดช้ําระเงนิคา่
ซือ้หน่วยลงทนุแลว้ จะเพกิถอนคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้ 
คําสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ จะสมบรูณ์ตอ่เมือ่ผูส้ั่งซือ้ไดท้ํารายการสั่งซือ้
และบรษัิทจัดการไดรั้บเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และบรษัิทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทนุ โดยผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะไม่
สามารถยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได ้เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นกรณีพเิศษ 
อย่างไรก็ตาม หากมขีอ้ขัดขอ้งของระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตุใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถรับเงนิค่าสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุดังกลา่วและไมส่ามารถจัดสรรหน่วยลงทนุได ้ใหถ้อืวา่ยังไมม่กีารทํารายการการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ตนัน้ 
บรษัิทจัดการถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่กลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอ
แบงกก์ิง้ ยอมรับและผูกพันตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่ําหนดไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร และหรอื ทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลีย่นแปลง
ตอ่ไปในภายหนา้ ซึง่รวมถงึการยอมรับความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนื่องมาจากความขัดขอ้งของระบบ 

(2) บรกิารโมบายแบงกก์ ิง้ จากธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Mobile Banking) 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตไดด้ว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ จากธนาคารกรุงเทพ 
(“โมบายแบงกก์ิง้ฯ”) โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งระบุเลขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน และลงนามในคําขอใชบ้รกิาร และปฏบัิตติาม
เงื่อนไขที่ระบุไวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกล่าว และเมื่อไดรั้บรหัสผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่าน (Password) สําหรับใช ้
บรกิารดังกล่าวแลว้ สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏบัิตกิาร iOS ของ iPhone/ iPad 
หรอืระบบปฏบัิตกิาร Android หรอื WAP หรอืระบบปฏบัิตกิารอืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต 
ในกรณีผูส้ั่งซื้อประสงค์สั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบริการโมบายแบงกก์ิง้ฯ ใหผู้ส้ั่งซื้อปฏิบัตติาม
ขัน้ตอนการทํารายการสั่งซือ้ โดยผูส้ั่งซือ้ตอ้งปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 
การสั่งซือ้หน่วยลงทุน ผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งสั่งซือ้ครัง้ละไม่ต่ํากว่า
มูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ และสามารถสั่งซือ้ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 10,000,000  บาท หรือมูลค่าอื่น ที่บริษัทจัดการแจง้ใน
อนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน 
เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทํารายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ ผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนืจะหักเงนิตามจํานวนทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดร้ะบุไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร หากเงนิใน
บัญชไีม่เพยีงพอ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผู ้
สั่งซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ั่งซือ้อาจทําการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ 
อนึง่ ในการชําระคา่หน่วยลงทนุ หากมใิชก่รณีทีผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอืน่ เพือ่ซือ้หน่วยลงทุน
ของกองทนุนี้ ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนตอ้งชําระดว้ยเงนิจนเต็มคา่ จะหักกลบลบหนี้กับบรษัิทจัดการไม่ได ้ผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดชํ้าระเงนิคา่
ซือ้หน่วยลงทนุแลว้ จะเพกิถอนคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้
คําสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ จะสมบรูณ์ตอ่เมือ่ผูส้ั่งซือ้ไดท้ํารายการสั่งซือ้และ
บรษัิทจัดการไดรั้บเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุน และบรษัิทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน โดยผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได ้เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นกรณีพเิศษ 
อย่างไรก็ตาม หากมขีอ้ขัดขอ้งของระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตุใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถรับเงนิค่าสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุดังกลา่วและไมส่ามารถจัดสรรหน่วยลงทนุได ้ใหถ้อืวา่ยังไมม่กีารทํารายการการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ตนัน้ 
บรษัิทจัดการถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่กลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ 
ยอมรับและผูกพันตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่ําหนดไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร และหรอืทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลีย่นแปลงตอ่ไปในภาย
หนา้ ซึง่รวมถงึการยอมรับความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนื่องมาจากความขัดขอ้งของระบบ 

(3) บรกิาร BF Fund Trading 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ต ดว้ยบรกิาร Mobile Application ของบรษัิทจัดการ 
โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกลา่ว 
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ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืกําหนดเวลารับคําสั่งซือ้ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต 
และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทาง
เว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม 

4. ระบบเอทเีอ็ม (ATM) 
อนึง่ การสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบ ATM สามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ เทา่นัน้ 
บรษัิทจัดการอาจรับคําสั่งซือ้ผ่านเครือ่ง ATM ได ้โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรบัวหลวง ATM หรอืบัตร
บัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ื้อขายหน่วยลงทุนได ้โดยทําผ่านเครื่อง ATM ของ
ผูส้นับสนุนขายหรอืรับซือ้คนื 
ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิต่อผูส้นับสนุนขายหรือรับซือ้คนื ณ สาขาที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนเคยทําบัตรบัว
หลวง ATM หรอืบัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุไว ้เพือ่ขอใชบ้รกิาร 
โดยกรอก “คําขอใชบ้รกิารกองทนุเปิดผ่านเครือ่งฝากถอนเงนิอัตโนมัตแิละบรกิารธนาคารทางโทรศัพท”์ (ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งนํา
บัตรบัวหลวง ATM หรอื บัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้หน่วยลงทุนและสมุดบัญชี
แสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาดว้ย) ซึง่ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ในวันทําการซือ้ขายถัดไป 
หลังจากกรอกคําขอใชบ้รกิารแลว้โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 
ในกรณีผูส้ั่งซือ้ประสงคส์ั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM ใหผู้ส้ั่งซือ้ปฏบัิตติามขัน้ตอนการทํารายการซึง่มรีะบุบนหนา้จอเครื่อง 
ATM โดยผูส้ั่งซือ้ตอ้งเลอืกรหัสบรกิารซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิด และปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสั่งซือ้หน่วยลงทุนตามทีร่ะบุบนจอ 
ATM 
การสั่งซือ้หน่วยลงทุน ดว้ยเครือ่ง ATM ของผูส้นับสนุนขายหรอืรับซือ้คนืจะตอ้งสั่งซือ้ครัง้ละไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ 
และสามารถสั่งซือ้ไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 10,000,000 บาท โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน 
ผูส้นับสนุนขายหรอืรับซือ้คนืจะหักเงนิตามจํานวนเงนิทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดร้ะบุไวใ้หใ้ชบ้รกิารกับบัตรบัว
หลวง ATM และหรอื บัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้หน่วยลงทนุเทา่นัน้ หากเงนิใน
บัญชไีมเ่พยีงพอ ผูส้นับสนุนขายหรอืรับซือ้คนืจะยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไมหั่กเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้นัน้ ซึง่
ผูส้ั่งซือ้อาจทําการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM ไม่ได ้หากการทํารายการสั่งซือ้เสร็จสมบูรณ์แลว้ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
การสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครือ่ง ATM หากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบงาน ผูส้นับสนุนขายหรอืรับซือ้คนืจะดําเนนิการตรวจสอบและ
แกไ้ขขอ้ผดิพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยกาํหนดใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ดรั้บแจง้จากผู ้
ถอืหน่วยลงทนุ 
เอกสารใบบันทกึรายการทีอ่อกจากเครื่อง ATM ของผูส้นับสนุนขายหรือรับซือ้คืน เป็นเพียงเอกสารบันทกึรายการเท่านั้น ไม่ใช่
หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์ หากใบบันทกึรายการของเครือ่ง ATM นัน้หมด ผูส้ั่งซือ้จะเลอืกทําการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ
หรอืไมก่็ได ้
บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยูก่ับผูส้นับสนุนขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการทํารายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลง วธิีการและหรือกําหนดเวลารับคําสั่งซือ้ผ่านระบบ ATM ให ้
สามารถทําได ้และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ได ้บรษัิทจัดการ
จะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม 

5. ระบบโทรศพัท ์(Tele-bank)  

 อนึ่ง การสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท ์สามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่เป็น บมจ.
ธนาคารกรุงเทพ เทา่นัน้ 
บรษัิทจัดการอาจรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่าน
บรกิารธนาคารทางโทรศัพทข์องผูส้นับสนุนขายหรอืรับซือ้คนื 
ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใชบ้ริการนี้ สามารถตดิต่อผูส้นับสนุนขายหรือรับซือ้คืน ณ สาขาที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนเคยทําบัตร 
บัวหลวง ATM หรอืบัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้หน่วยลงทุนไว ้เพือ่ขอใชบ้รกิาร 
โดยกรอก “คําขอใชบ้รกิารกองทนุเปิดผ่านเครือ่งฝากถอนเงนิอัตโนมัตแิละบรกิารธนาคารทางโทรศัพท”์ (ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งนํา
บัตรบัวหลวง ATM หรอืบัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุและสมุดบัญชี
แสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาดว้ย) ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทข์องผูส้นับสนุน
ในวันทําการซือ้ขายถัดไป หลังจากกรอกคําขอใชบ้รกิารแลว้โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 
ในกรณีผูส้ั่งซือ้ประสงคส์ั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์ใหผู้ส้ั่งซือ้ปฏบัิตติามขัน้ตอนการทํารายการซึง่มรีะบุอยู่
ในเอกสารวธิกีารใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศัพท ์โดยผูส้ั่งซือ้ตอ้งเลอืกรหัสบรกิารซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏบัิตจินครบ
ขัน้ตอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์
การสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ดว้ยบรกิารธนาคารทางโทรศัพทข์องผูส้นับสนุนขายหรอืรับซือ้คนืจะตอ้งสั่งซือ้ครัง้ละไมต่ํ่ากว่ามลูค่าขัน้ต่ํา
ของการสั่งซือ้ และสามารถสั่งซือ้ไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 10,000,000 บาท โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน 
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ผูส้นับสนุนขายหรอืรับซือ้คนืจะหักเงนิตามจํานวนเงนิทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดร้ะบุไวใ้หใ้ชบ้รกิารกับบัตรบัว
หลวง ATM และหรอื บัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้หน่วยลงทนุเทา่นัน้ หากเงนิใน
บัญชไีม่เพยีงพอ ผูส้นับสนุนขายหรอืรับซือ้คนืจะยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไมหั่กเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้นัน้ซึง่
ผูส้ั่งซือ้อาจทําการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทไ์ม่ได ้หากการทํารายการสั่งซือ้เสร็จ
สมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หากเกดิขอ้ผิดพลาดจากระบบงาน ผูส้นับสนุนขายหรือรับซื้อคืนจะ
ดําเนนิการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยกําหนดใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วันนับ
จากวันทีไ่ดรั้บแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
เอกสารใบบันทกึรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารของผูส้ั่งซือ้เป็นเพียงเอกสารบันทกึรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทํา
รายการอยา่งสมบรูณ ์
บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยูก่ับผูส้นับสนุนขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการทํารายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืกําหนดเวลารับคําสั่งซือ้ผ่านระบบโทรศัพทใ์ห ้
สามารถทําได ้และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ได ้บรษัิทจัดการ
จะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม 

บรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื อาจเพิม่เตมิชอ่งทางการทํารายการซือ้หน่วยลงทุนอืน่ใดทีจ่ะมขีึน้ในอนาคต 
ซึง่จะปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งตามทีส่ํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เพือ่อํานวยความสะดวกตอ่ผูล้งทุน 
โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

การชําระเงนิคา่ส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

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

หรอืวธิอีืน่ใด ทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกันกับสํานักงานทีรั่บการสั่งซือ้เท่านัน้ โดยจะตอ้งลงวันทีท่ีส่ั่งซือ้
และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บญัชจีองซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดบวัหลวงภารตะ” ซึง่เป็นบัญชเีงนิฝากของ 
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืบัญชเีงนิฝากของธนาคารอืน่ใด (ถา้ม)ี หรอืบัญชจีองซือ้อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงได ้
ในอนาคต ทัง้นี้ หากมผีลประโยชน์ใดเกดิขึน้เนื่องจากบัญชจีองซือ้ดังกล่าว บรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหเ้ป็นประโยชน์ของ
กองทนุ 
ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟท ์หรอืต๋ัวแลกเงนิภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพือ่เรยีกเก็บ
เงนิภายในวันเดยีวกันของแต่ละสํานักงานสาขาทีส่ั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูส้ั่งซือ้ทําการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในวันทําการ
ซือ้ขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไปนัน้ สําหรับกรณีทีเ่ช็ค ดราฟท ์หรอืต๋ัวแลก
เงนิดังกลา่วไมส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นวันทีส่ั่งซือ้ไมว่า่ดว้ยเหตใุด บรษัิทจัดการอาจยกเลกิคําสั่งซือ้ดังกลา่ว 

(ข) ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืของ
สถาบันการเงนิอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใดในวันที่ที่
สั่งซื้อทัง้นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะรับชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรือบัตรเดบติ หรือบัตรอื่นใด ณ 
สถานที ่หรอืชว่งระยะเวลาหรอืภายใตเ้งือ่นไขอืน่ใด ตามทีบ่รษัิทจัดการจะกําหนด โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ
ผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม    

 อนึง่ การชําระเงนิดว้ยบัตรดังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนจาก การชําระดว้ยบัตร
ดังกล่าว หรอืจากธนาคารทีผู่ส้ั่งซือ้ใชบั้ญชบัีตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ภายในวันทําการถัดจากวันทีท่ีส่ั่งซือ้
หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว    

 อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดใหบ้รกิารรับชําระค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด บรษัิทจัดการ
จะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม การชําระดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตร
เดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี จะไมม่กีารสะสมคะแนน เวน้แตธ่นาคารจะกําหนดอนุญาตเป็นอยา่งอืน่   

 ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลี่ยนแปลง วธิีการ วันเวลา ในการรับชําระดว้ยบัตรเครดติ 
หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถา้มี) ดังกล่าวขา้งตน้ โดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่าน ทางเว็บไซต์ 
www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

(ค) ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกสกิรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.
ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทยพาณชิย ์และ บมจ.ธนาคารกรุงศรอียุธยา หรอืธนาคารพาณิชยอ์ืน่ใดที่บรษัิท
จัดการจะประกาศใหบ้ริการเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจง้โดยวธิีอื่นใดตามความ
เหมาะสม ผูส้ั่งซื้อที่ประสงค์จะใชบ้ริการนี้ สามารถตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อขอใชบ้ริการโดยกรอก 
“หนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ซึง่การสมัครใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้
จะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับตอ่ไปจนกวา่ผูส้ั่งซือ้จะเพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก “คําขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชี
เงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน และแจง้ใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบล่วงหนา้ไมน่อ้ยกว่า 30 วันกอ่น
วันทีจ่ะมกีารหักบัญช ีทัง้นี้ คา่ธรรมเนียมการใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากเป็นไปตามทีธ่นาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากกําหนด 
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บรษัิทจัดการจะสามารถใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ ไดเ้มือ่ธนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากดังกล่าวขา้งตน้ แจง้ให ้
ความยนิยอมหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มายังบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการไดแ้จง้เริม่ใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก
แกผู่ส้ั่งซือ้ทราบ โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสมแลว้เทา่นัน้ 
ผูส้ั่งซือ้ตอ้งระบชุือ่กองทนุ และจํานวนเงนิทีต่อ้งการสั่งซือ้ซึง่จะตอ้งไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะหัก
เงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้และโอนเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุ เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุตามเงือ่นไขทีไ่ดร้ะบุไวใ้น “คําสั่ง
ซือ้” หรือคําขออืน่ในทํานองเดียวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย ซึง่จะใชมู้ลค่าหน่วย
ลงทุนทีคํ่านวณไดเ้มือ่สิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนวันนัน้เป็นเกณฑใ์นการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 
บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากที่มีเงนิครบตามที่ระบุไวใ้น “คําสั่งซือ้” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน เพื่อซือ้
หน่วยลงทนุ หากเงนิในบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มไีมเ่พยีงพอทีบ่รษัิทจัดการจะหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะ
ไมหั่กเงนิในบัญชเีงนิฝากและขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว 
กรณีผูส้ั่งซื้อมี “หนังสือขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกันมายังบริษัทจัดการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื จะมผีลให ้“คําสั่งซือ้” ตลอดจน “คําสั่งรอดําเนนิการเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ” ถกูยกเลกิทันท ี

อย่างไรก็ตาม การรับชําระเงนิกรณีสั่งซือ้หนว่ยลงทนุผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ นัน้ บรษัิท
จัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิ่มเตมิ ยกเลกิ เปลี่ยนแปลงได ้โดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ 
www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

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

บัญชเีดยีวกันกับสํานักงานทีรั่บการสั่งซือ้เท่านัน้ โดยจะตอ้งลงวันทีท่ีส่ั่งซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บญัชจีอง
ซือ้หนว่ยลงทนุของ บลจ.บวัหลวง” ซึง่เป็นบัญชเีงนิฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืบัญชเีงนิฝากของธนาคารอืน่ใด 
(ถา้ม)ี หรอืบัญชจีองซือ้อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคตทีบ่รษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซือ้คนืเป็นผูเ้ปิดบัญชจีองซือ้หน่วยลงทุน เพือ่รับชําระค่าซือ้หน่วยลงทุน ทัง้นี้ หากมผีลประโยชน์ใดเกดิขึน้เนื่องจากบัญชี
จองซือ้ดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหเ้ป็นประโยชน์ของกองทนุ 
กรณีทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นผูเ้ปิดบัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุเพือ่รับชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุ ผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนืจะนําเงนิคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการกําหนด  
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับปรุงเปลีย่นแปลงขอ้มูลเกีย่วกับบัญชรัีบชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าว โดยไม่ขัดกับ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ทัง้นี้ 
บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  
ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟท ์หรอืต๋ัวแลกเงนิภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพือ่เรยีกเก็บ
เงนิภายในวันเดยีวกันของแต่ละสํานักงานสาขาทีส่ั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูส้ั่งซือ้ทําการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในวันทําการ
ซือ้ขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไปนัน้ หรอืสําหรับในกรณีทีเ่ช็ค ดราฟท ์หรอื
ต๋ัวแลกเงนิดังกลา่วไมส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นวันทีส่ั่งซือ้ไมว่า่ดว้ยเหตใุด บรษัิทจัดการจะยกเลกิคําสั่งซือ้ดังกลา่ว 

(ข) ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืของ
สถาบันการเงนิอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใดในวันที่ที่
สั่งซื้อ ทัง้นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรือบัตรเดบติ หรือบัตรอื่นใด ณ 
สถานที ่หรอืชว่งระยะเวลาหรอืภายใตเ้งือ่นไขอืน่ใด ตามทีบ่รษัิทจัดการ จะกําหนด โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ
ผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม    

 อนึ่ง การชําระเงนิดว้ยบัตรดังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่บรษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนจากการชําระดว้ยบัตร
ดังกล่าว หรอืจากธนาคารทีผู่ส้ั่งซือ้ใชบั้ญชบัีตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ภายในวันทําการถัดจากวันทีท่ีส่ั่งซือ้
หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว    

 อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดใหบ้รกิารรับชําระค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด บรษัิทจัดการ
จะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม การชําระดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตร
เดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี จะไมม่กีารสะสมคะแนน เวน้แตธ่นาคารจะกําหนดอนุญาตเป็นอยา่งอืน่    

 ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลี่ยนแปลง วธิีการ วันเวลา ในการรับชําระดว้ยบัตรเครดติ 
หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถา้มี) ดังกล่าวขา้งตน้ โดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่าน ทางเว็บไซต์ 
www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

(ค) ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสกิรไทย 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์และ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ
ธนาคารพาณชิยอ์ืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจะประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้
โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม ผูส้ั่งซือ้ทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิต่อบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิารโดยกรอก “หนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ซึง่การสมัครใชบ้รกิารหัก
เงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้จะมีผลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับต่อไปจนกว่าผูส้ั่งซือ้จะเพกิถอนคําสั่ง โดย
กรอก “คําขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนืทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วันก่อนวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ีทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิ
ฝาก เป็นไปตามทีธ่นาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากกําหนด 
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บรษัิทจัดการจะสามารถใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ ไดเ้มือ่ธนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากดังกล่าวขา้งตน้ แจง้ให ้
ความยนิยอมหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มายังบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการไดแ้จง้เริม่ใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก
แกผู่ส้ั่งซือ้ทราบ โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสมแลว้เทา่นัน้ 
ผูส้ั่งซือ้ตอ้งระบชุือ่กองทนุ และจํานวนเงนิทีต่อ้งการสั่งซือ้ซึง่จะตอ้งไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะหัก
เงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้และโอนเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุ เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุตามเงือ่นไขทีไ่ดร้ะบุไวใ้น “คําสั่ง
ซือ้” หรือคําขออืน่ในทํานองเดียวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย ซึง่จะใชมู้ลค่าหน่วย
ลงทุนทีคํ่านวณไดเ้มือ่สิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนวันนัน้เป็นเกณฑใ์นการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 
บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากที่มีเงนิครบตามที่ระบุไวใ้น “คําสั่งซือ้” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน เพื่อซือ้
หน่วยลงทนุ หากเงนิในบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มไีมเ่พยีงพอทีบ่รษัิทจัดการจะหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะ
ไมหั่กเงนิในบัญชเีงนิฝากและขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว 
กรณีผูส้ั่งซื้อมี “หนังสือขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกันมายังบริษัทจัดการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื จะมผีลให ้“คําสั่งซือ้” ตลอดจน “คําสั่งรอดําเนนิการเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ” ถกูยกเลกิทันท ี

อย่างไรก็ตาม การรับชําระเงนิกรณีสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่นัน้ บรษัิทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการแกไ้ขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงได ้โดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ 
www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

3. กรณีส ัง่ซือ้ผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet)  
ผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ จะถกูหักเงนิตามจํานวนทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นคําขอใชบ้รกิาร 

4.  กรณีส ัง่ซือ้ผา่นระบบเอทเีอ็ม (ATM) 
จะรับชําระเงนิค่าสั่งซือ้ โดยจะหักเงนิตามจํานวนเงนิทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดร้ะบุไวใ้หใ้ชบ้รกิารกับบัตรบัว
หลวง ATM และหรอื บัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุนไดเ้ทา่นัน้ หาก
เงนิในบัญชไีม่เพียงพอจะยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ั่งซือ้อาจทําการ
สั่งซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ  

5.  กรณีส ัง่ซือ้ผา่นระบบโทรศพัท ์(Tele-bank) 
จะรับชําระเงนิค่าสั่งซือ้ โดยจะหักเงนิตามจํานวนเงนิทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดร้ะบุไวใ้หใ้ชบ้รกิารกับบัตรบัว
หลวง ATM และหรอื บัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุนไดเ้ทา่นัน้ หาก
เงนิในบัญชไีม่เพียงพอจะยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ั่งซือ้อาจทําการ
สั่งซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ 

บรษัิทจัดการอาจเพิม่ชอ่งทางและหรอืวธิกีารรับชําระเงนิค่าซือ้หนว่ยลงทุนเพือ่เป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ เชน่ 
E-Wallet หรอื Prompt-Pay หรอื Bill Payment เป็นตน้ หรอืวธิอีืน่ใดในอนาคต โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
ซึง่บรษัิทจัดการจะคํานงึถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสําคัญ ทัง้นี้ กรณีทีบ่รษัิทจัดการจัดใหม้ชีอ่งทางหรอืวธิกีารรับชําระเงนิ
ค่าซือ้หน่วยลงทุนเพิม่เตมิ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตาม
ความเหมาะสม 

การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะไดรั้บจัดสรรหน่วยลงทนุตามทีส่ั่งซือ้หลังจากทีไ่ดชํ้าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวน  
อย่างไรก็ตาม บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการจัดสรรหน่วยลงทุน ในกรณีที่บรษัิทจัดการไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่าการจัดสรรในกรณี
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือต่อชือ่เสยีง หรือต่อความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิท
จัดการโดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้  

การคนืเงนิคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการคนืเงนิสว่นทีไ่มไ่ดรั้บการจัดสรรพรอ้มดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ใหแ้ก่
ผูส้ั่งซือ้ โดยการชําระเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนตามทีอ่ยู่ทีผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนระบุไวใ้นคําขอเปิด
บัญช ีภายใน 15 วันนับจากวันทีบ่รษัิทไมส่ามารถจัดสรรหน่วยลงทนุ  

เง ือ่นไขการขายหนว่ยลงทนุ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอื ระงับการสั่งซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรอืบางสว่น ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังนี้  
(1) กรณีทีเ่อกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ ไมถ่กูตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอืไมค่รบถว้น  
(2) กรณทีีบ่รษัิทจัดการเกดิขอ้สงสัยวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไมโ่ปร่งใส เชน่ อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้ 
(3) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในบางกรณีตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร เชน่ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการ

เห็นว่าการสั่งซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทุน เป็นตน้ ทัง้นี้ 
เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้ือหน่วยลงทุน และชือ่เสยีงหรือความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ 
เป็นหลัก 

(4) ในบางกรณี บรษัิทจัดการอาจปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผูล้งทุน หากคําสั่งซือ้ดังกล่าวมผีลทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนรายนั้น 
ถอืหน่วยลงทนุมากกวา่รอ้ยละ 5 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 
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บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนชั่วคราวตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุน
ทราบก่อนการใชส้ทิธทิี่จะปิดรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานใหญ่ หรือ
สํานักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื หรอืแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทาง
อืน่ใดตามความเหมาะสม 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทีไ่ดชํ้าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุแลว้จะเพกิถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้ 
การเพิม่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้จะทําในวันทําการถัดจากวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุจํานวนนัน้ 

เง ือ่นไขอืน่ใด 

การสั่งซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนไดรั้บเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนและไดท้ํา
รายการขายหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ เพือ่ใหบ้รษัิทจัดการจัดสรรหน่วยลงทนุ และผูส้ั่งซือ้จะไม่สามารถยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได ้
เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นกรณีพเิศษ 

ในการชําระคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ หากมใิชก่รณีทีผู่ส้ั่งซือ้ทํารายการขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอืน่ทีจ่ัดตัง้โดยบรษัิทจัดการเพือ่
สั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี้ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งชําระคา่สั่งซือ้ดว้ยเงนิเต็มมลูคา่จะหักกลบลบหนี้กับบรษัิทจัดการไมไ่ด ้

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

 Bualuang iBanking  
 Bangkok Bank Mobile Banking  
 ระบบเอทเีอ็ม (ATM) ของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
 ระบบโทรศัพท ์(Tele-bank) ดว้ยบรกิาร Bualuang Phone 
 BF Fund Trading 
การสง่คําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์(ยกเวน้ BF Fund Trading) กอ่นเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย จะ
ไดร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการสง่คําสั่งขายคนืหลังเวลา 16.00 น. ในวัน
ทําการซือ้ขาย หรอืสง่คําสั่งขายคนืในวันหยุดทําการซือ้ขาย จะไดร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการถัดไป
ไวแ้ลว้ 
การสง่คําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่าน BF Fund Trading กอ่นเวลา 15.30 น. ในวันทําการซือ้ขาย จะไดร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ
ทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการสง่คําสั่งขายคนืหลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซือ้ขาย หรอืสง่คําสั่งขาย
คนืในวันหยดุทําการซือ้ขาย จะไดร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไป 

อนึง่ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดรั้บเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ดว้ยการนําเงนิเขา้
บัญชเีงนิฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ระบุไวใ้นคําขอเปิดบัญช ีหรือเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารอื่นที่อาจเพิม่เตมิใน
อนาคต สั่งจ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทนุ และสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหท้า่นตามทีอ่ยูท่ีแ่จง้ไวแ้ลว้ 

รายละเอยีดชอ่งทางในการขายคนืหน่วยลงทนุ มดัีงนี้  

1.  บรษิทัจดัการ 
ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดท้ี่บรษัิทจัดการ โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดในคําสั่งขายคนื
หน่วยลงทุนใหค้รบถว้น โดยระบุจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนืหรอืจํานวนเงนิที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดรั้บจากการขายคืน
หน่วยลงทนุ และบรษัิทจัดการจะสง่มอบหลักฐานการรับคําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน 

2.  ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอยีด
ในคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น โดยระบุจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนืหรอืจํานวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดรั้บ
จากการขายคนืหน่วยลงทุน และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนจะสง่มอบหลักฐานการรับคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้่ง
ขายคนืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน 

3.  ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) 
(1)  บรกิารบวัหลวง ไอแบงกก์ ิง้ (Bualuang iBanking) 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสั่งขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ได ้โดยผูถ้อืหน่วย
ลงทุนจะตอ้งปฏบัิตติามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร และสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซตข์องธนาคาร ที่ 
www.bangkokbank.com หรอืเว็บไซตอ์ืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต  
ในกรณีผูส้ั่งขายประสงคส์ั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ใหผู้ส้ั่งขายปฏบัิติ
ตามขัน้ตอนการทํารายการขายจนครบขัน้ตอนการสั่งขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว ้ 
การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบริการบัวหลวงไอแบงก์กิง้ สามารถดําเนินการไดค้รัง้ละไม่เกนิ 
10,000,000  บาท หรอืมลูคา่อืน่ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืใน
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กรณีทีส่ั่งขายหน่วยลงทนุ โดยระบุเป็นจํานวนหน่วย ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 1,000,000  หน่วย หรอืมูลค่าอืน่ทีบ่รษัิทจัดการแจง้
ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน 
สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนไดบั้นทกึขอ้มูลการซือ้หน่วยลงทุน
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้ 
ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคนืหรอืจํานวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดรั้บจากการขายคนื
หน่วยลงทุนในคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนหักดว้ยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้
คนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ปรากฎในรายการที่บันทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้ือ
หน่วยลงทนุประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฎอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ 
ผูส้ั่งขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ไมไ่ด ้
หากการทํารายการสั่งขายเสร็จสมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
อยา่งไรก็ตาม หากมขีอ้ขัดขอ้งของระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตใุหบ้รษัิทจัดการไมส่ามารถคําสั่งขายหน่วยลงทุน
ได ้ใหถ้อืวา่ยังไมม่กีารทํารายการการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ตนัน้ 
บรษัิทจัดการถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่กลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอ
แบงกก์ิง้ 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
กรณีทีส่ั่งขายหน่วยลงทนุ โดยระบุเป็นจํานวนหน่วย ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 1,000,000  หน่วย หรอืมูลค่าอืน่ทีบ่รษัิทจัดการแจง้
ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน  
สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนไดบั้นทกึขอ้มูลการซือ้หน่วยลงทุน
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้  
ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคนืหรอืจํานวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดรั้บจากการขายคนื
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 บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง วธิีการและหรือกําหนดเวลารับคําสั่งขายคืนผ่านระบบ
อนิเตอรเ์น็ต ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดย
ผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืผ่าน
ชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

4.  ระบบเอทเีอ็ม (ATM) 
อนึง่ การสั่งขายคนืหน่วยลงทุนผ่านระบบ ATM สามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.
ธนาคารกรุงเทพ เทา่นัน้ 
บรษัิทจัดการอาจรับคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM ได ้โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสั่งขายหน่วยลงทุนดว้ยบัตรบัว
หลวง ATM หรอืบัตรบัวหลวง Premier ผ่านเครือ่ง ATM ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะใช ้
บรกิารนี้ สามารถตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ณ สาขาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเคยทําบัตรบัวหลวง ATM หรอืบัตรบัวหลวง 
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Premier ไว ้เพือ่ขอใชบ้รกิาร โดยกรอก “คําขอใชบ้รกิารกองทนุเปิดผ่านเครือ่งฝากถอนเงนิระบบอัตโนมัตแิละบรกิารธนาคารทาง
โทรศัพท”์ (ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งนําบัตรบัวหลวง ATM หรอื บัตรบัวหลวง Premier และสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมา
ดว้ย) ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะสามารถสั่งขายหน่วยลงทนุผ่านเครือ่ง ATM ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืในวันทําการซือ้ขาย
ถัดไป หลังจากกรอกคําขอใชบ้รกิารแลว้โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ  
ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงคส์ั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM ใหป้ฏบัิตติามขัน้ตอนการทํารายการซึง่มีระบุบนหนา้จอ
เครื่อง ATM โดยผูส้ั่งขายตอ้งเลือกรหัสบรกิารขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสั่งขายหน่วยลงทุน
ตามทีร่ะบบุนจอ ATM  
การสั่งขายหน่วยลงทนุ ดว้ยเครือ่ง ATM สามารถดําเนนิการไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 10,000,000 บาท หรอืในกรณีทีส่ั่งขายหน่วยลงทุน 
โดยระบเุป็นจํานวนหน่วยครัง้ละไมเ่กนิ 1,000,000 หน่วย โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน  
ผูส้ั่งขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทนุผ่านเครือ่ง ATM ไมไ่ด ้หากการทํารายการสั่งขายเสร็จสมบรูณ์แลว้ไม่
วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง ATM หากเกดิขอ้ผิดพลาดจากระบบงาน ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยกําหนดใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่
ไดรั้บแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
เอกสารใบบันทกึรายการทีอ่อกจากเครือ่ง ATM ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นเพยีงเอกสารบันทกึรายการเทา่นัน้ ไมใ่ช่
หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์ หากใบบันทกึรายการของเครื่อง ATM นั้นหมด ผูส้ั่งขายจะเลือกทําการสั่งขายหน่วย
ลงทนุหรอืไมก่็ได ้ 
บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยูก่ับผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการทํารายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้ 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืกําหนดเวลารับคําสั่งขายคนืผ่านระบบ ATM 
ใหส้ามารถทําได ้ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงดังกล่าวจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้
โดยผ่านบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนอืน่ได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์อง
บรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม 

5.  ระบบโทรศพัท ์(Tele-bank) 
อนึ่ง การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท ์สามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนทีเ่ป็น 
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เทา่นัน้ 
บรษัิทจัดการอาจรับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทไ์ด ้โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขายหน่วย
ลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืน ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถ
ตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ณ สาขาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเคยทําบัตรบัวหลวง ATM หรอืบัตรบัวหลวง Premier ไว ้เพือ่
ขอใชบ้รกิาร โดยกรอก “คําขอใชบ้รกิารกองทนุเปิดผ่านเครือ่งฝากถอนเงนิระบบอัตโนมัตแิละบรกิารธนาคารทางโทรศัพท”์ (ผูถ้อื
หน่วยลงทนุตอ้งนําบัตรบัวหลวง ATM หรอื บัตรบัวหลวง Premier และสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาดว้ย) ซึง่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนจะสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืในวันทําการซือ้ขาย
ถัดไป หลังจากกรอกคําขอใชบ้รกิารแลว้โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 
ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคส์ั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนปฏบัิตติามขัน้ตอนการ
ทํารายการซึง่มรีะบอุยู่ในเอกสารวธิกีารใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศัพท ์โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งเลอืกรหัสบรกิารขายหน่วยลงทุน
กองทนุเปิด และปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสั่งขายหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์ 
การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทส์ามารถดําเนนิการไดค้รัง้ละไม่เกนิ 10,000,000 บาท หรอืในกรณีทีส่ั่ง
ขายหน่วยลงทนุ โดยระบเุป็นจํานวนหน่วยครัง้ละไมเ่กนิ 1,000,000 หน่วย โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน  
ผูส้ั่งขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทไ์มไ่ด ้หากการทํารายการสั่งขายเสร็จ
สมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์หากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบงาน ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะ
ดําเนนิการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยกําหนดใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วันนับ
จากวันทีไ่ดรั้บแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
เอกสารใบบันทกึรายการทีอ่อกจากเครือ่งโทรสารของผูส้ั่งขายเป็นเพยีงเอกสารบันทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใชห่ลักฐานในการทํา
รายการอยา่งสมบรูณ ์ 
บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยูก่ับผูส้นับสนนุการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการทํารายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้ 
ทัง้นี้ บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง วธิีการและหรือกําหนดเวลารับคําสั่งขายคืนผ่านระบบ
โทรศัพทใ์หส้ามารถทําได ้ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงดังกลา่วจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และหากอนาคตสามารถใช ้
บรกิารนี้โดยผ่านบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์
ของบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม 

บรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื อาจเพิม่เตมิชอ่งทางการทํารายการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนอืน่ใดทีจ่ะมีขึน้ใน
อนาคต ซึง่จะปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งตามทีส่ํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เพือ่อํานวยความสะดวก
ตอ่ผูล้งทนุ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 
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เง ือ่นไขการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ 
ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจํานวนเงนิที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งการไดรั้บจากการขายคืนหน่วย
ลงทนุในคําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุมากกวา่จํานวนหน่วยลงทนุหรอืมลูค่าหน่วยลงทนุหักดว้ยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของผู ้
ถอืหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยู่ในรายการที่บันทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขายคืน
หน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ 
อนึง่ กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนทําคําสั่งขายคนืเป็นจํานวนเงนิ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไดรั้บเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนไม่เท่ากับจํานวนเงนิที่
ระบใุนคําสั่งขายคนืก็ได ้
สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุในการขายคนืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนไดบั้นทกึขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วย
ลงทนุแลว้เทา่นัน้  
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดย้ืน่คําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุตอ่บรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการยังไมส่ามารถรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของผูถ้อื
หน่วยลงทุนไดโ้ดยอยู่ในระหว่างการดําเนนิการของบรษัิทจัดการตามหัวขอ้การเลือ่นกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ หัวขอ้
การไม่ขาย ไม่รับซือ้คนื หรอืไม่รับสับเปลีย่นหน่วยลงทนุตามคําสั่งซือ้หรอืคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุน และหัวขอ้การหยุดขายหรอืรับซือ้
คนืหน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจขอยกเลกิคําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุไดใ้นระหวา่งวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน
ใดทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดย้ืน่คําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ การยกเลกิคําสั่งขายคนืจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่
ไดรั้บการอนุมัตจิากบรษัิทจัดการกอ่น  
ผูส้ั่งขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทนุไมไ่ด ้หากการทํารายการสั่งขายเสร็จสมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
การลดจํานวนหน่วยลงทนุทีรั่บซือ้คนืจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุจํานวนนัน้  
วธิกีารสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถทําการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุได ้ดังตอ่ไปนี ้
• บรษิทัจดัการ และหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ทกุวันทําการซือ้ขายของกองทนุ ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 15.30 น. 
• ระบบอเิล็กทรอนกิส ์ทกุวันตลอด 24 ชัว่โมง ไดท้ี ่ 

 Bualuang iBanking  
 Bangkok Bank Mobile Banking  
 ระบบโทรศัพท ์(Tele-bank) ดว้ยบรกิาร Bualuang Phone 
 BF Fund Trading 
การทํารายการขอสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์(ยกเวน้ BF Fund Trading) กอ่นเวลา 16.00 น. ในวันทํา
การซื้อขายจะไดร้าคาขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่คํานวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนั้น และหากเป็นการทํารายการขอ
สับเปลีย่นหลังเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย หรอืทํารายการขอสับเปลีย่นในวันหยุดทําการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหรอืรับ
ซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการถัดไป  
การทํารายการขอสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนผ่าน BF Fund Trading ก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทําการซือ้ขาย จะไดร้าคาขาย
หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการทํารายการขอสับเปลีย่นหลังเวลา 15.30 น. ใน
วันทําการซือ้ขาย หรอืทํารายการขอสับเปลีย่นในวันหยุดทําการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ 
สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไป 

รายละเอยีดชอ่งทางในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ มดัีงนี้ 
(1)  บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

(ก)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารสับเปลีย่นหน่วยลงทุน สามารถตดิต่อบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซือ้คนื 

(ข)  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีต่อ้งการทํารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ใหก้รอกรายละเอยีดในคําขอสับเปลีย่นกองทนุใหค้รบถว้น 
โดยระบุชือ่กองทุนตน้ทาง จํานวนหน่วยที่จะออกจากกองทุนตน้ทาง และระบุชือ่กองทุนปลายทางที่ตอ้งการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน และนําไปยืน่กับบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ซึง่บรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนืจะสง่มอบหลักฐานการรับคําขอสับเปลีย่นกองทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน 
อนึง่ ในระยะแรกการทาํรายการคําสั่งสับเปลีย่นหนว่ยลงทุน สามารถทําไดโ้ดยใหร้ะบุเป็นจํานวนหน่วยเท่านัน้ ทัง้นี้ บรษัิท
ขอสงวนสทิธไิวห้ากอนาคตจะเปิดใหบ้รกิารรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนเงนิใหส้ามารถทําได ้โดย
บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบโดยผ่านเว็บไซต์บริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความ
เหมาะสม 

(ค)  ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีท่ํารายการคําขอสับเปลีย่นกองทนุเรยีบรอ้ยแลว้ จะเพกิถอนคําขอสับเปลีย่นกองทนุไมไ่ด ้ไมว่า่กรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

(ง)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มูลการขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุ
ตน้ทาง และการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐาน
ทีป่รากฎอยูก่ับบรษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการทํารายการทีส่มบูรณแ์ละใชอ้า้งองิ
ได ้

(จ)  ในกรณีทีจํ่านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุในใบคําขอสับเปลีย่นหน่วยลงทนุนัน้มากกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทนุตน้ทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนาย
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ทะเบียนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ใน
รายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ 

อย่างไรก็ตาม กรณี หากจํานวนเงนิทีคํ่านวณไดข้องกองทนุตน้ทาง มไีมเ่พยีงพอทีจ่ะนําไปซือ้หน่วยลงทุนขัน้ต่ําตามขอ้กําหนด
ของกองทุนปลายทาง บรษัิทจัดการจะไม่นําเงนิไปซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบุไว ้โดยจะชําระเป็นเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้ก่ 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามวธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดร้ะบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทนุ ภายใน 5 วันทําการนับตัง้แตวั่นทําการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ โดยการโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ปิดไวก้ับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอืน่ซ ึง่อาจเปิด
ใหบ้รกิารต่อไป หรอืเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอืน่ทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุและจัดสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน 

(2)  ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) 
(ก)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต สามารถทํารายการไดค้รัง้ละไม่

เกนิ 1,000,000 หน่วย หรอืมูลค่าอืน่ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน   
อนึง่ ในระยะแรกการทํารายการคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน สามารถทําไดโ้ดยใหร้ะบุเป็นจํานวนหน่วยเท่านัน้ ทัง้นี้ บรษัิท
ขอสงวนสทิธไิวห้ากอนาคตจะเปิดใหบ้รกิารรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนเงนิใหส้ามารถทําได ้โดย
บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบโดยผ่านเว็บไซต์บริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความ
เหมาะสม 

(ข)  ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่อ้งการทํารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตอ้งปฏบัิตจินครบขัน้ตอนตามทีก่ําหนด และเอกสารใบบันทกึ
รายการทีอ่อกจากเครือ่งพมิพข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นเพยีงเอกสารบันทกึรายการเทา่นัน้ ไม่ใชห่ลักฐานในการทํารายการ
อยา่งสมบรูณ ์

(ค)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีท่ํารายการคําขอสับเปลี่ยนกองทุน เรยีบรอ้ยแลว้ จะเพกิถอนคําขอสับเปลี่ยนกองทุนไม่ได ้ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทัง้สิน้  

(ง)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มูลการขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุ
ตน้ทาง และการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้ 

(จ)  ในกรณีทีจํ่านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุในใบคําขอสับเปลีย่นหน่วยลงทนุนัน้มากกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง ของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบั่นทกึโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ใน
รายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ 

อย่างไรก็ตาม กรณีหากจํานวนเงนิทีคํ่านวณไดข้องกองทุนตน้ทาง มไีม่เพยีงพอทีจ่ะนําไปซือ้หน่วยลงทุนขัน้ต่ําตามขอ้กําหนด
ของกองทนุปลายทาง บรษัิทจัดการจะไมนํ่าเงนิไปซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว ้โดยจะชําระเป็นเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผู ้
ถอืหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้ะบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทุน ภายใน 5 วันทําการนับตัง้แต่วันทําการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ โดยการโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ปิดไวก้ับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอืน่ซึง่อาจเปิด
ใหบ้รกิารต่อไป หรอืเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอืน่ทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุและจัดสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน 

(3)  ระบบโทรศพัท ์(Tele-Bank) 
อนึง่ การสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์สามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เทา่นัน้ และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนือืน่ได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใด
ตามความเหมาะสม 
(ก)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารสับเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเลือก

รหัสบรกิารสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุกองทนุ และปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนตามรายการซึง่
มรีะบุอยู่ในวธิกีารใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศัพท ์ทัง้นี้ การทํารายการผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทจ์ะทํารายการไดค้รัง้
ละไม่เกนิ 1,000,000 หน่วย หรือมูลค่าอื่นที่บรษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิท
จัดการ โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน 
อนึง่ ในระยะแรกการทํารายการคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ สามารถทําไดโ้ดยใหร้ะบุเป็นจํานวนหน่วยเท่านัน้ ทัง้นี้บรษัิท
ขอสงวนสทิธไิวห้ากอนาคตจะเปิดใหบ้รกิารรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนเงนิใหส้ามารถทําได ้โดย
บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบโดยผ่านเว็บไซตบ์รษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

(ข)  ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่อ้งการทํารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตอ้งทํารายการใหค้รบถว้นตามทีก่ําหนด และเอกสารใบบันทกึ
รายการทีอ่อกจากเครือ่งโทรสารของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นเพยีงเอกสารบันทกึรายการเทา่นัน้ ไมใ่ชห่ลักฐานในการทํากราย
การอยา่งสมบรูณ ์

(ค)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีท่ํารายการคําขอสับเปลี่ยนกองทุน เรยีบรอ้ยแลว้ จะเพกิถอนคําขอสับเปลี่ยนกองทุนไม่ได ้ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทัง้สิน้ 

(ง)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มูลการขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุ
ตน้ทาง และการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้ 
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(จ)  ในกรณีทีจํ่านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุในใบคําขอสับเปลีย่นหน่วยลงทนุนัน้มากกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง ของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบั่นทกึโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ใน
รายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ 

อย่างไรก็ตาม กรณี หากจํานวนเงนิทีคํ่านวณไดข้องกองทุนตน้ทาง มไีมเ่พยีงพอทีจ่ะนําไปซือ้หน่วยลงทุนขัน้ต่ําตามขอ้กําหนด
ของกองทนุปลายทาง บรษัิทจัดการจะไมนํ่าเงนิไปซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว ้โดยจะชําระเป็นเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผู ้
ถอืหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้ะบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทุน ภายใน 5 วันทําการนับตัง้แต่วันทําการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ โดยการโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ปิดไวก้ับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอืน่ซ ึง่อาจเปิด
ใหบ้รกิารต่อไป หรอืเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอืน่ทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุและจัดสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน 

บรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื อาจเพิม่เตมิชอ่งทางการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอืน่ใดทีจ่ะมีขึน้ใน
อนาคต ซึง่จะปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งตามทีส่ํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เพือ่อํานวยความสะดวก
ตอ่ผูล้งทนุ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

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

การซือ้ขายดังกล่าวจะตอ้งไม่เกนิวันทําการทีก่องทุนไดรั้บเงนิจากกองทุนตน้ทาง โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบ โดยปิดประกาศทีส่ํานักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

ทัง้นี้ ราคาขายหรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุดังกลา่ว เป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

เง ือ่นไขการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปิดรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ว่าคําสั่งดังกล่าวจะสง่ผ่านชอ่งทางใดชอ่งทางหนึง่ หรอื หลาย
ช่องทางรวมกัน เป็นการชั่วคราวหรือถาวร รวมถงึขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ในกรณีที่บรษัิทจัดการ
พจิารณาแลว้เห็นว่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการบรหิารกองทุนอย่างมีประสทิธภิาพ หรือต่อการลงทุนของ
กองทนุหรอืตอ่ผูถ้อืหนว่ยลงทนุ หรอืตอ่ชือ่เสยีงหรอืตอ่ความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ 
อนึง่ ในบางกรณีบรษัิทจัดการอาจปฏเิสธคําขอสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ หากคําขอดังกล่าวจะมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุนัน้ ถอืหน่วยลงทุน
มากกวา่รอ้ยละ 5 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลง วธิีการและหรือกําหนดเวลารับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ให ้
สามารถทําได ้รวมถงึอนาคตผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอื่นที่มกีารแต่งตัง้เพิม่เตมิ จะเปิดรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ตใหส้ามารถทําได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ อนึง่ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชน
ทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

• การซือ้ขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ 
ผูล้งทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี้ควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ หรอืทีเ่รยีกวา่กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุได ้โดยตดิต่อ
กับบรษัิทประกันชวีติ หรอืตัวแทนหรอืนายหนา้ทีบ่รษัิทประกันชวีติกําหนด ทัง้นี้ การซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชวีติอาจมี
ขอ้กําหนดและวธิปีฏบัิตทิีแ่ตกตา่งไปจากการซือ้ขายกองทนุเพยีงอย่างเดยีว ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุจงึควร
ศกึษารายละเอยีดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุกอ่นตัดสนิใจลงทนุ 
ขอ้กําหนดเกีย่วกับการซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ มดัีงนี้ 
1. มูลคา่ข ัน้ตํา่ของการส ัง่ซือ้หน่วยลงทุน มูลคา่ข ัน้ตํา่ของการขายคนืหน่วยลงทุน มูลคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้

ตํา่ และจํานวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํา่ : 
เนื่องจากการซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติมขีอ้กําหนดทีเ่กีย่วขอ้งกับกรมธรรม ์เชน่ การเวนคนืกรมธรรม ์สัดสว่นการ
เลอืกลงทนุแตล่ะกองทนุ การดําเนนิการสับเปลีย่นกองทนุ ตลอดจนการหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกับกรมธรรม ์เชน่ คา่การประกันภัย 
เป็นตน้ ดังนั้น การสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชวีติจงึมขีอ้กําหนดในเรือ่งมูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้หน่วยลงทุน 
มูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งขายคนื จํานวนหน่วยลงทุนขัน้ต่ําของการสั่งขายคนื มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ต่ํา และจํานวน
หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต่ํา ซึง่อาจต่ํากวา่ทีร่ะบไุวใ้นโครงการ หรอืต่ํากวา่การซือ้ขายหน่วยลงทนุเพยีงอยา่งเดยีว ผูล้งทนุที่
ซือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุสามารถศกึษาขอ้กําหนดดังกลา่วไดต้ามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม ์
ทัง้นี้ ขอ้กําหนดเกีย่วกับมลูคา่ขัน้ต่ําของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ มลูคา่ขัน้ต่ําของการสั่งขายคนื จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ําของการสั่ง
ขายคนื มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ต่ํา และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ต่ําขา้งตน้ ใหร้วมถงึกรณีการสั่งซือ้
ขายหนว่ยลงทนุของบรษัิทประกันชวีติในฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุจากการใหบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุแบบไมเ่ปิดเผยชือ่ลกูคา้ดว้ย 

2. การเสนอขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ : 
ผูล้งทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุผ่านบรษัิทประกนัชวีติ หรอืตัวแทนหรอื
นายหนา้ทีบ่รษัิทประกันชวีติกําหนด โดยชําระเป็นเงนิสด แคชเชยีรเ์ช็ค หรอืเช็คสว่นบุคคล ทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหัก
บัญชเีดยีวกันกับธนาคารทีบ่รษัิทประกันชวีติกําหนด ทัง้นี้ บรษัิทประกันชวีติอาจกําหนดมูลค่าขัน้ต่ําในการสั่งซือ้หน่วยลงทุน วัน
และเวลาทําการในการสั่งซือ้หน่วยลงทุน วธิกีารในการสั่งซือ้ วธิกีารชําระเงนิเพิม่เตมิ ตามทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกันชวีติ และ/
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หรอืเอกสารการขายทีผู่ล้งทนุไดรั้บจากบรษัิทประกันชวีติ โดยระยะเวลาในการสั่งซือ้จะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทนุทีก่ําหนดไวใ้นโครงการ โดยคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุจะมผีลเมือ่บรษัิทจัดการไดรั้บเอกสารและไดรั้บชําระเงนิครบถว้นจาก
บรษัิทประกันชวีติแลว้ 
บรษัิทจัดการ หรอืบรษัิทประกันชวีติในกรณีของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ อาจปฏเิสธคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุ
ของผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ หากคําสั่งดังกล่าวอาจเขา้ข่ายลักษณะการทําธรุกรรมฟอกเงนิ หรอืการกอ่
การรา้ย หรอืเขา้ขา่ยบคุคลทีบ่รษัิทประกันชวีติสงวนสทิธใินการพจิารณารับประกัน 

3. การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ : 
(1) การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบปกต ิ

ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชวีติ
ควบหน่วยลงทุนผ่านบรษัิทประกันชวีติ ทัง้นี้ บรษัิทประกันชวีติอาจกําหนดมูลค่าขัน้ต่ําในการขายคนืหน่วยลงทุน เงือ่นไข
ในการขายคนืหน่วยลงทนุ วันและเวลาในการขายคนืหน่วยลงทุน วธิกีารนําสง่เงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิตามทีร่ะบุ
ไวใ้นกรมธรรมป์ระกันชวีติ และ/หรอืเอกสารการขายทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดรั้บจากบรษัิทประกันชวีติ โดยระยะเวลาการขาย
คืนจะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบระยะเวลาที่กําหนดไวใ้นโครงการ และคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมผีลเมื่อบรษัิทประกันชวีติ
ไดรั้บเอกสารหลักฐานครบถว้น 
ทัง้นี้ ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุน สามารถขายคนืหน่วยลงทนุ โดย
ระบเุป็นจํานวนหน่วยลงทนุ หรอืจํานวนเงนิหรอืวธิอีืน่ใดทีบ่รษัิทประกันชวีติกําหนด โดยใชแ้บบฟอรม์ของบรษัิทประกันชวีติ
หรอืแบบฟอรม์อืน่ใด (ถา้ม)ี ตามจํานวนขัน้ต่ํา และเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม ์
ผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุจะไดรั้บเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุจากบรษัิทประกันชวีติภายในระยะเวลา 
5 วันทําการนับแต่วันทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอืเป็นไปตามเกณฑท์ีส่ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
หรือที่เห็นชอบใหดํ้าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้โดยมีวธิีการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนในสว่นดังกล่าวจะเป็นไปตามที่
บรษัิทประกันชวีติกําหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ 

(2) การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ
บรษัิทประกันชวีติจะสง่คําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัตเิป็นประจําทุกเดอืนเพือ่นําค่าขายคนืหน่วยลงทุนมาชําระค่าการ
ประกันภัย คา่ใชจ้่ายในการดําเนนิการ และค่าธรรมเนียมการบรหิารกรมธรรม ์ตามอัตราทีก่ําหนดในกรมธรรม ์ซึง่มูลค่าใน
การขายคนือาจต่ํากวา่มลูคา่ขัน้ต่ําทีก่ําหนดในโครงการ โดยบรษัิทประกันชวีติจะสรุปคา่ใชจ้่ายดังกลา่วและจัดสง่ใหผู้ล้งทุน
ทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุเป็นรายปี 

4. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ : 
กรณีทีผู่ล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนผ่านบรษัิทประกันชวีติทีใ่หบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชือ่
ลูกคา้ (Omnibus account) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนจะถอืว่าบรษัิทประกันชวีติเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนและออกเอกสารรับรอง
สทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่บรษัิทประกันชวีติ ส่วนบรษัิทประกันชวีติจะเป็นผูอ้อกใบยืนยันการสั่งซือ้/ขายคืนหน่วยลงทุนใหก้ับผู ้
ลงทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนเอง ภายใน 10 วันทําการนับตัง้แต่วันถัดจากวันสั่งซือ้/ขายคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ 
บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนจะไมอ่อกเอกสารรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุใหก้ับผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ 

5. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ : 
ผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุสามารถสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทนุผ่านบรษัิทประกันชวีติ ตามจํานวนขัน้
ต่ํา จํานวนเงนิคงเหลอืขัน้ต่ํา และเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม ์โดยสง่คําสั่งตามแบบฟอรม์ทีบ่รษัิทประกันชวีติกําหนด 
ผูล้งทุนที่ซือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรม์ประกันชีวติควบหน่วยลงทุน
ระหว่างกองทุนรวมภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติตามทีบ่รษัิทประกันชวีติกําหนดไวเ้ท่านัน้ โดยตอ้งเป็นการทํารายการผ่านบรษัิท
ประกันชวีติ การสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถงึ การทีบ่รษัิทประกันชวีติขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง
หรือหลายกองทุน (กองทุนเปิดตน้ทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึ่งหรือหลายกองทุน (กองทุนเปิด
ปลายทาง) ใหก้ับผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนตามเงือ่นไขที่ระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกันชวีติและเอกสารการ
ขายกรมธรรม ์โดยบรษัิทประกันชวีติจะเป็นผูดํ้าเนนิการนําเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุกองทนุเปิดตน้ทาง ซึง่ไดหั้กคา่ธรรมเนียมการ
ขายคนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เพือ่นําไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง หรอืดําเนนิการอืน่ใดเพือ่ใหเ้กดิรายการดังกล่าว
ใหก้ับผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ 
ทัง้นี้ การดําเนนิการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรม ์ม ี3 รูปแบบสรุปไดดั้งนี ้
(1) การสับเปลีย่นกองทุน คอื การสับเปลีย่นจากกองทุนเปิดตน้ทางกองทุนหนึ่งหรอืหลายกองทุน ไปกองทุนเปิดปลายทาง

กองทนุหนึง่หรอืหลายกองทนุตามความประสงคข์องผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุเป็นครัง้คราว 
(2) การสับเปลีย่นกองทนุอัตโนมัต ิคอื การสับเปลีย่นกองทนุเป็นประจําตามคําสั่งทีผู่ล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วย

ลงทนุระบใุหม้กีารขายหน่วยลงทนุกองทนุเปิดตน้ทางกองทนุหนึง่เพือ่ไปลงทนุในกองทนุเปิดปลายทางอกีกองทนุหนึง่หรอื
หลายกองทนุตามเงือ่นไขทีผู่ล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุแสดงความประสงค ์

(3) การปรับสัดสว่นกองทนุอัตโนมัต ิคอื การสับเปลีย่นกองทุนโดยอตัโนมัตติามคําสั่งในแบบฟอรม์ทีบ่รษัิทประกันชวีติกําหนด 
ใหม้สีัดสว่นการลงทนุเป็นไปตามทีผู่ล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงค ์

ทัง้นี้ รูปแบบและเงือ่นไขในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุขา้งตน้ อาจเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่ับบรษัิทประกันชวีติแตล่ะแห่ง ซึง่จะแจง้ให ้
ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนทราบ โดยถอืว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบ
หน่วยลงทนุแลว้ 
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บรษัิทประกันชวีติอาจระงับการสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวและ/หรอืถาวร ในกรณีทีบ่รษัิทประกันชวีติเห็นว่าไม่
เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผูล้งทุนที่ซือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนหรือกรณีทีจํ่านวนทีข่ายคืนหน่วย
ลงทนุตน้ทางต่ํากวา่จํานวนขัน้ต่ําทีบ่รษัิทประกันชวีติกําหนดในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ 
บรษัิทประกันชวีติจะเป็นผูจ้ัดสง่ใบยนืยันการทํารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุใหผู้ล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันทีไ่ดดํ้าเนนิการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิและการปรับ
สัดสว่นลงทนุอัตโนมัต ิบรษัิทประกันชวีติจะจัดสง่รายงานยนืยันการรับคําสั่งครัง้แรก หรอืสรุปในรายงานแสดงฐานะการเงนิเป็นรายปี 

6. การจดัสง่เอกสารใหก้บัผูถ้อืหนว่ยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหนว่ยลงทนุ : 
(1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี หรือเอกสารอื่นใดที่บรษัิทจัดการจัดส่งใหก้ับ

บรษัิทประกันชวีติ ในฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
บรษัิทประกันชวีติจะดําเนนิการจัดสง่ใหแ้กผู่ล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุตอ่ไป 

(2) รายงานแสดงฐานะการเงนิของผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ 
บรษัิทประกันชวีติจะจัดสง่รายงานแสดงฐานะการเงนิใหผู้ล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุเป็นรายปี ทัง้นี้ ผู ้
ลงทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุสามารถรอ้งขอรายงานแสดงฐานะการเงนิเพิม่เตมิไม่เกนิเดอืนละหนึง่ครัง้
โดยไมเ่สยีคา่ธรรมเนียม 

7. สทิธปิระโยชนข์องผูล้งทนุทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหนว่ยลงทนุ : 
ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุน มใิชผู่ถ้อืหน่วยลงทุน จงึมสีทิธปิระโยชน์ทีแ่ตกต่างจากผูถ้อืหน่วยลงทุนของ
กองทนุนี้ ทัง้นี้ ขึน้อยูก่ับเงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการและบรษัิทประกันชวีติกําหนด ดังนี้ 
(1) ผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุไมม่สีทิธโิอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทนุไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ 
(2) ผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุไมม่สีทิธนํิาหน่วยลงทนุไปจํานําเป็นหลักประกัน 
(3) ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนมสีทิธใินฐานะผูเ้อาประกันภัยในการยกเลกิการทํากรมธรรมป์ระกันชวีติ

ควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากวันทีไ่ดรั้บกรมธรรมจ์ากบรษัิทประกันชวีติ โดยบรษัิทประกันชวีติจะเป็น
ผูดํ้าเนนิการขายหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน ตามราคาขายคนืหน่วยลงทุน ณ วันที่
บรษัิทจัดการไดรั้บคําสั่งขายคนืและไดท้ํารายการขายคนืหน่วยลงทนุแลว้ 

(4) สิทธิของผูล้งทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชีวติ 
เนื่องจากบรษัิทประกันชวีติจะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่จะเป็นตัวแทนในการรวบรวม และนําสง่คําสั่งซือ้และขายคนืหน่วย
ลงทุนไปยังบรษัิทจัดการในนามของบรษัิทประกันชวีติ โดยไม่เปิดเผยชือ่ที่แทจ้รงิของผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติ
ควบหน่วยลงทุน (Omnibus account) เช่น การไดรั้บขอ้มูลกองทุนอาจมีความล่าชา้กว่าไดรั้บจากบรษัิทจัดการโดยตรง 
เป็นตน้ 

(5) สทิธใินการรับทราบการจัดสรรเบีย้ประกันในการลงทนุในกองทนุรวม 
(6) สทิธใินการขอรับหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมจากตัวแทนขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ 
(7) สทิธใินการไดรั้บทราบรายชือ่ของบรษัิทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรมป์ระกันชวีติทีเ่สนอขายโดย

บรษัิทประกันชวีตินัน้ 
(8) สทิธใินการรับทราบขอ้มูลเกีย่วกับชือ่ ที่อยู่ ของบรษัิทจัดการ บรษัิทประกันชวีติ รวมทัง้ชือ่ ที่อยู่ และเลขประจําตัวของ

ตัวแทนขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ 
(9) สิทธิในการไดรั้บทราบขอ้มูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกับหน่วยลงทุนที่ไดรั้บคําแนะนําเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น 

ตลอดจนรับทราบคําเตอืนและคําอธบิายเกีย่วกับความเสีย่งของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 
(10) สทิธใินการไดรั้บขอ้เท็จจรงิที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อสทิธปิระโยชน์ของผูล้งทุนที่ซือ้กรมธรรม์ประกันชวีติควบ

หน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสนิใจในการลงทุนจากบริษัทประกันชีวติ เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ใน
ขัน้ตอนการดําเนนิการเพือ่การควบกองทนุรวมหรอืการรวมกองทนุรวม เป็นตน้ 

(11) สทิธใินการไดรั้บทราบขอ้มลูเกีย่วกับความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เชน่ คา่ธรรมเนียมหรอืผลตอบแทนทีตั่วแทนขายหน่วย
ลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติอาจไดรั้บจากการซือ้กรมธรรม ์รวมทัง้การซือ้หรอืขายคนืหนว่ยลงทนุ เป็นตน้ 

(12) สทิธใินการแสดงเจตนาวา่ไมต่อ้งการรับการตดิตอ่อกีเป็นระยะเวลา 2 ปี 
อนึง่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงเงือ่นไขหรอืกรณีอืน่ใดในการซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ โดยถอืว่า
ไดรั้บความเห็นชอบจากบริษัทประกันชีวิตและ/หรือผูล้งทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแลว้ ทั ้งนี้ กรณีที่มีการ
เปลีย่นแปลงเงือ่นไข บรษัิทจัดการจะแจง้ใหบ้รษัิทประกันชวีติและ/หรอืผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ 
โดยตดิประกาศทีท่ําการของบรษัิทจดัการและ/หรอืบรษัิทประกันชวีติ และ/หรอืเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และ/หรอืชอ่งทาง
อืน่ทีเ่หมาะสม 
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• การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (Soft dollar/ Soft commission)  
บรษัิทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพือ่กองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อันเนื่องมาจากการใชบ้รกิารของบุคคลดังกล่าวใน
การจัดการกองทนุได ้โดยมหีลักเกณฑดั์งตอ่ไปนี้  
(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไวนั้้นตอ้งเป็นทรัพยส์นิที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกจิและตอ้งเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็น

กองทนุตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ละ  
(2)  ตอ้งไม่มพีฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้ห็นว่าบรษัิทจัดการใชบ้รกิารของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกนิความจําเป็นเพือ่ใหก้องทุนไดรั้บประโยชน์

จากบคุคลดังกลา่ว (churning)  
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ใหแ้ก่กองทนุทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะกระทําดว้ยความ
เป็นธรรมและคํานงึถงึลักษณะและประเภทหลักทรัพยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทนุนัน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะไม่รับผลประโยชน์ตอบแทนอัน
เนื่องมาจากการประกอบธรุกจิเพือ่ประโยชน์ของบรษัิทจัดการเอง เวน้แตเ่ป็นการไดรั้บผลประโยชน์ตามเทศกาลทีเ่ป็นประเพณีนยิม โดย
ผูล้งทนุสามารถดแูนวทางปฏบัิตเิกีย่วกับนโยบายการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่ไดท้ี ่www.bblam.co.th 

• ขอ้กําหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษตีา่งประเทศในลกัษณะเดยีวกนั  
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รยีกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ตอ่ไปจะเรยีกวา่ FATCA) 
โดยมผีลบังคับใชวั้นที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดใหส้ถาบันการเงนิที่ไม่ใชส่ัญชาตอิเมรกิันนอกประเทศ
สหรัฐอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มลูเกีย่วกับบัญชขีองบคุคลทีอ่ยูใ่นบังคับตอ้งเสยีภาษีใหก้ับประเทศ
สหรัฐอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบุคคลธรรมดา/ นติบิุคคล สัญชาตอิเมรกิัน ผูซ้ ึง่มถี ิน่ทีอ่ยู่ถาวรในสหรัฐอเมรกิา และผูซ้ ึง่มถี ิน่ทีอ่ยู่ทางภาษีใน
สหรัฐอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้ับ FFI นัน้ นอกจากนี้ ยังปรากฎดว้ยวา่ในปัจจบัุนมรัีฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนนิการออกกฎหมาย
ที่มีขอ้กําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คลา้ยคลงึกับ FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมาย
ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”)  
กองทุนรวมและบรษัิทจัดการถอืว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถูกกําหนดใหต้อ้งเขา้ผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยมีหนา้ที่ตอ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคลสัญชาตอิเมรกิันและบุคคลที่มีลักษณะตาม
หลักเกณฑท์ี ่FATCA กําหนด หนา้ทีใ่นการตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้เพือ่หาความสัมพันธข์องลูกคา้กับประเทศสหรัฐอเมรกิา และรวมถงึ
หนา้ทีใ่นการกําหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้งจัดทําเอกสารยนืยันตนตามหลักเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้  
ภายใตข้อ้กําหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไมเ่ขา้ผูกพันตนเพือ่ปฏบัิตติามหลักเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคอื มสีถานะเป็น Non-
Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะไดรั้บผลกระทบทีส่ําคัญในสองกรณี คอื  
(1)  ตอ้งถูกหักเงนิในอัตรา 30% ของเงนิทีก่องทนุรวมจะไดรั้บจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขายทรัพยส์นิทางการเงนิใน

ประเทศสหรัฐอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่วันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงนิลงทนุทางออ้มใน
ทรัพยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกับสถาบันการเงนิอื่นๆ นอก
ประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA กําหนดใหส้ถาบันการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิา
และ FFI ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตนตามขอ้กําหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบันการเงนิในประเทศไทย ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ 
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื) มหีนา้ทีดํ่าเนนิการหักเงนิ ณ ทีจ่่ายดังกลา่วกอ่นชําระใหก้ับกองทนุรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบันการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุนการ
ขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตามขอ้กําหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอืระงับการทําธุรกรรมทางการเงนิหรอื
ยุตคิวามสัมพันธท์างธุรกจิกับกองทุนรวมหรอืบรษัิทจัดการ ซึง่อาจทําใหก้องทุนรวมไม่สามารถดําเนนิการลงทุนต่อไปได ้และ/
หรอืดําเนนิการลงทุนไดอ้ย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนืไดอ้กีตอ่ไป  

เพือ่มใิหบ้รษัิทจัดการและกองทนุรวมไดรั้บผลกระทบในการดําเนนิงานรวมทัง้เพือ่เป็นการรักษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม 
บรษัิทจัดการและกองทนุรวม (โดยบรษัิทจัดการ) จงึเขา้ผูกพันตนเพือ่ปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่
เกี่ยวขอ้ง และเพื่อใหบ้ริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัตติามภาระผูกพันภายใตข้อ้กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้บรษัิทจัดการและกองทนุรวม (ซึง่รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการปฎบัิตงิานของกองทนุ เชน่ ผูด้แูลผลประโยชน์ 
ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื) จงึขอสงวนสทิธใินการดําเนนิการดังนี้  
(1)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา (หรอืเป็นบคุคลตามทีก่ฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง

กําหนด) ใหคํ้ายนิยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งขอ้มูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจําตัวผูเ้สียภาษีของ
สหรัฐอเมรกิา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื จํานวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลทีไ่ดรั้บ เป็นตน้) ทีม่อียู่ใน
บัญชทีัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุนัน้กับบรษัิทจัดการ ใหก้ับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้กําหนดของกฎหมาย
ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  

(2)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุนําสง่ขอ้มลู เอกสาร และ/หรอืคํายนิยอม เพิม่เตมิ เพือ่ยนืยันหรอืพสิจูน์ทราบความเกีย่วขอ้งกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสทิธใินสัญชาตอิเมริกันหรือการใหข้อ้มูลตามหัวขอ้ที่กําหนดไวใ้นแบบฟอร์มของ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืการแจง้ปรับปรุงขอ้มลูเมือ่ขอ้มลูทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นตน้ รวมถงึ
นําสง่หลักฐานเพือ่ยนืยันการเขา้ร่วมใน FATCA หรอืกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง (ในกรณีทีเ่ป็นลูกคา้สถาบันการเงนิ) ทัง้นี้ 
เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายดังกลา่ว  

(3)  ดําเนนิการอืน่ใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกดิต่อกองทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน
โดยรวมไดรั้บประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารดําเนนิการทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ปฏเิสธการดําเนนิการ หรอืไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการกําหนด บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการดําเนนิการ
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อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดําเนนิการตามทีบ่รษัิทจัดการแจง้นี้แลว้ และ/หรอืไดดํ้าเนนิการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบไุวใ้นคําขอเปิดบัญช ี 
(1)  ไมรั่บคําสั่งซือ้/ สับเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว  
(2)  ระงับหรอืหยดุใหบ้รกิาร และดําเนนิการคนืเงนิลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว  
(3)  ดําเนนิการหักเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทนุ เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีชํ่าระค่าขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุรายนัน้

ได ้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ตอ้งไมข่ัดกับกฎหมายของประเทศไทย  
(4)  ดําเนนิการอืน่ใดอันเป็นการป้องกันหรอืลดผลกระทบ หรอืทําใหก้องทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมไดรั้บประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมี

การดําเนนิการทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้  
การดําเนนิการดังกล่าวถอืเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพือ่หลกีเลีย่งมใิห ้
บรษัิทจัดการและกองทนุมกีารดําเนนิการทีไ่มส่อดคลอ้งขอ้บังคับของ FATCA และกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอันจะทําใหก้องทนุ
อาจตอ้งถูกหัก ณ ทีจ่่าย หรอืถูกปิดบัญชธีนาคารตามทีก่ล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึง่ในทางปฏบัิตบิรษัิทจัดการจะเลอืกดําเนนิการเฉพาะผูถ้ือ
หน่วยลงทนุทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา (หรอืเป็นบคุคลตามทีก่ฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด) เทา่นัน้  
ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้กําหนดเพือ่รองรับการดําเนนิการตามทีบ่รษัิทจัดการไดส้งวนสทิธไิวข้า้งตน้ บรษัิท
จัดการ (รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) จะดําเนนิการตามขอ้กาํหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ขอ้มูลของผูถ้อืหน่วยลงทนุไปยัง
หน่วยงาน หรอืดําเนนิการอืน่ใดทีร่าชการกําหนด โดยไมจํ่าเป็นตอ้งรอ้งขอตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
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ตารางสรปุอตัราสว่นการลงทนุของกองทนุรวม 
 

อตัราสว่นการลงทนุ 

อตัราสว่นการลงทนุในผูอ้อกทรพัยส์นิ หรอืคูส่ญัญารายใดรายหนึง่ (Single Entity Limit) 

การลงทนุในหน่วย CIS ไมจํ่ากัดอัตราสว่น 

การลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของสถาบันการเงนิทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอื 
อยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้หรอืเงนิฝากธนาคารออมสนิ 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 

การลงทนุในตราสารหนี้/ กึง่หนี้ก ึง่ทนุ/ สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง/ ศกุกู ทีผู่อ้อกจัดตัง้ตามกฎหมายไทย 
หรอืเสนอขายในไทย มอีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้และอยูใ่นระบบ regulated 
market 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 

• การลงทนุในตราสารทนุ/ กอง infra/ กอง property/ REITs ทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานผูล้งทนุทั่วไป
ในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืตลาดหลักทรัพยต์า่งประเทศ 

• การลงทนุในตราสารหนี้/ กึง่หนี้ก ึง่ทนุ/ สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง/ ศกุกู ทีผู่อ้อกจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ตา่งประเทศหรอืเสนอขายในตา่งประเทศ มอีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้
และอยูใ่นระบบ regulated market 

• การลงทนุในตราสาร Basel III ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้และอยูใ่นระบบ 
regulated market 

• การลงทนุในใบสําคัญแสดงสทิธอินุพันธ/์ reverse repo/ OTC derivatives ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอื 
อยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้

ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 

การลงทนุในทรัพยส์นิอืน่ (Special Investment Products: SIP) เชน่  
• ตราสารทนุ/ กอง infra/ กอง property/ REITs ทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย

หรอืตลาดหลักทรัพยต์า่งประเทศ 
• ตราสารหนี้/ กึง่หนี้ก ึง่ทนุ/ สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง/ ศกุกู/ ตราสาร Basel III ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอื

ต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้หรอืไมไ่ดถ้กูจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอืหรอืไมอ่ยูใ่นระบบ regulated 
market 

• ใบสําคัญแสดงสทิธอินุพันธ/์ reverse repo/ OTC derivatives ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากวา่อันดับที่
สามารถลงทนุได ้

ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 

อตัราสว่นการลงทนุทีค่ํานวณตามกลุม่กจิการ (Group Limit) 

การลงทนุในทรัพยส์นิของกลุม่กจิการใดกลุม่กจิการหนึง่ ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

อตัราสว่นทีค่ํานวณตามประเภททรพัยส์นิ (Product Limit) 

การลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก/ ต๋ัวแลกเงนิ/ ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิของสถาบันการเงนิไทย 
(ไมร่วมสาขาตา่งประเทศไทยของสถาบันการเงนิไทย)  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 45 

การลงทนุในทรัพยส์นิทีม่สีภาพคลอ่งต่ํา ไดแ้ก ่
• ต๋ัวแลกเงนิ/ ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแตส่ามารถโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสาร  

หรอืขายคนืผูอ้อกตราสารได ้
• สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (แต่ไมร่วมถงึสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงซึง่จดทะเบยีนกับ TBMA  

และมกีารเสนอขายตามหลักเกณฑท์ีก่าํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทนุ 
วา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม)่ 

• 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 แต่ไมร่วมถงึตราสารหนี้/ 
กึง่หนี้ก ึง่ทนุ/ สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง/ ศกุกู/ ตราสาร Basel III ทีอ่ยูใ่น regulated market 
และมอีันดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุไดห้รอืไมไ่ดถ้กูจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 
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ตารางคา่ธรรมเนยีม เงนิตอบแทน และคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม 
และผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2564 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2565 

• คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม 
% NAV 

รายการทีเ่รยีกเก็บ อตัราตาม 
โครงการ 

เรยีกเก็บจรงิ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยรวมท ัง้หมดทีป่ระมาณการได1้ ไมเ่กนิ 2.4075 1.1888 1.1736 1.2767 

คา่ธรรมเนียมการจัดการ ไมเ่กนิ 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์2 ไมเ่กนิ 0.0428 0.0321 0.0321 0.0321 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ไมเ่กนิ 0.0535 0.0535 0.0535 0.0535 

คา่ใชจ้่ายโฆษณา และประชาสัมพันธ ์ ไมเ่กนิ 0.5350 0.0183 0.0004 0.1076 

คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ เชน่ คา่ผูส้อบบัญช ีคา่จัดทําหนังสอืชีช้วน 
คา่แบบฟอรม์ คา่สมดุบัญชแีสดงสทิธ ิเป็นตน้ 

ไมเ่กนิ 0.7062 0.0148 0.0175 0.0135 

2. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีป่ระมาณการไมไ่ด ้ ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.0188 0.0326 0.0301 

คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ เชน่ คา่ธรรมเนียมธนาคาร ภาษี ค่าไปรษณีย ์เป็นตน้ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0188 0.0326 0.0301 

รวมคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด1 ไมเ่กนิ 2.4075 1.2077 1.2062 1.3069 

คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ตามทีจ่า่ยจรงิ - - - 
1 ไม่รวมคา่ใชจ่้ายโฆษณาและประชาสัมพันธใ์นชว่งเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
2 รวมคา่ธรรมเนียมรับฝากหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศ 

การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใชมู้ลค่าทรัพยส์นิสุทธกิ่อนหักค่าธรรมเนียม
ดังกลา่วเป็นฐานในการคํานวณ 
 

• คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 
% มูลคา่ซือ้ขาย 

รายการทีเ่รยีกเก็บ อตัราตามโครงการ เรยีกเก็บจรงิ 
ปี 2563 

เรยีกเก็บจรงิ 
ปี 2564 

เรยีกเก็บจรงิ 
ปี 2565 

คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ1 ไมเ่กนิ 1.00 ไมเ่กนิ 1.00 ไมเ่กนิ 1.00 ไมเ่กนิ 1.00 

คา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ2 
• กรณีเป็นกองทนุตน้ทาง 

 
• กรณีเป็นกองทนุปลายทาง 

 
เทา่กับคา่ธรรมเนียม 

การรับซือ้คนื 
เทา่กับคา่ธรรมเนียม 

การขาย 

 
ไมม่ ี

 
ไมเ่กนิ 1.00 

 
ไมม่ ี

 
ไมเ่กนิ 1.00 

 
ไมม่ ี

 
ไมเ่กนิ 1.00 

คา่ธรรมเนยีมการโอนหนว่ยลงทนุ 50 บาท ตอ่ 1,000 
หน่วย หรอืเศษของ 

1,000 หน่วย 

50 บาท ตอ่ 1,000 
หน่วย หรอืเศษของ 

1,000 หน่วย 

50 บาท ตอ่ 1,000 
หน่วย หรอืเศษของ 

1,000 หน่วย 

50 บาท ตอ่ 1,000 
หน่วย หรอืเศษของ 

1,000 หน่วย 
1 บรษัิทบรษัิทจัดการอาจคดิคา่ธรรมเนียมการขายกับผูล้งทุนแตล่ะกลุม่ไม่เท่ากัน ภายใตเ้งือ่นไขดังน้ี 

1) บรษัิทจัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนียมการขายใหก้ับกองทุนสํารองเลีย้งชพี และกองทุนสว่นบคุคลภายใตก้ารจัดการของ บลจ.บัวหลวง  
2) บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายในอัตรา 50% ของคา่ธรรมเนียมการขายทีเ่รยีกเก็บจรงิ สําหรับลกูคา้ทีม่กีารลงทุนเท่ากับหรอืมากกวา่ 50 ลา้นบาทตอ่รายการ    
3) บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายในอัตรา 100% ของคา่ธรรมเนียมการขายทีเ่รยีกเก็บจรงิ สําหรับลกูคา้ทีไ่ม่เขา้ขอ้ 1) และขอ้ 2) 
ทัง้น้ี บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ข ยกเลกิ หรือเพิม่เตมิการคดิค่าธรรมเนียมการขายขา้งตน้ไดใ้นภายหลัง โดยจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทาง www.bblam.co.th และปิด
ประกาศทีสํ่านักงานของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

2 การสับเปลีย่นหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนตน้ทาง ใชร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนปลายทาง ใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ซึง่จะมคีา่ธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืน
คํานวณอยู่ในราคาดังกลา่วแลว้ 

หมายเหต ุ:  คา่ธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะหรอืภาษีอืน่ใดแลว้ ทัง้นี้ ในปัจจุบัน ภาษีมลูคา่เพิม่เท่ากับ 7% หากมี
การเปลีย่นแปลง บรษัิทจัดการจะขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับปรุงอัตราคา่ธรรมเนียมขา้งตน้ใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงดังกลา่ว 
โดยถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 
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รายการการลงทนุของกองทนุรวม 

รายละเอยีดการลงทุน การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 

รายละเอยีดการลงทนุ มูลคา่ตามราคาตลาด % NAV 

      

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ 1,046,523,556.62 96.34 

  ประเทศไอรแ์ลนด ์     

  หนว่ยลงทนุกองทนุรวมตราสารทนุ     

        RAMS Investment Unit Trust - India Equities Portfolio Fund II   1,031,438,356.62          94.96  

  เงนิฝากธนาคาร     

        สกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ 15,085,200.00 1.39 
      

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 71,544,740.53 6.59 

  เงนิฝากธนาคาร     

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA 3,189,735.13  0.29  

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) 68,355,005.40  6.29  
      

มูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท) 1,086,230,236.45 

มูลคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทนุ) 13.5581 
 

รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทุนในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทุน หรอืเงนิฝาก  

 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 

กลุม่ของตราสาร มูลคา่ 
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ - - 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์หรอืบรษัิท
เงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูรั้บรองผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 

3.19 0.29 

3. กลุม่ตราสารทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้หรอืไมไ่ดรั้บ
การจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ เรือ่งการลงทนุ
ของกองทนุ 

- - 

สัดสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนตลุาคม 2565 - - 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทุน หรอืเงนิฝาก 
ทีก่องทุนลงทุนหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 

ประเภท ผูอ้อก ผูค้ํา้/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบัความ
นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ 
ตามราคาตลาด 

1. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ - - AA+(tha) - 619,322.29 

2. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสกิรไทย - - AA+(tha) - 67,735,683.11 

3. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยโูอบ ี - - AAA - 3,189,735.13 
 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 

อันดับความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) คอืขอ้มลูบอกระดับความสามารถในการชําระหนี้ ซึง่แบง่เป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหนี้ (Issuer Rating) และตวั
ตราสารหนี้แตล่ะรุ่น (Issue Rating) ซึง่จัดทําโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คําอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดบัเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดบัความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํา่ทีส่ดุ มคีวามสามารถสงูสดุ 
ในการชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

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 

หมายเหตุ : 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืจาก AA ถงึ BBB อาจมเีครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1-3 เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความน่าเชือ่ถอื

ภายในระดับเดยีวกัน 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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การเปลีย่นแปลงเกณฑว์ดัผลการดําเนนิงาน 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2564 ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2565 

เดมิ แกไ้ข เหตผุล 

ดัชนี MSCI India (ซึง่เป็นเกณฑวั์ดผลการ
ดําเนนิงานของกองทนุหลัก) ในสกลุเงนิดอลลาร์
สหรัฐ ปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่นเพือ่คํานวณ
ผลตอบแทนเป็นสกลุเงนิบาท ณ วันทีคํ่านวณ
ผลตอบแทน สัดสว่น 100.00% 

1) ดัชนี MSCI India ในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ 
สัดสว่น 50.00% 

2) ดัชนี MSCI India ในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ 
ปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่นเพือ่คํานวณ
ผลตอบแทนเป็นสกลุเงนิบาท ณ วันทีคํ่านวณ
ผลตอบแทน สัดสว่น 50.00% 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับแนวทาง
ในการบรหิารกองทนุภายใต ้
กรอบนโยบายการลงทนุ  
และสอดคลอ้งกับประกาศ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
โดยมผีลบังคับใชตั้ง้แต่วันที ่
1 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป 

  

 

ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทนุเกนิขอ้จาํกดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2564 ถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2565 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ: ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จํากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง ไดท้ี ่www.bblam.co.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันทีร่วบรวมขอ้มลู 30 กันยายน 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 


