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1. สรปุขอ้มลูกองทนุรวม 

กองทนุไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัต ัง้กองทนุรวม เมือ่วนัที ่18 สงิหาคม 2563 

1.1 ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทนุรวม 

 ประเภทของกองทนุ 

กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทุน มลัีกษณะพเิศษเป็นกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี (RMF) ลงทุนแบบมคีวามเสีย่ง
ต่างประเทศ ซึง่เนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) และเปิดใหม้ีการลงทุนใน
กองทนุรวมอืน่ภายใตบ้รษัิทจัดการเดยีวกัน (Cross Investing Fund) 

นโยบายการลงทนุของกองทนุ 

กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ โดยจะเนน้
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz China A-Shares (กองทุนหลัก) ชนดิหน่วยลงทุน PT (USD) Acc. เฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกวา่
รอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน ทัง้นี้ Allianz Global Investors GmbH (บรษัิทจัดการกองทุนหลัก) ไดม้อบหมายให ้
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited เป็นผูบ้ริหารจัดการกองทุน โดยกองทุนหลักจัดตัง้ตามกฎเกณฑ์ของ Undertaking for 
Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) และจดทะเบยีนซือ้ขายในประเทศลักเซมเบริก์ ภายใตก้ารกํากับดูแลของ 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซึง่เป็นสมาชกิสามัญของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO)  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะส่งคําสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยัง State Street Bank and Trust Company (Singapore) ใน 
รูปสกุลเงนิดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) โดยกองทุนหลักจะนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพย์สนิในสกุลเงินต่างๆ เช่น หยวนจีน 
ดอลลารส์หรัฐฯ ดอลลารฮ์่องกง เป็นตน้ อนึง่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาเปลีย่นแปลงชนดิหน่วยลงทุน หรอืสง่คําสั่งซือ้
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปประเทศอืน่ใด และหรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงนิได ้โดยบรษัิทจัดการจะคํานงึถงึประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทนุเป็นสําคัญ และไมถ่อืเป็นการดําเนนิการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ โดยถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  

สว่นทีเ่หลอื อาจพจิารณาลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ตามทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
หรอืเห็นชอบใหก้องทนุลงทนุได ้ทัง้ในและตา่งประเทศ 

อืน่ๆ 

 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพือ่ป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นตามดุลยพนิจิของผูจ้ัดการ
กองทนุ โดยผูจ้ัดการกองทุนจะพจิารณาปรับสัดสว่นการป้องกันความเสีย่งตามความเหมาะสม และ/หรอืเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ
บริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมถงึอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหนา้แฝง (Structured 
Note: SN) ตราสารหนีท้ีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากวา่ทีส่ามารถลงทนุได ้(Non - Investment Grade) ตราสารหนี้ทีไ่มไ่ดรั้บการจัด
อันดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated Securities) และ/หรอืหลักทรัพยท์ีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน (Unlisted Securities) 

 กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น เช่น กองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน Property/ REITs เป็นตน้ ซึง่อยู่
ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ โดยเฉลีย่รอบปีบัญชไีม่เกนิรอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ อยา่งไรก็ตาม การลงทุน
ในหน่วยลงทุน ซึง่อยู่ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจดัการดังกล่าวตอ้งอยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนของกองทนุ ซึง่เป็นไปตาม
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีส่ํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด ทัง้นี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนยอ้นกลับในกองทุนตน้ทาง (Circle 
investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอืน่ภายใตบ้รษัิทจัดการเดียวกันอกี (Cascade investment) 
อนึ่ง กรณีประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงาน ก.ล.ต. มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑเ์กี่ยวกับการลงทุนใน
กองทนุรวมอืน่ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการเดยีวกัน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธแิกไ้ขรายละเอยีดโครงการ โดยถอืวา่ไดรั้บมติ
จากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บรษัิทจัดการจะดําเนนิการแกไ้ข
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทนุ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุภายในกําหนดเวลาดังกลา่ว  

ทัง้นี้ ในการคํานวณสัดสว่นการลงทนุของกองทนุรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บรษัิทจัดการอาจไมนั่บชว่งระยะเวลา 30 วัน
นับแตวั่นทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม และ/หรอืชว่งระยะเวลา 30 วันก่อนเลกิกองทุน และ/หรอืชว่งระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการจําหน่าย
ทรัพยส์นิของกองทนุเนื่องจากไดรั้บคําสั่งขายคนื หรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเพือ่รอการลงทุน ซึง่มรีะยะเวลาไม่เกนิกว่า 10 วันทําการ 
โดยตอ้งคํานงึถงึประโยชน์ของผูล้งทนุเป็นสําคัญ   

ในกรณีที่บรษัิทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือลงทุน 
ไม่เป็นไปตามวัตถปุระสงคห์ลักของกองทนุ หรอืมผีลการดําเนนิงานตกต่ําอย่างมนัียสําคัญหรอืตดิต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรอืมขีนาด
กองทุนลดต่ําลงมากอย่างมนัียสําคัญ จนอาจมผีลกระทบต่อการลงทุน เป็นตน้ และ/หรอืในกรณีทีก่องทุนหลักไดเ้ลกิโครงการ บรษัิท
จัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะนําเงนิไปลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศอืน่ใดทีม่นีโยบายการลงทนุใกลเ้คยีงกัน หรอืขอสงวนสทิธใินการเลกิ
โครงการจัดการกองทุนรวม โดยถอืว่าไดรั้บมตเิห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ หากมกีารดําเนนิการดังกล่าว บรษัิทจัดการจะ
ประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้โดยไมช่กัชา้ ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการที ่www.bblam.co.th  
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ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนในกองทนุหลักไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลัก และเมือ่กองทนุหลักมมีูลคา่
ทรัพยส์นิสุทธลิดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บรษัิทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ ์และวธิีการที่สํานักงาน ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 

(1)  มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันใดวันหนึง่ลดลงเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลัก 
(2)  ยอดรวมของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลักลดลงในชว่งระยะเวลา 5 วันทําการใดตดิต่อกัน คดิเป็นจํานวนเกนิกวา่ 2 ใน 3 

ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลัก 
 เงือ่นไข : ในกรณีทีก่องทนุหลักมมีลูคา่ทรัพยส์นิสทุธลิดลงในลักษณะดังกลา่วบรษัิทจัดการดําเนนิการดังตอ่ไปนี้ 

(1)  แจง้เหตุทีก่องทุนหลักมมีูลค่าทรัพยส์นิลดลง พรอ้มแนวทางการดําเนนิการโดยคํานงึถงึประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของผูถ้อืหน่วย
ลงทนุโดยรวม ใหส้ํานักงานและผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวั่นทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของกองทนุหลัก  

(2)  ดําเนนิการตามแนวทางการดําเนนิการตาม (1) ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วันนับแตวั่นทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของกองทนุหลัก  
(3)  รายงานผลการดําเนนิการใหส้ํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวั่นทีดํ่าเนนิการแลว้เสร็จ  
(4)  เปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับการดําเนนิการของกองทนุรวมตาม (1) ต่อผูท้ีส่นใจจะลงทนุเพือ่ใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทนุรับรูแ้ละเขา้ใจ

เกีย่วกับสถานะของกองทนุรวม ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหบ้คุลากรทีเ่กีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับการดําเนนิการ
ดังกลา่วดว้ย 

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

บรษัิทจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงประเภทและลักษณะพเิศษของกองทนุเป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุ (Fund of Funds) หรอืลงทนุ
โดยตรง หรอืสามารถกลับมาเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้โดยไมท่ําใหร้ะดับความเสีย่งของการลงทนุ (Risk Spectrum) 
เพิม่ขึน้และผลตอบแทนเปลีย่นแปลงอย่างมนัียสําคัญ ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามดุลยพนิจิของผูจ้ัดการกองทุน โดยขึน้กับสถานการณ์ตลาด  
ณ ขณะนัน้ และตอ้งเป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงดังกล่าวบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้ือ
หน่วยลงทุนทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วันก่อนการแกไ้ขโครงการผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการที ่www.bblam.co.th และหรอื
ชอ่งทางอืน่ตามความเหมาะสม 

1.2 การแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ และสทิธปิระโยชนข์องผูถ้อืหนว่ยลงทนุแยกตามชนดิของหนว่ยลงทนุ  

กองทนุไมม่กีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทนุ 

1.3 ลกัษณะทีสํ่าคญัของกองทนุรวม 

 กองทุนรวมนี้เป็นกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี ผูล้งทุนจงึควรลงทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 ปี จนครบอายุ 55 ปีบรบิูรณ์ 
เพือ่สทิธปิระโยชน์ทางภาษี 

 กองทนุลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุน Allianz China A-Shares (กองทนุหลัก) ชนดิหน่วยลงทนุ PT (USD) Acc. เพยีงกองทนุเดยีว
โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

ขอ้มูลกองทนุหลกั 
ชือ่กองทนุ : Allianz China A-Shares 

ชนดิหนว่ยลงทนุ :  PT (USD) Acc. 

วนัทีจ่ดัต ัง้กองทนุ : 17 พฤษภาคม 2562 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารทนุ 

อายโุครงการ : ไมก่ําหนด 

นโยบายการลงทนุ : กองทุนมนีโยบายแสวงหาการเพิม่ขึน้ของมูลค่าเงนิลงทุนในระยะยาว โดยเนน้ลงทุนในตลาดหุน้จนี A-Shares 
ไมน่อ้ยกวา่ 70% ของ NAV สว่นทีเ่หลอือาจลงทนุในตราสารทนุอืน่นอกเหนือจากวัตถุประสงคก์ารลงทนุหลัก 
ทัง้นี้ กองทนุมขีอ้กําหนดในการลงทนุอืน่ๆ ดังนี ้
1. กองทนุอาจลงทนุในตลาดเกดิใหม ่(Emerging Markets) 
2. กองทนุอาจลงทนุในตลาดหุน้จนีอืน่นอกเหนือจากตลาด A-Shares (เชน่ B-Shares และ/หรอื H-Shares) ได ้

ไมเ่กนิ 20% ของ NAV 
3. กองทนุอาจลงทนุในตลาดหุน้จนีดว้ยสกลุเงนิหยวนผ่านโครงการ RQFII ไดส้งูสดุไมเ่กนิ 69% ของ NAV 
4. กองทนุอาจลงทุนในกองทุนปิดทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์Shanghai หรอื Shenzhen ไดไ้ม่เกนิ 

10% ของ NAV 
5. กองทนุอาจลงทุนในเงนิฝาก ตราสารตลาดเงนิ ตราสารหนี้ รวมถงึหน่วยลงทุนของกองทนุรวมตลาดเงนิ 

เพื่อบรหิารสภาพคล่อง ไดไ้ม่เกนิ 10% ของ NAV ทัง้นี้ ตราสารหนี้ และ/หรือตราสารตลาดเงนิตอ้งมี
อันดับความน่าเชือ่ถอื B- ขึน้ไป ณ วันทีก่องทนุลงทนุ 

ดชันชีีว้ดั : MSCI China A Onshore Total Return Index (Net) 
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ผูจ้ดัการกองทนุ : Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 

ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ: State Street Bank International GmbH 

ทัง้นี้ การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุนหลักไดถู้กคัดเลอืกมาเฉพาะส่วนทีส่ําคัญและจัดแปลมาจากตน้ฉบับภาษาอังกฤษ ดังนัน้  
ในกรณีทีม่คีวามแตกต่างหรอืไม่สอดคลอ้งกับตน้ฉบับภาษาอังกฤษ ใหถ้อืตามตน้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ ์และหากกองทุนหลักมี
การเปลีย่นแปลงขอ้มลูขา้งตน้ใดๆ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงขอ้มลูดังกลา่วใหส้อดคลอ้งกับกองทนุหลัก 

ปจัจยัความเสีย่งทีสํ่าคญัของกองทนุหลกั 

1. ความเสีย่งของตลาด (Market Risk) ความเสีย่งที่มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพยส์นิที่กองทุนไปลงทุนอาจเปลี่ยนแปลง
เพิม่ขึน้หรอืลดลง เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงของภาวะเศรษฐกจิโลก สังคม และการเมอืง รวมถงึการผันผวนของสถานการณ์ตลาด
เงนิและตลาดทนุ  

2. ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) เนื่องจากการลงทนุในหลักทรัพยต์่างประเทศทีม่สีกุลเงนิแตกต่างไปจาก
สกุลเงนิหลัก (Base Currency) มคีวามเสีย่งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น มูลค่าหลักทรัพย ์เงนิปันผล รวมถงึดอกเบี้ย
ต่างๆ จะไดรั้บผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และมาตรการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน โดยอัตราแลกเปลี่ยนที่
เพิม่ขึน้หรอืลดลง จะมผีลทําใหม้ลูคา่หน่วยลงทนุ  ผันผวน และอาจทําใหเ้กดิกําไรหรอืขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นได ้

3. ความเสีย่งจากการกระจุกตวัในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration) กองทุนซึง่เนน้ลงทุนในประเทศเดยีว
จะมคีวามเสีย่งของตลาด การเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิ และสังคม ของประเทศนัน้ๆ มากกว่ากองทุนซึง่กระจายความเสีย่งไปใน
หลายประเทศ นอกจากนี้ยังมคีวามเสีย่งทีป่ระเทศดังกล่าวถูกควบคุมดา้นการแลกเปลี่ยนเงนิตราระหว่างประเทศ ผลกระทบจาก
มาตรการดังกล่าวจงึเป็นไปในลักษณะทีร่บกวนการดําเนนิงานปกต ิทําใหส้นิทรัพยไ์ม่สามามารถเคลือ่นยา้ยถา่ยเทไปมาได ้ไม่ว่า
จะเป็นการซือ้และไถถ่อนการลงทนุ 

4. ความเสีย่งจากสภาพคลอ่งของหลกัทรพัยท์ ีก่องทนุลงทนุ (Liquidity Risk) ความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีก่องทุนไม่สามารถ
จําหน่ายหลักทรัพยท์ีล่งทุนไดใ้นราคาทีเ่หมาะสม และภายในระยะเวลาอันสมควร หรอืตลาดหลักทรัพยท์ีก่องทุนทําการซือ้ขาย
หลักทรัพยอ์าจหยุดรับคําสั่งซือ้ขาย เนื่องจากสภาวะตลาด ณ ขณะนัน้ ความเสีย่งขา้งตน้อาจสง่ผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทนุ 

5. ความเสีย่งจากการลงทุนในตลาดเกดิใหม ่(Emerging Markets) เนื่องจากตลาดเกดิใหม่นัน้มคีวามเสีย่งสงูกว่าตลาดที่พัฒนา
แลว้ เนื่องจากตลาดเกดิใหม่นัน้มขีอ้จํากัดดา้นต่างๆ ยกตัวอยา่งเช่น การลงทุนและการนําเงนิกลับประเทศการเขา้ถงึ/เปิดเผยขอ้มูลที่
เขม้งวด ความไม่พรอ้มของระบบชําระราคา และความไม่พรอ้มของผูดู้แลผลประโยชน์ นอกจากนี้ ตลาดเกดิใหม่ยังมีความเสีย่งต่างๆ 
เช่น สภาพคล่องต่ํา ความผันผวนของตลาดหุน้และค่าเงนิ การแทรกแซงของรัฐบาล นโยบายขอ้บังคับเกีย่วกับภาษีและตลาด
หลักทรัพยท์ีม่โีอกาสเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคต ความไม่มั่นคงทางการเมอืงและเศรษฐกจิ รวมถงึผลกระทบจากภาวะเงนิเฟ้อและ
เงนิฝืด  

6. ความเสีย่งจากลงทนุในหุน้จนี A-Shares (Risk from Investing in China A-Shares) การลงทนุในหุน้ A-Shares อาจมี
ความผันผวนของราคาหลักทรัพยซ์ ึง่สง่ผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน รวมทัง้อาจมอีุปสรรคในการทําธุรกรรมและ
ความไม่แน่นอนทั ้งดา้นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและนโยบายทางการเมืองมากกว่าตลาดหุน้ในประเทศพัฒนาแลว้ 
(Developed Countries) ดังนัน้ การเตบิโตของเงนิลงทนุและผลการดําเนนิงานจากการลงทนุ อาจไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์
ดังกลา่ว 

แนวทางบรหิารความเสีย่งของกองทนุ Allianz China A-Shares 

การวเิคราะหค์วามเสีย่งและการวัดผลตอบแทนเป็นส่วนหลักของกระบวนการลงทุน พอร์ตโพลโิอจะถูกตรวจสอบและทบทวนอย่าง
ต่อเนื่อง (Ongoing Basis) ว่าเป็นไปตามแนวทางการลงทุน (Client guideline) หรือไม่ ความเสีย่งจะถูกประเมนิทัง้ระดับพอร์ตโฟลโิอ 
ประเทศ อุตสาหกรรม และรายหลักทรัพย ์โดยใชตั้วชีวั้ดมาตรฐานเช่น Tracking Error, Sharpe Ratio, Information Ratio, Volatility 
และ Portfolio Beta 

นอกเหนือจากการวเิคราะหค์วามเสีย่งและผลตอบแทนโดยใชตั้วชีวั้ดมาตรฐานแลว้ ผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุยังเพิม่การ
ตรวจสอบโดยใชฐ้านขอ้มลูภายในอันนํามาซึง่ขอ้มลูเชงิลกึในการตรวจสอบ อันไดแ้ก ่
- Ex-ante: พอรต์โพลโิอจะถกูวเิคราะหห์าความเสีย่งรวม (Total risk) และความเสีย่งเชงิสัมพันธ ์(Relative risk) เพือ่ใหท้ราบวา่เงนิที่
ไดนํ้าไปลงทนุประกอบไปดว้ยความเสีย่งดา้นใดบา้ง อาท ิSpecific and Factor risk, Sector / Country / Size / Style risk 
- Ex-post: การวเิคราะหเ์พื่อจําแนกแหล่งทีม่าของผลตอบแทน (Performance Attribution) เพือ่วเิคราะหก์ารกระจายการลงทุนและ
การคัดเลอืกหลักทรัพย ์อันนํามาสูผ่ลตอบแทนรายกลุ่มอุตสาหกรรมและประเทศทีล่งทุน มกีารนําผลตอบแทนเทยีบความเสีย่งมาใชวั้ด  
เช่น Tracking error, Sharpe ratio, Information ratio และ Portfolio Beta รวมถงึความผันผวนของผลตอบแทนในเชงิ Absolute 
และ Relative 

ในการทบทวนผลตอบแทนและความเสี่ยงดา้นการลงทุน ส่วนงานวเิคราะหด์า้นการลงทุนจะทํางานร่วมกันอย่างใกลช้ดิกับ Allianz 
Global Investors’ Global Chief Investment Officer, Regional / Asset class Specific Chief Investment Officer แล ะ  Portfolio 
Managers หน่วยงานดังกล่าวมีการพัฒนาเชงิเทคนิคในการวเิคราะห์ความเสี่ยงซึง่จัดทําโดยบริษัทย่อยของ Allianz ที่ชื่อว่า IDS 
GmbH (Analysis and Reporting Services) เพือ่สนับสนุนและปรับปรุงกระบวนการลงทุนใหด้ขีึน้ เพือ่ใหม้ั่นใจว่าสามารถเขา้ใจทราบ
ถงึทีม่าของความเสีย่งและผลตอบแทนของพอรต์การลงทนุทีบ่รหิารอยู ่
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คา่ธรรมเนยีมกองทนุหลกั 

1. คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงานของกองทนุ 

คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ย รอ้ยละของมูลคา่ทรพัยส์นิของกองทนุ (ตอ่ปี) 

รวมคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 1.28 

2. คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากผูซ้ ือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ย รอ้ยละของมูลคา่หนว่ยลงทนุ 

คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ ไมเ่กนิ 2.00% 

คา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ไมเ่กนิ 2.00% 

ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 

 

 

 

 

แหลง่ทีม่า: Fact sheet Allianz China A-Shares ณ วันที ่30 กันยายน 2565 
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1.4 ผลตอบแทนทีผู่ล้งทนุจะไดจ้ากเงนิลงทนุ 

ผูล้งทนุจะมโีอกาสไดรั้บกําไรจากมลูคา่หน่วยลงทนุทีเ่พิม่ขึน้ (Capital Gain) ในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทีผู่ล้งทนุทําการขายคนื 
มมีูลค่าสงูกว่ามูลคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทีผู่ล้งทนุทําการซือ้กองทนุ และไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษี หากปฏบัิตติามเงือ่นไขการลงทนุ 
ทัง้นี้ เพือ่สทิธปิระโยชน์ทางภาษี ผูล้งทุนควรศกึษาเงือ่นไขการลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี และคู่มอืการลงทุนใหเ้ขา้ใจกอ่น
ลงทนุ 

1.5 จํานวนเงนิทนุโครงการลา่สุด 

จํานวนเงนิทนุโครงการนี้เทา่กับ 5,000 ลา้นบาท 

1.6 รอบระยะเวลาบญัช ี

กองทนุรวมนี้มรีอบระยะเวลาบัญชสีิน้สดุทกุวันที ่31 ตลุาคม ของทกุปี 

1.7 ปจัจยัใดทีม่ผีลกระทบอยา่งมนียัสําคญัตอ่เงนิลงทนุของผูล้งทนุ 

ปัจจัยทีอ่าจมผีลกระทบตอ่เงนิลงทนุ ไดแ้ก ่
 ผลการดําเนนิงานของกองทนุหลัก 
 ภาวะตลาดหลักทรัพยข์องทัง้ในและตา่งประเทศ 
 การเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นของเงนิบาทและสกลุเงนิทีนํ่าไปลงทนุในกองทนุหลัก 
 ปัจจัยทางเศรษฐกจิอืน่ๆ เชน่ ภาวะเศรษฐกจิทัง้ในและตา่งประเทศ ภาวะอัตราเงนิเฟ้อ คา่เงนิ เป็นตน้ 

1.8 การเลือ่นกําหนดเวลาชําระคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุ 

บรษัิทจัดการอาจเลือ่นกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คํีาสั่งขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนไดใ้น
กรณีดังตอ่ไปนี้ 
1. บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณทีีเ่ขา้เหตุใดเหตหุนึง่ดังนี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบ

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

นอกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ 
2. ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคํีาสั่งขายคนืหน่วยลงทุนกอ่นหรอืในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทจดัการพบว่าราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่

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 กรณีที่เป็นกองทุนรวมทีม่ีกําหนดระยะเวลาการรับซือ้คนื
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หน่วยลงทนุเป็นชว่ง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการขายคนืหน่วยลงทนุ ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในชว่งระยะเวลา
เดยีวกัน ซึง่กองทนุรวมเปิดใหรั้บซือ้คนืหน่วยลงทนุเทา่นัน้ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะไม่ดําเนนิการตามขอ้ 3 หากบรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าการเลกิ
กองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนทีเ่หลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพยส์นิคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมี
สภาพคลอ่งอยา่งเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูจ่ะไมไ่ดรั้บผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 

1.10 ช่องทางทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะทราบขอ้มูลเกีย่วกบัมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคา่หน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทนุ 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถตดิตามมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ไดจ้ากช่องทางใด
ชอ่งทางหนึง่ หรอืทกุชอ่งทางดังนี้ 
 เว็บไซตบ์รษัิทจัดการ www.bblam.co.th และหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
 Mobile Application เชน่ BF Mobile Application 
 ประกาศปิดทีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  
 หนังสอืพมิพร์ายวัน  
 ตรวจดขูอ้มลูใน NAV Center ที ่www.thaimutualfund.com 
หรอืสอบถามไดท้ี ่บลจ.บัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8  

1.11 ชอ่งทางทีผู่ล้งทนุสามารถทราบขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบักองทนุรวมนี ้ 

ผูล้งทนุสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ไดท้ี ่
 บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากัด 

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

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

กองทุนเปิดบัวหลวงหุน้จีนเอแชร์เพื่อการเลี้ยงชพี มีนโยบายเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz China A-Shares (กองทุนหลัก) 
ชนิดหน่วยลงทุน PT (USD) Acc. เฉลี่ยในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน ซึง่มูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทนุหลัก อาจเพิม่ขึน้หรอืลดลงในชว่งเวลาต่างๆ ได ้ตามระดับราคาของหลักทรัพยท์ีล่งทุน ดังนัน้ กองทุนจงึมคีวามเสีย่งและแนวทางใน
การบรหิารความเสีย่ง โดยเรยีงลําดับตามโอกาสทีอ่าจเกดิขึน้และมนัียสําคัญของผลกระทบจากมากไปนอ้ย ไดดั้งตอ่ไปนี ้

1.  ความเสีย่งจากการลงทนุในหลกัทรพัยเ์ฉพาะกลุม่ (Concentration Risk) 

 เนื่องจากการลงทนุในภูมภิาคหลักเพยีงภมูภิาคเดยีว หรอืชนดิของสนิทรัพยเ์พยีงชนดิเดยีวจะสง่ผลใหค้วามผันผวนของกองทนุมมีากกว่า
กองทนุทีก่ระจายความเสีย่งไปยังสนิทรัพยห์ลายๆ ประเภท  

 แนวทางการบรหิารความเสีย่ง 

 เนื่องจากนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักลงทุนในประเทศจนีเพยีงประเทศเดียวหรอืเนน้ลงทุนในหลักทรัพยท์ีเ่ป็นหุน้ในประเทศจีน
เพยีงประเภทเดยีว จงึทาํใหม้คีวามผันผวนของกองทนุสงู ทําใหผู้จ้ัดการกองทนุจะตอ้งมกีารคัดสรรหุน้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ 
ในประเทศจนี 

2. ความเสีย่งของตลาด (Market Risk)  

 ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพยห์รือทรัพย์สนิที่กองทุนหลักลงทุนในประเทศจีนอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลง เนื่องจากการ
เปลีย่นแปลงของภาวะเศรษฐกจิโลก ภาวะเศรษฐกจิ สังคม และการเมอืงของแต่ละประเทศ รวมถงึการผันผวนของสถานการณ์ตลาดเงนิ
และตลาดทนุ ซึง่จะทําใหห้น่วยลงทนุมคีวามผันผวน 

 แนวทางการบรหิารความเสีย่ง 

 บรษัิทจัดการจะพจิารณาการลงทุนในกองทุนหลักโดยมีสัดสว่นการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกับนโยบายการลงทุนของกองทุน  
โดยคํานงึถงึสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ การเมอืง และภาวะตลาดเงนิของประเทศจนี 

3. ความเสีย่งจากสภาพคลอ่งของหลกัทรพัยท์ ีก่องทนุลงทนุ (Liquidity Risk)  

 ความเสีย่งทีก่องทุนไม่สามารถจําหน่ายหลักทรัพยท์ีล่งทนุไดใ้นราคาทีเ่หมาะสม และภายในระยะเวลาอันสมควร หรอืตลาดหลักทรัพยท์ี่
กองทุนซือ้ขายหลักทรัพยอ์าจหยุดรับคําสั่งซือ้ขาย เนื่องจากสภาวะตลาด ณ ขณะนัน้ ความเสีย่งขา้งตน้อาจสง่ผลกระทบตอ่มลูค่าหน่วย
ลงทนุของกองทนุ 

 แนวทางการบรหิารความเสีย่ง 

 กรณีสภาวะตลาดเกดิความผันผวนหรอืเกดิเหตกุารณ์ไม่ปกต ิกองทนุอาจพจิารณาลงทนุในตราสารหนี้และหรอืเงนิฝาก หรอืหลักทรัพยอ์ืน่ใดได ้
โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและลดความเสีย่งจากการรับชําระคืน ซึง่ช่วยลดความเสีย่งดา้นสภาพคล่องของ
หลักทรัพยท์ีล่งทนุได ้

4. ความเสีย่งจากกฎขอ้บงัคบัตา่งๆ (Regulatory Risk)  

 การลงทุนในประเทศจีนอาจมีความเสีย่งหลากหลายปัจจัย เช่น ขอ้จํากัด หรือกฎหมาย หรือมาตรการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตา่งประเทศ 

 แนวทางการบรหิารความเสีย่ง 

 บรษัิทจัดการของกองทุนหลักบรหิารความเสีย่งนี้โดยพจิารณาลงทุนในบรษัิททีป่ระกอบธุรกจิในประเทศจนีซึง่อยู่ภายใตก้ฎหมายทีใ่ชบั้งคับ 
ในประเทศจนีและจะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายในการประกอบธุรกจิดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในระดับภาคเอกชนนัน้ 
มนีอ้ย โดยสว่นใหญ่เกดิจากการดําเนนิงานของรัฐบาล  เชน่ บรษัิทของรัฐบาลอาจไดรั้บประโยชน์จากกฎเกณฑท์ีไ่มเ่ป็นกลาง หรอืไดรั้บ
สทิธพิเิศษในการเขา้สูต่ลาดและอํานาจในการควบคมุตลาด ซึง่ในกรณีเชน่นี้ คูแ่ขง่ทีเ่ป็นภาคเอกชนก็อาจไดรั้บผลกระทบ 

5. ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) 

 เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพยต์่างประเทศทีม่สีกุลเงนิแตกต่างไปจากสกุลเงนิหลัก (Base Currency) มคีวามเสีย่งจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลีย่น มูลค่าหลักทรัพย ์เงนิปันผล รวมถงึดอกเบี้ยต่างๆ จะไดรั้บผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และ
มาตรการควบคุมอัตราแลกเปลีย่น โดยอัตราแลกเปลี่ยนทีเ่พิม่ขึน้หรือลดลง จะมีผลทําใหมู้ลค่าหน่วยลงทุนผันผวน และอาจทําใหเ้กดิ
กําไรหรอืขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นได ้

 แนวทางการบรหิารความเสีย่ง 

 บรษัิทจัดการอาจพจิารณาลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพือ่ป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิหรอืไม่ก็ได ้โดยขึน้อยู่กับดุลยพนิจิ
ของบรษัิทจัดการ ตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ ตัวอยา่งเชน่ กรณีคา่เงนิตา่งประเทศของหลักทรัพยท์ีล่งทนุมแีนวโนม้
อ่อนค่าอย่างมนัียสําคัญ และอาจมตีน้ทุนสําหรับการทําธรุกรรมป้องกันความเสีย่ง โดยทําใหผ้ลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจาก
ตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้นี้ การป้องกันความเสีย่งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิดังกลา่วอาจไมส่ามารถป้องกันความเสีย่งไดท้ัง้หมด 
และหากคาดการณ์ผดิจะทําใหเ้สยีโอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนทีม่ากขึน้ 
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6. ความเสีย่งจากการลงทนุในตราสารอนุพนัธ ์(Derivative Risk)  

 คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการลงทนุในสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ เชน่ สัญญาสวอป และหรอืสัญญาฟอรเ์วริด์ เพือ่ป้องกันความเสีย่งจากอัตรา
แลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ซึง่การป้องกันความเสีย่งดังกลา่วอาจทําใหก้องทนุเสยีโอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ หากอัตรา
แลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงขา้มกับที่กองทุนคาดการณ์ไว ้และการทําธุรกรรมดังกล่าวอาจมตีน้ทุนอยู่บา้ง ซึง่จะทําให ้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้นี้ การป้องกันความเสีย่งดังกล่าวขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของผูจ้ัดการกองทุน 
บรษัิทจัดการจะพจิารณาลงทนุในสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้อยา่งระมัดระวังตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ 

 แนวทางการบรหิารความเสีย่ง 

 บรษัิทจัดการจะพจิารณาคัดเลอืกการทําธรุกรรมป้องกันความเสีย่งดังกลา่วใหเ้หมาะสม เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแกก่องทนุโดยรวม 

7. ความเสีย่งจากความสามารถในการชําระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) 

 ความเสีย่งจากตราสารหนี้/ เงนิฝากทีก่องทุนลงทุน อาจมกีารผดินัดชําระหนี้ โดยบรษัิทผูอ้อกตราสารหนี้/ เงนิฝากนัน้ๆ ไม่สามารถชําระ
คนืเงนิตน้หรอืดอกเบีย้ใหก้องทนุเมือ่ถงึวันครบกําหนด 

 แนวทางการบรหิารความเสีย่ง 

 บรษัิทจัดการจะพจิารณาเลือกลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงนิฝากที่มีคุณภาพ โดยตราสารหนี้และ/หรือเงนิฝาก หรือผูอ้อกตราสาร
จะตอ้งไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment grade) ขึน้ไป ณ วันทีก่องทนุลงทนุ รวมถงึเงนิฝาก
ธนาคาร และตราสารหนี้ภาครัฐ ซึง่มคีวามเสีย่งจากการผดินัดชําระหนี้ทัง้เงนิตน้และดอกเบีย้ในระดับต่ํา 

8. ความเสีย่งของคูส่ญัญา (Counterparty Risk) 

 ความเสีย่งทีคู่ส่ัญญาไมป่ฏบัิตติามขอ้กําหนดในสัญญา อันเนื่องจากการลม้ละลาย หรอืเหตอุืน่ใด 

 แนวทางการบรหิารความเสีย่ง 

 บรษัิทจัดการจะพจิารณาเลอืกลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรอืเงนิฝากทีม่คีุณภาพ โดยตราสารหนี้ และ/หรอืเงนิฝาก หรอืบรษัิทคู่สัญญา
จะตอ้งไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยู่ในอันดับทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขึน้ไป รวมถงึเงนิฝากธนาคาร และตราสารหนี้
ภาครัฐ ซึง่มคีวามเสีย่งจากการผดินัดชําระหนี้ทัง้เงนิตน้และดอกเบีย้ในระดับต่ํา 

9.  ความเสีย่งของประเทศคูส่ญัญา (Country Risk) 

 ความเสีย่งที่เกดิจากความมั่นคงทางเศรษฐกจิ สังคมและการเมือง ตลอดจนประสทิธภิาพขององคก์รที่เกีย่วขอ้งกับตลาดเงนิตลาดทุน 
รวมถงึขอ้จํากัดทางดา้นกฎหมาย และการทําธุรกรรมทางการเงนิของประเทศจนีทีก่องทุนหลักไปลงทุน ทัง้นี้ ความเสีย่งดังกลา่ว อาจ
สง่ผลใหเ้กดิความผันผวนของราคาตราสารทีล่งทนุ สภาพคล่อง สภาวะตลาด อัตราเงนิเฟ้อ หรอือัตราแลกเปลีย่นทีเ่กีย่วกับประเทศนัน้ๆ 
เป็นตน้ ซึง่อาจทําใหก้องทนุไมไ่ดรั้บผลตอบแทนตามทีค่าดหวังไว ้  

แนวทางการบรหิารความเสีย่ง 
บรษัิทจดัการจะพจิารณาถงึภาวะของประเทศจนีโดยคํานงึถงึความมั่นคงทางเศรษฐกจิ สังคมและการเมอืง ตลอดจนประสทิธภิาพขององคก์รที่
เกีย่วขอ้งกับตลาดเงนิตลาดทนุ รวมถงึขอ้จํากัดทางดา้นกฎหมาย และการทําธรุกรรมทางการเงนิของประเทศทีก่องทนุไปลงทนุ 
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3. เครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งของกองทนุรวม 

บรษัิทจัดการจะใชดุ้ลยพนิจิพจิารณาเลอืกใชเ้ครือ่งมอือย่างหนึง่อย่างใดหรอืหลายอย่าง ตามความจําเป็นและหรอืตามการประเมนิว่าสมควร
ภายใตเ้งือ่นไขขอ้จํากัดและสถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งในขณะนัน้ๆ ตามความเหมาะสมเพือ่ประโยชน์สงูสดุของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดย
การใชเ้ครือ่งมอืชนดิหนึง่ๆ อาจมรีายละเอยีดหลักเกณฑแ์ละหรอืเงือ่นไขทีใ่ชแ้ตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืนัน้ๆ ทัง้นี้ หาก
ในวันนัน้กองทนุรวมมสีภาพคลอ่งเพยีงพอ บรษัิทจัดการอาจไมใ่ชเ้ครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งกไ็ด ้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 บรษัิทจัดการ
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 ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มลูเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคล่องของกองทุนปลายทางเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนในเว็บไซต ์
https://lu.allianzgi.com/en-gb/our-funds/funds/list/allianz-china-a-shares-pt-usd?nav=documents 

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 บรษัิทจดัการจะพจิารณาดําเนนิการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : กรณีทีก่องทนุปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ บรษัิทจัดการ
จะพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืดังกลา่วตามทีก่องทนุปลายทางกําหนด ทัง้นี้ โดยไมข่ัดกับหลักเกณฑท์ีส่ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

ทัง้นี้ ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มลูเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคล่องของกองทุนปลายทางเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนในเว็บไซต ์
https://lu.allianzgi.com/en-gb/our-funds/funds/list/allianz-china-a-shares-pt-usd?nav=documents 

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 ิ

https://lu.allianzgi.com/en-gb/our-funds/funds/list/allianz-china-a-shares-pt-usd?nav=documents
https://lu.allianzgi.com/en-gb/our-funds/funds/list/allianz-china-a-shares-pt-usd?nav=documents
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(ข) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มีความเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นตอ้งระงับการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยไดรั้บความ
เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตจํุาเป็นตามกรณีใดกรณีหนึง่ดังนี้  

1. ไมส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล  
2. ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุรวมไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 
3. มเีหตจํุาเป็นอืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม 

ในกรณีทีม่กีารระงับการซือ้ขายหน่วยลงทนุตาม (ข) บรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ํานักงานทราบโดยทันท ีทัง้นี้ หากเป็นการระงับการ
ซือ้ขายหน่วยลงทุนเกนิกว่า 5 วันทําการ สํานักงานอาจพจิารณาสั่งการใหบ้รษัิทจัดการดําเนนิการโดยประการใดๆ เพือ่คุม้ครอง
ประโยชน์ของผูถ้อืหนว่ยลงทนุโดยรวมหรอืเพือ่ลดผลกระทบตอ่ธรุกจิการจัดการกองทนุรวม  

(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 

 บรษัิทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพเิศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรอืลงทุนโดยตรง หรือ
สามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได ้โดยไม่ทําใหร้ะดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึน้ และ
ผลตอบแทนเปลีย่นแปลงอย่างมนัียสําคัญ ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามดลุยพนิจิของผูจ้ัดการกองทุน โดยขึน้กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนัน้ และตอ้ง
เป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

 บรษัิทจัดการใชข้อ้มูลในอดีตในการคํานวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสทิธิส์หสัมพันธ ์(Absolute Correlation Coefficient) กองทุนรวมจงึมี
ความเสีย่ง หากสนิคา้หรอืตัวแปรทีส่ัญญาซือ้ขายล่วงหนา้อา้งองิ (Underlying) และทรัพยส์นิทีต่อ้งการลดความเสีย่งเคลือ่นไหวในทศิทางที่
ไมเ่ป็นไปตามขอ้มลูในอดตี ซึง่อาจสง่ผลใหก้ารเขา้ทําสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ไมส่ามารถลดความเสีย่งไดอ้ย่างเต็มประสทิธภิาพ 

 บรษัิทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่บรษัิทจัดการ เชน่เดยีวกันกับทีบ่รษัิทจัดการลงทุนในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอื่น
เพือ่กองทุนรวมตามหลักเกณฑท์ีส่ํานักงานกําหนด โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีะบบงานทีป้่องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เพือ่ใหเ้กดิ
ความเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

 กองทุนนี้มกีารลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการเดียวกัน ซึง่อาจก่อใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ดังนัน้ บรษัิท
จัดการจะจัดใหม้ีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อันอาจเกดิจากนโยบายการลงทุนที่เปิดใหม้ีการ
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการเดียวกัน เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนของทัง้กองทุนตน้ทางและ
กองทนุปลายทาง โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถดขูอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี ่www.bblam.co.th 

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

 กองทนุรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมด ดังนัน้ หาก
ผูถ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงใหก้องทุนตอ้งเลกิกองทุนรวมได ้ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลไดท้ี่ 
www.bblam.co.th 

 บรษัิทจัดการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลักทรัพยเ์พือ่ตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏบัิตติามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ทีส่มาคมบรษัิท
จัดการลงทนุกําหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทนุดังกล่าวใหบ้รษัิทจัดการทราบ เพือ่ทีบ่รษัิทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซือ้ขาย
หลักทรัพยข์องพนักงานได ้

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

 การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงานไดรั้บรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มูล
ในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้ 
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5. สทิธแิละขอ้จํากดัของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

5.1 เง ือ่นไขทีผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถูกจํากดัสทิธ ิ     

ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจถกูจํากัดสทิธใินเรือ่งดังตอ่ไปนี้ 
 สทิธใินการโอนหน่วยลงทุน เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี ผูถ้อืหน่วยลงทุนจงึไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไป

จําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรอืนําไปเป็นหลักประกันได ้
 สทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ ในกรณีทีบ่คุคลใดถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่าย

ไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษัิทจัดการหรอืบรษัิทหลักทรัพยท์ีเ่ป็นเจา้ของบัญชแีบบไมเ่ปิดเผยชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ (Omnibus Account) จะ
ไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลนั้นในส่วนที่เกนิกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทั ้งหมด ทัง้นี้ เวน้แต่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอืน่ หรอือนุมัตเิห็นชอบ ยกเวน้หรอืผ่อนผันใหดํ้าเนนิการเป็น
อยา่งอืน่ได ้

 สทิธใินการลงมตกิรณีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการเดยีวกัน (กองทุนปลายทาง) มใิหก้องทนุตน้
ทางลงมตใิหก้องทนุปลายทาง 

5.2 ขอ้มูลการถอืหนว่ยลงทนุเกนิขอ้จากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีงทีม่แีนวโนม้วา่อาจจะเกดิขึน้ (ถา้ม)ี 

ไมม่ ีทัง้นี้ ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จํากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง ไดท้ี ่www.bblam.co.th 

5.3 วธิกีารโอนหนว่ยลงทนุ และขอ้จํากดัการโอนหนว่ยลงทนุ 

กองทนุรวมนี้เป็นกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี จงึไมส่ามารถนําหน่วยลงทนุไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรอืนําไปเป็นหลักประกันได ้

5.4 การออกและสง่มอบหลกัฐานแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ  

 กรณีสั่งซือ้ผ่านบรษัิทจัดการและหรอืผ่านสาขาผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื บรษัิทจัดการจะออกหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วย
ลงทนุรูปแบบสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 

 กรณีสั่งซือ้ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต บรษัิทจัดการกําหนดใหรู้ปแบบหนา้รายการเคลือ่นไหวบัญชกีองทุนรวมเป็นหลักฐานแสดงสทิธใิน
หน่วยลงทุน อยา่งไรก็ตาม หากผูล้งทุนทีท่ําคําสั่งซือ้ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตดังกล่าวประสงคจ์ะขอรับสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วย
ลงทนุ ผูล้งทนุสามารถตดิตอ่ขอรับไดท้ีส่าขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

 กรณีสั่งซือ้ผ่านระบบ Fund Connext ของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย โครงการจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดย
บรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทําการบันทกึชือ่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทุนเรยีบรอ้ย
แลว้ เป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุตามรายละเอยีดในคําขอเปิดบัญชกีองทนุและหรอืคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุ เมือ่ผู ้
สั่งซือ้หน่วยลงทนุไดชํ้าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุครบถว้นแลว้ 

5.5 ช่องทางและวธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดําเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีง
ของบรษิทัจดัการในหลกัทรพัยข์องบรษิทัใดๆ ทีก่องทนุรวมลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดําเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีง ไดท้ี ่www.bblam.co.th 

5.6 ชอ่งทางและวธิกีารรอ้งเรยีนของผูล้งทนุ และนโยบายการระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ตลอดจนวธิเีขา้
สูก่ระบวนการดงักลา่วของกองทนุรวม 

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

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

5.7 ภูมลํิาเนาเพือ่การวางทรพัย ์สําหรบัผูถ้อืหนว่ยลงทนุทกุรายทีไ่มม่ภูีมลํิาเนาในประเทศไทย (ถา้ม)ี 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มภีมูลํิาเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอืน่ บรษัิทจัดการจะอา้งองิทีอ่ยู่ของบรษัิทจัดการเป็น
ภมูลํิาเนาเพือ่การวางทรัพยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรัพย ์
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6. ขอ้มลูเกีย่วกบับคุคลทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการดําเนนิงานของกองทนุรวม 

6.1 ขอ้มูลเกีย่วกบับรษิทัจดัการ 

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

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

จํานวนกองทนุรวมท ัง้หมดและมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 
ณ วันที ่31 ตลุาคม 2565 มจํีานวนกองทนุรวมทัง้หมด 114 กองทนุ  
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมเทา่กับ 734,281.05 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 ประสบการณท์ํางานทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการบรหิารจดัการกองทนุรวม 

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  

- ผูจั้ดการกองทนุ  
บลจ.เอ็ม เอฟ ซ ี(มหาชน) 

- Institutional Sales Manager 
บมจ.เคจไีอ 

- Deal Manager  
บมจ.ภัทรธนกจิ 

ดภูาพรวมของกองทนุ ทีบ่รหิารจัดการ 
ตดิตามภาวะตลาดเงนิ ตลาดตราสารหน้ี 
และหลักทรัพยต์า่งประเทศ เพือ่ประกอบ 
การวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ ตดิตามหลักทรัพย์
ทีล่งทนุ และบรหิารการลงทนุ 

2. นางสาวสุดารตัน ์ทพิยเทอดธนา - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ   
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์ 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

- Assistant Managing Director 
บลจ.บัวหลวง  

- ผูจั้ดการกองทนุ  
บลจ.ฟินันซา่ 

- ผูจั้ดการกองทนุ  
บลจ.กรุงเทพธนาทร 

- ผูช้ว่ยผูจั้ดการกองทนุ  
บงล.กรุงเทพธนาทร จํากัด 
(มหาชน) 

บรหิารทมีงาน เพือ่ใหก้ารจัดการกองทนุมี
ประสทิธภิาพ ตดิตามภาวะเศรษฐกจิ ภาวะ
ตลาด และตราสารทนุ เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลู
ประกอบการตัดสนิใจลงทนุ และกําหนด
กลยทุธก์ารลงทนุ 

3. นางสาวดษุฏ ีภูพ่ฒัน ์ - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ 
สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์ 

- ประกาศนียบัตรบัณฑติ 
ทางภาษาอังกฤษเพือ่อาชพี  
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีการเงนิ  
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

- Assistant Managing Director 
บลจ.บัวหลวง  

- เจา้หนา้ทีก่ารตลาด 
ฝ่ายสถาบัน บลจ.ยโูอบ ี(ไทย)  

- เจา้หนา้ทีซ่ือ้ขายหลักทรัพย ์
บลจ.บที ี 

- ผูจั้ดการกองทนุตราสารหนี้  
บลจ.บัวหลวง  

- เจา้หนา้ทีซ่ือ้ขายหลักทรัพย ์ 
บลจ.บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ ตลาดตราสารทนุ 
เพือ่ประกอบการวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ 
ตดิตามหลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิาร 
การลงทนุ 

4. นางสาวรุง่นภา เสถยีรนุกลู - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ 
สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

- Vice President  
บลจ.บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ ตลาดตราสารทนุ 
และหลักทรัพยต์า่งประเทศ เพือ่ประกอบ 
การวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ ตดิตามหลักทรัพย์
ทีล่งทนุ และบรหิารการลงทนุ 
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ชือ่-สกุล ประวตักิารศกึษา ประสบการณท์ํางานทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการบรหิารจดัการกองทนุรวม 

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 
ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

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 เพือ่ประกอบ 
การวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ ตดิตามหลักทรัพย์
ทีล่งทนุ และบรหิารการลงทนุ 

6. นางสาววนาล ีตรสีมัพนัธ ์ - ปรญิญาโท Finance 
The University of Hong Kong 

- ปรญิญาตร ี 
คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบัญช ี 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- CFA 

- Vice President 
บลจ.บัวหลวง 

- Dealer สายบรหิารการเงนิ  
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ ตลาดตราสารทนุ 
ของทัง้ในและตา่งประเทศ เพือ่ประกอบ 
การวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ และตดิตาม 
หลักทรัพยท์ีล่งทนุ 

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 
ผูจั้ดการกองทนุ 
บล.แอสเซท พลัส 

- ผูช้ว่ยผูอ้ํานวยการ 
กองทนุสว่นบคุคล  
บมจ.ธนาคารทหารไทย  

- ผูจั้ดการกองทนุสว่นบคุคล  
บมจ.หลักทรัพยเ์อกธํารง 

บรหิารทมีงาน เพือ่ใหก้ารจัดการกองทนุมี
ประสทิธภิาพ ตดิตามภาวะตลาด และ 
หลักทรัพย ์ตราสารหนี้ เพือ่กําหนด 
กลยทุธก์ารลงทนุ 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 

- ผูจั้ดการกองทนุอาวโุส 
บจ.หลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์

- ผูจั้ดการกองทนุอาวโุส 
บลจ.บางกอกแคปปิตอล 

- Assistant Director 
Reserve Management Office 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

บรหิารทมีงาน เพือ่ใหก้ารจัดการกองทนุมี
ประสทิธภิาพ ตดิตามภาวะเศรษฐกจิ  
ภาวะตลาด และตราสารทนุ เพือ่ใชเ้ป็น
ขอ้มลูประกอบการตัดสนิใจลงทนุ และ
กําหนดกลยทุธก์ารลงทนุ รวมถงึสัดสว่น 
ของสนิทรัพยต์า่งๆ (Asset Allocation) 
และอัตราแลกเปลีย่น 

9. นางสาวปรยินชุ คลอ่งคํานวณการ - ปรญิญาโท การเงนิ  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- ปรญิญาตร ีการเงนิ  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- Senior Vice President  
บลจ.บัวหลวง  

- ผูจั้ดการฝ่ายบรหิารความเสีย่ง  
บลจ.ทหารไทย 

- ผูช้ว่ยผูจั้ดการ 
กองทนุสว่นบคุคล  
บมจ.ธนาคารทหารไทย 

- นักวเิคราะหห์ลักทรัพย ์ 
บมจ.เงนิทนุกรุงเทพธนาทร 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ ตลาดตราสารหน้ี 
และหลักทรัพยต์า่งประเทศ เพือ่ประกอบ 
การวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ ตดิตามหลักทรัพย์
ทีล่งทนุ และบรหิารการลงทนุ 

10. นางสาวอรุณี ศลิปการประดษิฐ - ปรญิญาโท 
บรหิารธรุกจิ (การเงนิ)  
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีบัญช ี
มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 

- Senior Vice President 
บลจ.บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ ตลาดตราสารหน้ี  
และหลักทรัพยต์า่งประเทศ เพือ่ประกอบ 
การวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ ตดิตามหลักทรัพย์
ทีล่งทนุ และบรหิารการลงทนุ 
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ชือ่-สกุล ประวตักิารศกึษา ประสบการณท์ํางานทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการบรหิารจดัการกองทนุรวม 

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 
ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

11. นางสาวศริารตัน ์อรุณจติต ์ - ปรญิญาโท การเงนิ  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- ปรญิญาตร ี 
บรหิารธรุกจิ (การเงนิ) 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

- Vice President  
บลจ.บัวหลวง 

- เจา้หนา้ทีว่จัิยตลาด  
บลจ.เอ็ม เอฟ ซ ี(มหาชน) 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ ตลาดตราสารหน้ี  
และหลักทรัพยต์า่งประเทศ เพือ่ประกอบ 
การวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ ตดิตามหลักทรัพย์
ทีล่งทนุ และบรหิารการลงทนุ 

12. นายปญัญพฒัน ์ประคณุหงัสติ - ปรญิญาโท 
Financial Mathematics, 
University of Exeter, UK 

- ปรญิญาตร ี
คณะวศิวกรรมศาสตร ์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- Vice President 
บลจ.บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ ตลาดตราสารหน้ี 
เพือ่ประกอบการวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ 
ตดิตามหลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิารการ
ลงทนุ 

13. นางสาวเศรณ ีนาคธน - ปรญิญาโท MBA 
คณะบรหิารธรุกจิ 
สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์ 

- ปรญิญาตร ี
คณะเศรษฐศาสตรจุ์ฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย 

- Vice President 
บลจ.บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดการเงนิ ทัง้ตลาด 
ตราสารหนี้ ตลาดตราสารทนุ และ
สนิทรัพยท์างเลอืก เพือ่ประกอบการ
วเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ ตดิตามหลักทรพัย ์
ทีล่งทนุ และบรหิารการลงทนุ 

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 

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 
 นางสาวรฐาภัทร ลิม้สกลุ 
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 

ผูส้นใจสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุน ในราคาขายหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย โดยตอ้งสั่งซือ้ขัน้ต่ํา 500 บาท สําหรับ
ครัง้แรก และครัง้ตอ่ไป 

สามารถตดิตอ่จองซือ้ ไดท้ี ่

 บรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ทกุวันทําการซือ้ขายของกองทนุ ตัง้แตเ่วลา 8.30 - 15.30 น. 

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

 ระบบอนิเตอรเ์น็ต ทกุวันตลอด 24 ชัว่โมง ไดท้ี ่
 Bualuang iBanking 
 Bangkok Bank Mobile Banking 
 BF Fund Trading 
การสง่คําสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์(ยกเวน้ BF Fund Trading) ก่อนเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย จะไดร้าคา
ขายหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการสง่คําสั่งซือ้หลังเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้ขายหรอืสง่
คําสั่งซือ้ในวันหยดุทําการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไป 
การสง่คําสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่าน BF Fund Trading ก่อนเวลา 15.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้
ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนั้น และหากเป็นการส่งคําสั่งซือ้หลังเวลา 15.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย หรือส่งคําสั่งซือ้ในวันหยุดทําการ 
ซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไป 
ผูส้นใจลงทุนสามารถตดิต่อขอรับหนังสอืชีช้วน คําสั่งซือ้หน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชกีองทุน คู่มือการลงทุน และเอกสารอื่นใด
ตามทีก่ฎหมายกําหนด (ถา้ม)ี ไดท้ีบ่รษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื สําหรับผูล้งทนุทียั่งไมเ่คยเปิดบัญชกีองทุน 
จะตอ้งเปิดบัญชกีองทนุโดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่างๆ ในใบคําขอเปิดบัญชกีองทนุพรอ้มแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิด
บัญชกีองทนุ  
ทัง้นี้ ในการเปิดบัญชกีองทนุหรอืการลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีเป็นครัง้แรก บรษัิทจัดการจะจัดใหม้คีูม่อืการลงทุน ซึง่ผูถ้อื
หน่วยลงทนุจะตอ้งศกึษาและปฏบัิตติามเพือ่ใหไ้ดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษี  

เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช ี
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

รายละเอยีดชอ่งทางในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ มดัีงนี้ 

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

2. ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
ผูส้นใจสามารถขอรับหนังสอืชีช้วน คําสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบัญชกีองทนุ คู่มอืการลงทนุ และเอกสารอืน่ใดตามทีก่ฎหมาย
กําหนด (ถา้มี) ไดท้ี่ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และผูส้ั่งซื้อจะตอ้งสั่งซื้อไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซื้อ โดยกรอก
รายละเอียดต่างๆ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน (สําหรับการสั่งซื้อครั้งแรก) และคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถว้นชัดเจน และ 
นําคําขอเปิดบัญชกีองทุน (ถา้ม)ี และคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มทัง้เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มจํานวนไปยืน่ทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนื 

3. หกับญัชเีงนิฝากแบบถวัเฉลีย่ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นประจํา ตามวันทีท่ีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนกําหนดไว ้ดว้ยการใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจาก
บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้ะบุไว ้ใน “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัว
เฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ดว้ยจํานวนเงนิทีเ่ทา่กันในแต่ละครัง้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิตอ่
บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิาร พรอ้มแนบเอกสารประกอบการสมัครใชบ้รกิาร อาทเิชน่ สําเนา
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บัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ และนําสมุดบัญชเีงนิฝากบัญชสีะสมทรัพย/์กระแสรายวัน เอกสารแสดงสทิธิ
ในหน่วยลงทนุมาดว้ย  

(1) การส ัง่ซือ้ผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

(1.1) กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพือ่ส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพื่อขอใชบ้รกิารหัก
บัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โดยกรอก “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทนุ
เปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดียวกัน ซึง่การใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วย
ลงทนุจะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับตอ่ไปจนกวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก “คําขอ
ยกเลกิบรกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน 
และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี

(1.2) กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝากธนาคารอืน่ๆ เพือ่ส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพื่อขอใชบ้รกิารหัก
บัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกสกิรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทย
พาณชิย ์และ บมจ.ธนาคารกรุงศรอียธุยา หรอืธนาคารพาณิชยอ์ืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจะประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิผ่าน
ทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม โดยกรอก “หนังสอืขอใหหั้ก
บัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ซึง่การสมัครใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุ
จะมีผลใชบั้งคับทันที และใหค้งมีผลใชบั้งคับต่อไปจนกว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก “คําขอ
ยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดียวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วันก่อนวันที่จะมีการหักบัญช ีทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารหักบัญช ี
เงนิฝาก เป็นไปตามทีธ่นาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากกําหนด 
บรษัิทจัดการจะสามารถใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้เมือ่ธนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากดังกล่าว
ขา้งตน้แจง้ใหค้วามยนิยอมหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุมายังบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการไดแ้จง้
เริม่ใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสมแลว้เทา่นัน้ 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตดิตอ่บรษัิทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิารสั่งซือ้หน่วยลงทุน
เป็นประจํา ตามวันทีท่ีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุกําหนดไว ้ดว้ยการใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากขา้งตน้ โดยกรอก 
“คําขอใชบ้ริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคําขออื่นในทํานอง
เดยีวกัน ซึง่การใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุจะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใช ้
บังคับตอ่ไปจนกวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก “คําขอยกเลกิบรกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้
หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี
กรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนมี “หนังสอืขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกันมายังบรษัิท
จัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน จะมีผลให ้“คําสั่งซื้อ” ตลอดจน “คําสั่งรอดําเนินการเพื่อซือ้หน่วย
ลงทนุ” ถกูยกเลกิทันท ี
ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งระบุชือ่กองทุน และจํานวนเงนิทีต่อ้งการสั่งซือ้ซึง่จะตอ้งไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ 
บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้และโอนเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทุน เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนตาม
เงือ่นไขทีไ่ดร้ะบุไวใ้น “คําสั่งซือ้” หรอื “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบ
ถัวเฉลี่ย” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย ซึง่จะใช ้
มูลค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณไดเ้มื่อสิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑใ์นการคํานวณ และราคาขาย
หน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 
การหักบัญชเีงนิฝากดังกลา่วจะอยูภ่ายใตเ้งือ่นไข ดังนี ้
1.  กรณีวันทีก่ําหนดหักเงนิบัญชเีงนิฝากตรงกับวันหยดุทําการหรอืวันหยดุทําการซือ้ขาย บรษัิทจัดการจะหักเงนิจาก

บัญชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวันทําการหรอืวันทําการซือ้ขายถัดไป 
2.  กรณีวันทีก่ําหนดหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากไม่มใีนเดอืนนัน้ เชน่ วันที ่31 แต่ในเดอืนนัน้ม ี30 วัน บรษัิทจัดการจะ

หักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวันทําการหรอืวันทําการซือ้ขายสดุทา้ยของเดอืนนัน้ 
3.  กรณีวันที่กําหนดหักเงนิจากบัญชีเงนิฝากเป็นวันสุดทา้ยของเดือนและตรงกับวันหยุด เช่น วันที่ 31 ธันวาคม 

บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวันทําการหรอืวันทําการซือ้ขายสดุทา้ยของเดอืนนัน้ 
ทัง้นี้ รายการที่หักบัญชเีงนิฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในสมุดบัญชเีงนิฝาก เมื่อผูถ้ือหน่วย
ลงทนุนําสมดุบัญชเีงนิฝากไปบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบัน  

กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุนําเช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรอืมกีารสง่คําสั่งหักบัญชธีนาคารเพือ่ฝากเขา้บัญชเีงนิฝากที่ยัง
ไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นวันทีม่ีการหักบัญช ีบรษัิทจัดการจะไม่ดําเนินการหักบัญชเีพื่อซือ้หน่วยลงทุน บรษัิท
จัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่เีงนิครบตามทีร่ะบุไวเ้พือ่ซือ้หน่วยลงทนุ หากเงนิในบัญชี
เงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ในงวดใดมไีม่เพยีงพอทีบ่รษัิทจัดการจะหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะไม่หักเงนิ
ในบัญชีเงินฝากในงวดนั้นๆ และจะทําการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในงวดถัดไป และจะไม่หักบัญช ี
เงนิฝากยอ้นหลัง สําหรับงวดทีบั่ญชเีงนิฝากมเีงนิไมเ่พยีงพอทีจ่ะหักซือ้หน่วยลงทนุ 
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ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะซือ้หน่วยลงทนุมากกว่า 1 กองทนุ และเงนิในบัญชเีงนิฝากมไีมเ่พยีงพอทีจ่ะซือ้
หน่วยลงทุนในลําดับแรกใหค้รบตามที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนระบุไว ้บรษัิทจัดการจะไม่หักบัญชเีพื่อซือ้หน่วยลงทุนใน
ลําดับนัน้ และจะหักเงนิในบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนในลําดับถัดไปจนครบตามที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนระบุไวแ้ต่ 
ไมต่ํ่ากวา่ขอ้กําหนดในการซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต่ําของแตล่ะกองทนุ 
ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งการแกไ้ข “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิด
แบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุกรอก “คําขอเปลีย่นแปลงขอ้มูลการใชบ้รกิารหัก
เงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิท
จัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี
บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยู่กับบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการทํา
รายงานทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้
ผูส้ั่งซือ้จะไมส่ามารถเพกิถอน หรอืขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากรายการสั่งซือ้ทีบ่รษัิทจดัการไดท้ําการหักเงนิจาก
บัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่ในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

(1.3) กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝากผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต 
เพือ่ขอใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นการ
ขอใชบ้รกิารดังกลา่ว 

(2) การส ัง่ซือ้ผา่นบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่ 
(2.1) กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝากธนาคาร เพือ่ส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน เพื่อขอใชบ้รกิารหักบัญชเีงินฝาก 
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสกิรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทย
พาณชิย ์และ บมจ.ธนาคารกรุงศรอียธุยา หรอืธนาคารพาณิชยอ์ืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจะประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิผ่าน
ทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม โดยกรอก “หนังสอืขอใหหั้ก
บัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ซึง่การสมัครใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุ
จะมีผลใชบั้งคับทันที และใหค้งมีผลใชบั้งคับต่อไปจนกว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก “คําขอ
ยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดียวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้คืนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วันก่อนวันที่จะมีการหักบัญช ีทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารหักบัญช ี
เงนิฝาก เป็นไปตามทีธ่นาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากกําหนด 
บรษัิทจัดการจะสามารถใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้เมือ่ธนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากดังกล่าว
ขา้งตน้แจง้ใหค้วามยนิยอมหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุมายังบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการไดแ้จง้
เริม่ใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสมแลว้เทา่นัน้ 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตดิตอ่บรษัิทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิารสั่งซือ้หน่วยลงทุน
เป็นประจําตามวันทีท่ีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุกําหนดไว ้ดว้ยการใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากขา้งตน้ โดยกรอก 
“คําขอใชบ้ริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคําขออื่นในทํานอง
เดยีวกัน ซึง่การใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุจะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใช ้
บังคับตอ่ไปจนกวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก “คําขอยกเลกิบรกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้
หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี
กรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนมี “หนังสอืขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกันมายังบรษัิท
จัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน จะมีผลให ้“คําสั่งซื้อ” ตลอดจน “คําสั่งรอดําเนินการเพื่อซือ้หน่วย
ลงทนุ” ถกูยกเลกิทันท ี
ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งระบุชือ่กองทุน และจํานวนเงนิทีต่อ้งการสั่งซือ้ซึง่จะตอ้งไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ 
บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้และโอนเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทุน เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนตาม
เงือ่นไขทีไ่ดร้ะบุไวใ้น “คําสั่งซือ้” หรอื “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบ
ถัวเฉลี่ย” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย ซึง่จะใช ้
มูลค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณไดเ้มื่อสิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑใ์นการคํานวณ และราคาขาย
หน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 
การหักบัญชเีงนิฝากดังกลา่วจะอยูภ่ายใตเ้งือ่นไข ดังนี ้
1.  กรณีวันทีก่ําหนดหักเงนิบัญชเีงนิฝากตรงกับวันหยดุทําการหรอืวันหยดุทําการซือ้ขาย บรษัิทจัดการจะหักเงนิจาก

บัญชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวันทําการหรอืวันทําการซือ้ขายถัดไป 
2.  กรณีวันทีก่ําหนดหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากไม่มใีนเดอืนนัน้ เชน่ วันที ่31 แต่ในเดอืนนัน้ม ี30 วันบรษัิทจัดการจะ

หักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวันทําการหรอืวันทําการซือ้ขายสดุทา้ยของเดอืนนัน้ 
3.  กรณีวันที่กําหนดหักเงนิจากบัญชีเงนิฝากเป็นวันสุดทา้ยของเดือนและตรงกับวันหยุด เช่น วันที่ 31 ธันวาคม 

บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวันทําการหรอืวันทําการซือ้ขายสดุทา้ยของเดอืนนัน้ 
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ทัง้นี้ รายการทีหั่กบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วจะปรากฏอยูใ่นสมดุบัญชเีงนิฝาก เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุนํา
สมดุบัญชเีงนิฝากไปบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบัน  
กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุนําเช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรอืมกีารสง่คําสั่งหักบัญชธีนาคารเพือ่ฝากเขา้บัญชเีงนิฝากที่ยัง
ไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นวันทีม่ีการหักบัญช ีบรษัิทจัดการจะไม่ดําเนินการหักบัญชเีพื่อซือ้หน่วยลงทุน บรษัิท
จัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่เีงนิครบตามทีร่ะบุไวเ้พือ่ซือ้หน่วยลงทนุ หากเงนิในบัญชี
เงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ในงวดใดมไีม่เพยีงพอทีบ่รษัิทจัดการจะหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะไม่หักเงนิ
ในบัญชเีงนิฝากในงวดนัน้ๆ และจะทําการหักบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนในงวดถัดไป และจะไม่หักบัญชเีงนิ
ฝากยอ้นหลังสําหรับงวดทีบั่ญชเีงนิฝากมเีงนิไมเ่พยีงพอทีจ่ะหักซือ้หน่วยลงทนุ 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะซือ้หน่วยลงทนุมากกว่า 1 กองทนุ และเงนิในบัญชเีงนิฝากมไีมเ่พยีงพอทีจ่ะซือ้
หน่วยลงทุนในลําดับแรกใหค้รบตามที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนระบุไว ้บรษัิทจัดการจะไม่หักบัญชเีพื่อซือ้หน่วยลงทุนใน
ลําดับนัน้ และจะหักเงนิในบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในลําดับถัดไปจนครบตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุระบไุวแ้ต่ไม่
ต่ํากวา่ขอ้กําหนดในการซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต่ําของแตล่ะกองทนุ 
ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งการแกไ้ข “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิด
แบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุกรอก “คําขอเปลีย่นแปลงขอ้มูลการใชบ้รกิารหัก
เงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิท
จัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี
บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยู่กับบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการทาํ
รายงานทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้
ผูส้ั่งซือ้จะไมส่ามารถเพกิถอน หรอืขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากรายการสั่งซือ้ทีบ่รษัิทจัดการไดท้ําการหักเงนิจาก
บัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่ในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

(2.2) กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝากผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) 
ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อเพื่อขอใชบ้ริการหักบัญชีเงนิฝาก ผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ต ดว้ยบริการ Mobile 
Application ของบรษัิทจัดการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกลา่ว 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอือืน่ใดเกีย่วกับวธิกีารหักบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุน รวมถงึ
อนาคตผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนอื่นทีม่ีการแต่งตัง้เพิม่เตมิจะเปิดรับคําสั่งซือ้ผ่านการหักบัญชเีงนิฝากใหส้ามารถทําได ้บรษัิท
จัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม 

4.  ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) 

(1) บรกิารบวัหลวง ไอแบงกก์ ิง้ (Bualuang iBanking) 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอรเ์น็ตไดด้ว้ยบรกิาร บัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ โดยผูถ้ือหน่วย
ลงทุนจะตอ้งระบุเลขที่ผูถ้ือหน่วยลงทุน และลงนามในคําขอใชบ้รกิาร และปฏบัิตติามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นการขอใชบ้รกิาร
ดังกล่าว และเมือ่ไดรั้บรหัสผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่าน (Password) สําหรับใชบ้รกิารดังกล่าวแลว้ สามารถสั่งซือ้หน่วย
ลงทุนผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร ไดท้ี่ www.bangkokbank.com หรือเว็บไซต์อื่นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเตมิใน
อนาคต 
ในกรณีผูส้ั่งซือ้ประสงคส์ั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ใหผู้ส้ั่งซือ้ปฏบัิตติาม
ขัน้ตอนการทํารายการสั่งซือ้ โดยผูส้ั่งซือ้ตอ้งปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 
การสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งสั่งซือ้ครัง้ละไม่ต่ํา
กว่ามูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ และสามารถสั่งซือ้ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 10,000,000  บาท หรือมูลค่าอื่นที่บรษัิทจัดการแจง้ใน
อนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน 
เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทํารายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ผูส้นับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้คืนจะหักเงนิตามจํานวนทีส่ั่งซือ้ทันทีจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้หรือตัดเงนิจากบัตรเครดติหรือบัตรเดบติ 
หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ในวันทีส่ั่งซือ้  
อนึง่ ในการชําระค่าหน่วยลงทุน หากมใิชก่รณีทีผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุขายคนืหน่วยลงทนุของกองทุนเปิดอืน่ เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทุนนี้ ผูซ้ ือ้หน่วยลงทุนตอ้งชําระดว้ยเงนิจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบรษัิทจัดการไม่ได ้ผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดชํ้าระเงนิค่า
ซือ้หน่วยลงทนุแลว้ จะเพกิถอนคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้ 
คําสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ จะสมบูรณ์ต่อเมือ่ผูส้ั่งซือ้ไดท้ํารายการสั่งซือ้
และบรษัิทจัดการไดรั้บเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และบรษัิทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน โดยผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะไม่
สามารถยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได ้เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นกรณีพเิศษ 
อย่างไรก็ตาม หากมีขอ้ขัดขอ้งของระบบเครือข่ายอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตุใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถรับเงนิค่าสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุดังกลา่วและไมส่ามารถจัดสรรหน่วยลงทนุได ้ใหถ้อืวา่ยังไมม่กีารทํารายการการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ตนัน้ 
บริษัทจัดการถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ตกลงใชบ้ริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบริการบัวหลวง  
ไอแบงกก์ิง้ ยอมรับและผูกพันตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่ําหนดไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร และหรอื ทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลีย่นแปลง
ตอ่ไปในภายหนา้ ซึง่รวมถงึการยอมรับความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนื่องมาจากความขัดขอ้งของระบบ 
 



 

 

21 กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้จีนเอแชรเ์พ่ือการเลี้ ยงชีพ | B-CHINAARMF 

(2) บรกิารโมบายแบงกก์ ิง้ จากธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Mobile Banking) 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตไดด้ว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ จากธนาคารกรุงเทพ 
(“โมบายแบงกก์ิง้ฯ”) โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งระบุเลขที่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และลงนามในคําขอใชบ้รกิาร และปฏบัิตติาม
เงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกลา่ว และเมือ่ไดรั้บรหัสผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่าน (Password) สําหรับใชบ้รกิาร
ดังกล่าวแลว้ สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ iOS ของ iPhone/ iPad หรือ
ระบบปฏบัิตกิาร Android หรอื WAP หรอืระบบปฏบัิตกิารอืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต 
ในกรณีผูส้ั่งซือ้ประสงคส์ั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ ใหผู้ส้ั่งซือ้ปฏบัิตติามขัน้ตอน
การทํารายการสั่งซือ้ โดยผูส้ั่งซือ้ตอ้งปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 
การสั่งซือ้หน่วยลงทุน ผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งสั่งซือ้ครัง้ละไม่ต่ํากวา่
มลูคา่ขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ และสามารถสั่งซือ้ไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 10,000,000  บาท หรอืมลูคา่อืน่ ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ในอนาคต 
ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน 
เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทํารายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ ผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนืจะหักเงนิตามจํานวนทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้หรอืตัดเงนิจากบัตรเครดติหรอืบัตรเดบติ หรอื
บัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ในวันทีส่ั่งซือ้ 
อนึง่ ในการชําระค่าหน่วยลงทุน หากมใิชก่รณีทีผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุขายคนืหน่วยลงทนุของกองทุนเปิดอืน่ เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทุนนี้ ผูซ้ ือ้หน่วยลงทุนตอ้งชําระดว้ยเงนิจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบรษัิทจัดการไม่ได ้ผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดชํ้าระเงนิค่า
ซือ้หน่วยลงทนุแลว้ จะเพกิถอนคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้
คําสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ จะสมบูรณ์ต่อเมือ่ผูส้ั่งซือ้ไดท้ํารายการสั่งซือ้และ
บรษัิทจัดการไดรั้บเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุน และบรษัิทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน โดยผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได ้เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นกรณีพเิศษ 
อย่างไรก็ตาม หากมีขอ้ขัดขอ้งของระบบเครือข่ายอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตุใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถรับเงนิค่าสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุดังกลา่วและไมส่ามารถจัดสรรหน่วยลงทนุได ้ใหถ้อืวา่ยังไมม่กีารทํารายการการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ตนัน้ 
บรษัิทจัดการถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ตกลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ 
ยอมรับและผูกพันตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่ําหนดไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร และหรอืทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลีย่นแปลงต่อไปในภาย
หนา้ ซึง่รวมถงึการยอมรับความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนื่องมาจากความขัดขอ้งของระบบ 

(3) บรกิาร BF Fund Trading 
ผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ต ดว้ยบรกิาร Mobile Application ของบรษัิทจัดการ 
โดยผูถ้อืหนว่ยลงทนุตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกลา่ว 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืกําหนดเวลารับคําสั่งซือ้ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต และหาก
อนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนือืน่ได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทาง
เว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

บรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื อาจเพิม่เตมิชอ่งทางการทํารายการซือ้หน่วยลงทุนอืน่ใดทีจ่ะมขีึน้ในอนาคต 
ซึง่จะปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งตามที่สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เพื่ออํานวยความสะดวกต่อ 
ผูล้งทนุ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

การชําระเงนิคา่ส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

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

วธิอีืน่ใด ทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกันกับสํานักงานทีรั่บการสั่งซือ้เท่านัน้ โดยจะตอ้งลงวันทีท่ีส่ั่งซือ้และ
ขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บญัชจีองซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดบวัหลวงหุน้จนีเอแชรเ์พือ่การเลีย้งชพี” ซึง่เป็น
บัญชเีงนิฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืบัญชเีงนิฝากของธนาคารอืน่ใด (ถา้ม)ี หรอืบัญชจีองซือ้อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิหรอื
เปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคต ทัง้นี้ หากมผีลประโยชน์ใดเกดิขึน้เนื่องจากบัญชจีองซือ้ดังกล่าว บรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหเ้ป็น
ประโยชน์ของกองทนุ 
ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ชําระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟท ์หรอืต๋ัวแลกเงนิภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพือ่เรยีกเก็บเงนิ
ภายในวันเดยีวกันของแต่ละสํานักงานสาขาทีส่ั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูส้ั่งซือ้ทําการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในวันทําการซือ้
ขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไปนัน้ สําหรับกรณีทีเ่ช็ค ดราฟท ์หรอืต๋ัวแลกเงนิ
ดังกลา่วไมส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นวันทีส่ั่งซือ้ไมว่า่ดว้ยเหตใุด บรษัิทจัดการอาจยกเลกิคําสั่งซือ้ดังกลา่ว 

(ข) ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรือบัตรเดบติ หรือบัตรอื่นใด ของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของ
สถาบันการเงนิอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติ หรือบัตรเดบติ หรือบัตรอื่นใดในวันทีท่ี่
สั่งซือ้ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ณ สถานที ่
หรอืชว่งระยะเวลาหรอืภายใตเ้งือ่นไขอืน่ใด ตามทีบ่รษัิทจัดการจะกําหนด โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทาง
เว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม    
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 อนึ่ง การชําระเงนิดว้ยบัตรดังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่บรษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนจาก การชําระดว้ยบัตร
ดังกล่าว หรือจากธนาคารทีผู่ส้ั่งซือ้ใชบั้ญชบัีตรเครดติ หรือบัตรเดบติ หรือบัตรอื่นใด ภายในวันทําการถัดจากวันทีท่ีส่ั่งซือ้
หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว    

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

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

(ค) ผูส้ั่งซื้อสามารถชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยการหักเงนิจากบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกสกิรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์และ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารพาณิชยอ์ื่นใดที่
บรษัิทจัดการจะประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความ
เหมาะสม ผูส้ั่งซือ้ทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิตอ่ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิารโดยกรอก “หนังสอื
ขอใหหั้กบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ซึง่การสมัครใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้จะมีผลใช ้
บังคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับต่อไปจนกว่าผูส้ั่งซือ้จะเพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก “คําขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” 
หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกนั และแจง้ใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วันกอ่นวันทีจ่ะมกีาร
หักบัญช ีทัง้นี้ คา่ธรรมเนียมการใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากเป็นไปตามทีธ่นาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากกําหนด 
บรษัิทจัดการจะสามารถใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ ไดเ้มือ่ธนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากดังกล่าวขา้งตน้ แจง้ให ้
ความยนิยอมหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มายังบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการไดแ้จง้เริม่ใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากแก่
ผูส้ั่งซือ้ทราบ โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสมแลว้เทา่นัน้ 
ผูส้ั่งซือ้ตอ้งระบุชือ่กองทุน และจํานวนเงนิทีต่อ้งการสั่งซือ้ซึง่จะตอ้งไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะหัก
เงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้และโอนเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุ เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุตามเงือ่นไขทีไ่ดร้ะบุไวใ้น “คําสั่ง
ซือ้” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ในราคาขายหนว่ยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย ซึง่จะใชม้ลูคา่หน่วยลงทุน
ทีคํ่านวณไดเ้มือ่สิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุวันนัน้เป็นเกณฑใ์นการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาที่
รับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 
บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากทีม่เีงนิครบตามทีร่ะบุไวใ้น “คําสั่งซือ้” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน เพือ่ซือ้หน่วย
ลงทุน หากเงนิในบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มไีม่เพยีงพอทีบ่รษัิทจัดการจะหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะไมหั่ก
เงนิในบัญชเีงนิฝากและขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว 
กรณีผูส้ั่งซือ้ม ี“หนังสอืขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกันมายังบรษัิทจดัการหรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซือ้คนื จะมผีลให ้“คําสั่งซือ้” ตลอดจน “คําสั่งรอดําเนนิการเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ” ถกูยกเลกิทันท ี

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

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

บัญชเีดยีวกนักับสํานักงานทีรั่บการสั่งซือ้เท่านัน้ โดยจะตอ้งลงวันทีท่ีส่ั่งซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บญัชจีองซือ้
หน่วยลงทุนของ บลจ.บวัหลวง” ซึง่เป็นบัญชเีงนิฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือบัญชเีงนิฝากของธนาคารอื่นใด  
(ถา้ม)ี หรอืบัญชจีองซือ้อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคตทีบ่รษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซือ้คนืเป็นผูเ้ปิดบัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุ เพือ่รับชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี้ หากมผีลประโยชน์ใดเกดิขึน้เนื่องจากบัญชจีอง
ซือ้ดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหเ้ป็นประโยชน์ของกองทนุ 
กรณีทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นผูเ้ปิดบัญชจีองซือ้หน่วยลงทุนเพือ่รับชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุ ผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนืจะนําเงนิคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการกําหนด  
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอ้มูลเกีย่วกับบัญชรัีบชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าว โดยไม่ขัดกับ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และไดรั้บความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ ทัง้นี้ บรษัิท
จัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  
ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ชําระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟท ์หรอืต๋ัวแลกเงนิภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพือ่เรยีกเก็บเงนิ
ภายในวันเดยีวกันของแต่ละสํานักงานสาขาทีส่ั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูส้ั่งซือ้ทําการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในวันทําการซือ้
ขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไปนั้น หรอืสําหรับในกรณีทีเ่ช็ค ดราฟท ์หรอืต๋ัว
แลกเงนิดังกลา่วไมส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นวันทีส่ั่งซือ้ไมว่า่ดว้ยเหตใุด บรษัิทจัดการจะยกเลกิคําสั่งซือ้ดังกลา่ว 

(ข) ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรือบัตรเดบติ หรือบัตรอื่นใด ของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของ
สถาบันการเงนิอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติ หรือบัตรเดบติ หรือบัตรอื่นใดในวันทีท่ี่
สั่งซือ้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ณ สถานที ่
หรอืชว่งระยะเวลาหรอืภายใตเ้งือ่นไขอืน่ใด ตามทีบ่รษัิทจัดการ จะกําหนด โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทาง
เว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม    
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 อนึ่ง การชําระเงนิดว้ยบัตรดังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่บรษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนจากการชําระดว้ยบัตร
ดังกล่าว หรือจากธนาคารทีผู่ส้ั่งซือ้ใชบั้ญชบัีตรเครดติ หรือบัตรเดบติ หรือบัตรอื่นใด ภายในวันทําการถัดจากวันทีท่ีส่ั่งซือ้
หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว    

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

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

(ค) ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสกิรไทย 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ
ธนาคารพาณิชยอ์ืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจะประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้
โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม ผูส้ั่งซือ้ทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิตอ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้
คนื เพือ่ขอใชบ้รกิารโดยกรอก “หนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ซึง่การสมัครใชบ้รกิารหักเงนิ
จากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้จะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับต่อไปจนกว่าผูส้ั่งซือ้จะเพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก 
“คําขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนืทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกว่า 30 วันก่อนวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ีทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก เป็นไป
ตามทีธ่นาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากกําหนด 
บรษัิทจัดการจะสามารถใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ ไดเ้มือ่ธนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากดังกล่าวขา้งตน้ แจง้ให ้
ความยนิยอมหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มายังบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการไดแ้จง้เริม่ใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากแก่
ผูส้ั่งซือ้ทราบ โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสมแลว้เทา่นัน้ 
ผูส้ั่งซือ้ตอ้งระบุชือ่กองทุน และจํานวนเงนิทีต่อ้งการสั่งซือ้ซึง่จะตอ้งไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะหัก
เงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้และโอนเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุ เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุตามเงือ่นไขทีไ่ดร้ะบุไวใ้น “คําสั่งซือ้” 
หรอืคําขออืน่ในทํานองเดียวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย ซึง่จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่
คํานวณไดเ้มือ่สิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนวันนัน้เป็นเกณฑใ์นการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทนุดังกล่าวเป็นราคาที่
รับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 
บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากทีม่เีงนิครบตามทีร่ะบุไวใ้น “คําสั่งซือ้” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน เพือ่ซือ้หน่วย
ลงทุน หากเงนิในบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มไีม่เพยีงพอทีบ่รษัิทจัดการจะหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะไมหั่ก
เงนิในบัญชเีงนิฝากและขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว 
กรณีผูส้ั่งซือ้ม ี“หนังสอืขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกันมายังบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซือ้คนื จะมผีลให ้“คําสั่งซือ้” ตลอดจน “คําสั่งรอดําเนนิการเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ” ถกูยกเลกิทันท ี

อยา่งไรก็ตาม การรับชําระเงนิกรณีสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่นัน้ บรษัิทจัดการอาจ
แกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลี่ยนแปลงได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี่ www.bblam.co.th หรือผ่าน
ชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

3. กรณีส ัง่ซือ้โดยหกับญัชเีงนิฝากแบบถวัเฉลีย่  

ผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ จะถกูหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารพาณิชยอ์ืน่ใดทีผู่ซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วย
ลงทนุระบไุวใ้นคําขอใชบ้รกิาร ดว้ยจํานวนเงนิทีเ่ทา่กันในแตล่ะครัง้ 

4. กรณีส ัง่ซือ้ผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet)  
(ก) ผูส้ั่งซือ้จะถูกหักเงนิตามจํานวนทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดร้ะบุไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร หากเงนิในบัญชไีม่

เพยีงพอ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้นั้น  
ซึง่ผูส้ั่งซือ้อาจทําการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ 

(ข) ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติหรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใดของบมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืของ
สถาบันการเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงินจากบัตรเครดติหรือบัตรเดบติ หรือบัตรอื่นใด (ถา้มี)  
ในวันทีส่ั่งซือ้ 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ดว้ย
บัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ภายในชว่งระยะเวลาหรอืภายใตเ้งือ่นไขอืน่ใด ตามทีบ่รษัิทจัดการจะกําหนด 
โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม 
อนึง่ การชําระเงนิดว้ยบัตรดังกลา่วในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทนุจากการชําระดว้ยบัตรดังกล่าว หรอื
จากธนาคารทีผู่ส้ั่งซือ้ใชบั้ญชบัีตรเครดติหรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ภายในวันทําการถัดจากวันทีส่ั่งซือ้หน่วยลงทนุ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว 
อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดใหบ้รกิารรับชําระค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรือบัตรเดบติ หรือบัตรอืน่ใด (ถา้มี) บรษัิท
จัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม 
การชําระดว้ยบัตรดังกลา่ว จะไมม่กีารสะสมคะแนนบัตรเครดติ เวน้แตธ่นาคารจะกําหนดอนุญาตเป็นอยา่งอืน่ 
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ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วันเวลา ในการรับชําระดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอื
บัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตาม
ความเหมาะสม 

บรษัิทจัดการอาจเพิม่ชอ่งทางและหรอืวธิกีารรับชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุเพือ่เป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน เชน่ E-
Wallet หรอื Prompt-Pay หรอื Bill Payment เป็นตน้ หรอืวธิอีืน่ใดในอนาคต โดยถอืว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่
บรษัิทจัดการจะคํานงึถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทัง้นี้ กรณีทีบ่รษัิทจัดการจัดใหม้ชีอ่งทางหรอืวธิกีารรับชําระเงนิค่า
ซือ้หน่วยลงทุนเพิม่เตมิ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความ
เหมาะสม 

การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะไดรั้บจัดสรรหน่วยลงทนุตามทีส่ั่งซือ้หลังจากทีไ่ดชํ้าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวน  

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการจัดสรรหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่าการจัดสรรในกรณี
ดังกลา่วมผีลกระทบตอ่การลงทนุของกองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืตอ่ชือ่เสยีง หรอืตอ่ความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ
โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ 

การคนืเงนิคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการคนืเงนิสว่นทีไ่ม่ไดรั้บการจัดสรรพรอ้มดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ใหแ้ก่ผู ้
สั่งซือ้ โดยการชําระเป็นการโอนเงนิเขา้บัญช ีหรอืเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนตามทีอ่ยู่ทีผู่ส้ั่งซือ้หน่วย
ลงทนุระบไุวใ้นคําขอเปิดบัญช ีภายใน 15 วันนับจากวันทีบ่รษัิทไมส่ามารถจัดสรรหน่วยลงทนุ  

เง ือ่นไขการขายหนว่ยลงทนุ 

บรษัิทจัดการจะปฏเิสธ และ/หรอืระงับการสั่งซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรอืบางสว่น ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังนี้  

(1)  กรณีทีเ่อกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอืไมค่รบถว้น  

(2)  กรณีทีบ่รษัิทจัดการเกดิขอ้สงสัยวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไมโ่ปร่งใส เชน่ อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้  

(3)  กรณีตามที่บรษัิทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บรษัิทจัดการเห็นว่าการสั่งซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อใหเ้กดิปัญหาในการ
บรหิารกองทุนหรอืกอ่ใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทุน เป็นตน้ ทัง้นี้ เพือ่เป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทุน และ
ชือ่เสยีงหรอืความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการเป็นหลัก 

(4)  ในบางกรณี บรษัิทจัดการอาจปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผูล้งทนุ หากคําสั่งซือ้ดังกลา่วมผีลทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุรายนัน้ ถอื
หน่วยลงทนุมากกวา่รอ้ยละ 5 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

บรษัิทจัดการจะปิดรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนชั่วคราวหรือถาวรตามที่บรษัิทจัดการเห็นสมควร ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ
ลว่งหนา้ 3 วันก่อนการใชส้ทิธทิีจ่ะปิดรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบรษัิทจัดการ หรอืสํานักงานใหญ่ หรอื
สํานักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื หรอืแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่
ใดตามความเหมาะสม และแจง้ใหส้ํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วันนับตัง้แตวั่นปิดรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุ  

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทีไ่ดชํ้าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุแลว้จะเพกิถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้ 

การเพิม่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้จะทําในวันทําการถัดจากวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุจํานวนนัน้ หรอืวันทีคํ่านวณราคาขายหน่วยลงทุน
ของวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ได ้แลว้แตก่รณ ี

เง ือ่นไขอืน่ใด 

การสั่งซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เมือ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุและไดท้ํารายการ
ขายหน่วยลงทุนแลว้เพื่อใหบ้รษัิทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผูส้ั่งซือ้จะไม่สามารถยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้ได ้เวน้แต่ไดรั้บ
อนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นกรณีพเิศษ 

ในการชําระค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ หากมใิชก่รณีทีผู่ส้ั่งซือ้ทํารายการขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุอืน่ทีจ่ัดตัง้โดยบรษัิทจัดการเพือ่สั่งซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุนี้ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งชําระคา่สั่งซือ้ดว้ยเงนิเต็มมลูคา่ จะหักกลบลบหนี้กับบรษัิทจัดการไมไ่ด ้

การลงทุนในกองทุนใหไ้ดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษี ผูส้ั่งซือ้มหีนา้ทีต่อ้งปฏบัิตติามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีก่ําหนดในกฎหมาย
ภาษีอากร  
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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  
 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 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ดว้ยการนําเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีร่ะบุ
ไวใ้นคําขอเปิดบัญช ีหรอืเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอืน่ทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต สั่งจ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทนุ และ
สง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหท้า่นตามทีอ่ยูท่ีแ่จง้ไวแ้ลว้ 

รายละเอยีดชอ่งทางในการขายคนืหน่วยลงทนุ มดัีงนี ้ 

1.  บรษิทัจดัการ 
 ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษัิทจัดการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอยีดในคําสั่งขายคนืหน่วย

ลงทนุใหค้รบถว้น โดยระบจํุานวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคนืหรอืจํานวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดรั้บจากการขายคนืหน่วยลงทุน 
และบรษัิทจัดการจะสง่มอบหลักฐานการรับคําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน 

2.  ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอยีดใน
คําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น โดยระบุจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนืหรอืจํานวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดรั้บจากการ
ขายคนืหน่วยลงทุน และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะสง่มอบหลักฐานการรับคําสั่งขายคนืหนว่ยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ง่ขายคนืหน่วย
ลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน 

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

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ได ้โดยผูถ้อืหน่วย
ลงทุนจะตอ้งปฏิบัตติามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นคําขอใชบ้ริการ และสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของธนาคารที่ 
www.bangkokbank.com หรอืเว็บไซตอ์ืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต  
ในกรณีผูส้ั่งขายประสงคส์ั่งขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ใหผู้ส้ั่งขายปฏบัิตติาม
ขัน้ตอนการทํารายการขายจนครบขัน้ตอนการสั่งขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว ้ 
การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตดว้ยบริการบัวหลวงไอแบงก์กิง้ สามารถดําเนินการไดค้รั ้งละไม่เกนิ 
10,000,000 บาท หรอืมูลค่าอืน่ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืใน
กรณีทีส่ั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจํานวนหน่วย ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 1,000,000 หน่วย หรอืมูลค่าอืน่ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ใน
อนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน 
สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทนุ จะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนไดบั้นทกึขอ้มูลการซือ้หน่วยลงทุนของ
ผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้ 
ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนืหรือจํานวนเงนิที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งการไดรั้บจากการขายคนื
หน่วยลงทุนในคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนหักดว้ยค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนื
หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ปรากฎในรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วย
ลงทนุประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฎอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ 
ผูส้ั่งขายหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ไม่ได ้
หากการทํารายการสั่งขายเสร็จสมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
อยา่งไรก็ตาม หากมขีอ้ขัดขอ้งของระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตุใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถคําสั่งขายหน่วยลงทุนได ้
ใหถ้อืวา่ยังไมม่กีารทํารายการการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ตนัน้ 
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บรษัิทจัดการถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ตกลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอ
แบงกก์ิง้ ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวธิีการที่กําหนดไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร และหรือที่จะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลี่ยนแปลง
ตอ่ไปในภายหนา้ ซึง่รวมถงึการยอมรับความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนื่องมาจากความขัดขอ้งของระบบ 

(2)  บรกิารโมบายแบงกก์ ิง้ จากธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Mobile Banking) 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสั่งขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ จากธนาคารกรุงเทพ (“โม
บายแบงกก์ิง้ฯ”) โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งระบเุลขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ และลงนามในคําขอใชบ้รกิาร และปฏบัิตติามเงือ่นไข
ที่ระบุไวใ้นการขอใชบ้ริการดังกล่าว และเมื่อไดรั้บรหัสผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่าน (Password) สําหรับใชบ้ริการ
ดังกล่าวแลว้ สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏบัิตกิาร iOS ของ iPhone/ iPad หรือ
ระบบปฏบัิตกิาร Android หรอื WAP หรอืระบบปฏบัิตกิารอืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต 
ในกรณีผูส้ั่งขายประสงคส์ั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ ใหผู้ส้ั่งขายปฏบัิตติาม
ขัน้ตอนการทํารายการขายจนครบขัน้ตอนการสั่งขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว ้ 
การสั่งขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ สามารถดําเนนิการไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 10,000,000  
บาท หรอืมลูค่าอืน่ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืในกรณีทีส่ั่งขาย
หน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจํานวนหน่วย ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 1,000,000  หน่วย หรอืมูลค่าอืน่ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะ
ประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน  
สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทนุ จะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนไดบั้นทกึขอ้มูลการซือ้หน่วยลงทุนของ
ผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้  
ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนืหรอืจํานวนเงนิที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งการไดรั้บจากการขายคนื
หน่วยลงทุนในคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนหักดว้ยค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนื
หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ปรากฎในรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วย
ลงทนุประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฎอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  
ผูส้ั่งขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ ไม่ได ้หาก
การทํารายการสั่งขายเสร็จสมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
อยา่งไรก็ตาม หากมขีอ้ขัดขอ้งของระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตุใหบ้รษัิทจัดการไมส่ามารถคําสั่งขายหน่วยลงทุนได ้
ใหถ้อืวา่ยังไมม่กีารทํารายการการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ตนัน้  
บรษัิทจัดการถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่กลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ 
ยอมรับและผูกพันตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่ําหนดไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร และหรอื ทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลีย่นแปลงตอ่ไปในภาย
หนา้ ซึง่รวมถงึการยอมรับความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนื่องมาจากความขัดขอ้งของระบบ 

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

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลง วธิีการและหรือกําหนดเวลารับคําสั่งขายคืนผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต และหาก
อนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ 
www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

บรษัิทจัดการ และ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน อาจเพิม่เตมิช่องทางการทํารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึน้ใน
อนาคต ซึง่จะปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งตามทีส่ํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เพือ่อํานวยความสะดวกตอ่ 
ผูล้งทนุ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

เง ือ่นไขการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุระบุจํานวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคนื หรอืจํานวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดรั้บจากการขายคนืหน่วยลงทนุ
ในคําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุมากกวา่จํานวนหน่วยลงทนุหรอืมลูคา่หน่วยลงทนุหักดว้ยค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  
อนึง่ กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุทําคําสั่งขายคนืเป็นจํานวนเงนิ ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจไดรั้บเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุไม่เท่ากับจํานวนเงนิทีร่ะบุ
ในคําสั่งขายคนืก็ได ้ 
สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบียนไดบั้นทกึขอ้มูลการซือ้หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วย
ลงทนุแลว้เทา่นัน้  
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ืน่คําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนต่อบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการยังไม่สามารถรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของผูถ้อื
หน่วยลงทุนไดโ้ดยอยู่ในระหว่างการดําเนนิการของบรษัิทจัดการตามเงือ่นไข ขอ้จํากัด หรอืสทิธใินการระงับ การโอน หรอืการรับซือ้คืน
หน่วยลงทุน หรอืตามหลักเกณฑท์ีส่ํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจขอยกเลกิคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้ือ
หน่วยลงทุนไดใ้นระหว่างวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนใดที่ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ืน่คําสั่งขายคนืหน่วย
ลงทนุ ทัง้นี้ การยกเลกิคําสั่งขายคนืจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ไดรั้บการอนุมัตจิากบรษัิทจัดการกอ่น  
ผูส้ั่งขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทนุไมไ่ด ้หากการทํารายการสั่งขายเสร็จสมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
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การลดจํานวนหน่วยลงทุนทีรั่บซือ้คนืจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนจํานวนนัน้ หรอืวันทีคํ่านวณราคารับซือ้คนื
หน่วยลงทนุของวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ได ้แลว้แตก่รณ ี

วธิกีารสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถทําการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุได ้ดังตอ่ไปนี ้

1. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ โดยผ่านชอ่งทางดังนี้ 
 บรษิทัจดัการ และหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ทกุวันทําการซือ้ขายของกองทนุ ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 15.30 น. 
 ระบบอเิล็กทรอนกิส ์ทกุวันตลอด 24 ชัว่โมง ไดท้ี ่ 

 Bualuang iBanking  
 Bangkok Bank Mobile Banking  
 BF Fund Trading 

การทํารายการขอสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์(ยกเวน้ BF Fund Trading) กอ่นเวลา 16.00 น. ใน
วันทําการซื้อขายจะไดร้าคาขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่คํานวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนั้น และหากเป็นการทํา
รายการขอสับเปลีย่นหลังเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย หรอืทํารายการขอสับเปลีย่นในวันหยุดทําการซือ้ขาย จะได ้
ราคาขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการถัดไป  
การทํารายการขอสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุผ่าน BF Fund Trading ก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทําการซือ้ขาย จะไดร้าคา
ขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนที่คํานวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนั้น และหากเป็นการทํารายการขอสับเปลี่ยนหลังเวลา 
15.30 น. ในวันทําการซือ้ขาย หรือทํารายการขอสับเปลี่ยนในวันหยุดทําการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไป 

รายละเอยีดชอ่งทางในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ มดัีงนี้ 

(1)  บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  
(ก)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ สามารถตดิตอ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื

รับซือ้คนื  
(ข) ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่อ้งการทํารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน กรอกรายละเอยีดในคําขอสับเปลีย่นกองทุนใหค้รบถว้น 

โดยระบชุือ่กองทนุตน้ทาง จํานวนหน่วยทีจ่ะออกจากกองทนุตน้ทาง และระบชุือ่กองทนุปลายทางทีต่อ้งการสับเปลีย่น
หน่วยลงทุน และนําไปยืน่กับบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ซึง่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนืจะสง่มอบหลักฐานการรับคําขอสับเปลีย่นกองทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน  
อนึง่ ในระยะแรกการทํารายการคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถทําไดโ้ดยใหร้ะบุเป็นจํานวนหน่วยเท่านัน้ ทัง้นี้ 
บรษัิทจัดการอาจเปิดใหบ้รกิารรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนเงนิใหส้ามารถทําได ้โดยบรษัิท
จัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบโดยผ่านเว็บไซต์บริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความ
เหมาะสม  

(ค)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ทํารายการคําขอสับเปลีย่นกองทุนเรียบรอ้ยแลว้ จะเพกิถอนคําขอสับเปลี่ยนกองทุนไม่ได ้ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

(ง)  สทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึขอ้มูลการขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนตน้ทาง และการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการ
จะถอืหลักฐานทีป่รากฎอยูก่ับบรษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการทํารายการที่
สมบรูณ์และใชอ้า้งองิได ้ 

(จ) ในกรณีที่จํานวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบคําขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยู่ในรายการที่
บันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทุนทัง้หมด
เทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

(ฉ) นายทะเบียนจัดส่งหนังสอืรับรองการโอนหน่วยลงทุน และการชําระเงนิใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนและบรษัิทจัดการของ
กองทนุปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตัง้แตวั่นถัดจากวันทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นันสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บ
คําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทีส่มบรูณ์ดังกลา่วแลว้ 

อย่างไรก็ตาม กรณีหากจํานวนเงินที่คํานวณไดข้องกองทุนตน้ทาง มีไม่เพียงพอที่จะนําไปซื้อหน่วยลงทุนขัน้ต่ําตาม
ขอ้กําหนดของกองทุนปลายทาง บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะยกเลกิรายการคําขอสับเปลี่ยนดังกล่าว พรอ้มทัง้ไม่คืน
คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ซึง่ไดเ้รยีกเก็บไวแ้ลว้ 

(2)  ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) 
(ก)  ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต สามารถทํารายการไดค้รัง้

ละไมเ่กนิ 1,000,000 หน่วย หรอืมลูคา่อืน่ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิท
จัดการ โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน   
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 อนึง่ ในระยะแรกการทํารายการคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถทําไดโ้ดยใหร้ะบุเป็นจํานวนหน่วยเท่านัน้ ทัง้นี้ 
บรษัิทจัดการอาจเปิดใหบ้รกิารรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนเงนิใหส้ามารถทําได ้โดยบรษัิท
จัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบโดยผ่านเว็บไซต์บริษัทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความ
เหมาะสม  

(ข)  ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่อ้งการทํารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ตอ้งปฏบัิตจินครบขัน้ตอนตามทีก่ําหนด และเอกสารใบ
บันทกึรายการทีอ่อกจากเครือ่งพมิพข์องผูถ้อืหนว่ยลงทนุเป็นเพยีงเอกสารบันทกึรายการเทา่นัน้ ไมใ่ชห่ลักฐานในการ
ทํารายการอยา่งสมบรูณ์  

(ค)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ทํารายการคําขอสับเปลีย่นกองทุนเรียบรอ้ยแลว้ จะเพกิถอนคําขอสับเปลี่ยนกองทุนไม่ได ้ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

(ง)  สทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึขอ้มูลการขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทนุตน้ทาง และการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้  

(จ)  ในกรณีที่จํานวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบคําขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยู่ในรายการที่
บันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทุนทัง้หมด
เทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

อย่างไรก็ตาม กรณี หากจํานวนเงินที่คํานวณไดข้องกองทุนตน้ทาง มีไม่เพียงพอที่จะนําไปซื้อหน่วยลงทุนขัน้ต่ําตาม
ขอ้กําหนดของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะยกเลกิรายการคําขอสับเปลี่ยนดังกล่าวพรอ้มทัง้ไม่คืน
คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ซึง่ไดเ้รยีกเก็บไวแ้ลว้ 

2. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุนระหวา่งกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการกบักองทุนรวมเพือ่การ
เลีย้งชพีภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการอืน่  

กองทนุยังไมเ่ปิดใหบ้รกิารสับเปลีย่นหน่วยลงทนุกับกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการอืน่ ทัง้นี้ กอ่นเปิด
ใหบ้รกิาร บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นที่
เหมาะสม 

(1) กรณี กองทนุภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการเป็นกองทนุตน้ทาง 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีวามประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุนี้ (กองทนุตน้ทาง) ไปยังกองทนุรวมเพือ่การเลี้ยงชพี
ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการอืน่ (กองทนุปลายทาง) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทําไดดั้งนี ้ 
(1)  ตดิต่อไปยังบรษัิทจัดการและหรือผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืของกองทุนปลายทางนั้นๆ ก่อน เพื่อกรอกใบคํา

สั่งซือ้เพื่อการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีและใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนนําสําเนาใบคําสั่งซื้อ
ดังกลา่วมาตดิตอ่กับผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืของกองทนุตน้ทาง  

(2) ผูถ้ือหน่วยลงทุนเขา้มาตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนและหรือบรษัิทจัดการของกองทุนตน้ทาง เพื่อกรอก
แบบฟอรม์ “คําขอสับเปลีย่นกองทุนเพือ่การขายหน่วยลงทุนออกจากกองทุนเปิดบัวหลวงเพือ่การเลีย้งชพี” โดยระบุ
เป็นจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนทีต่อ้งการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน พรอ้มทัง้นําสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน
และเอกสารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการกําหนด ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งยืน่สําเนาแบบฟอรม์คําสั่งซือ้เพือ่การสับเปลีย่นหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีปลายทางใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืของกองทนุซึง่เป็นกองทนุตน้ทาง
ดว้ย เพือ่ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะไดท้ํารายการรับคําขอสับเปลีย่นกองทนุ  

 ทัง้นี้ กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนทีต่อ้งการสับเปลีย่นมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วย
ลงทนุคงเหลอืในทะเบยีน ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง บรษัิทจัดการมสีทิธทิีจ่ะรับหรอืปฏเิสธคําขอสับเปลี่ยน
ดังกลา่ว  

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ํารายการ “คําขอสับเปลีย่นกองทุนเพือ่การขายหน่วยลงทุนออกจากกองทนุเปิดบัวหลวงเพื่อ
การเลีย้งชพี” เรยีบรอ้ยแลว้ จะเพกิถอนคําขอสับเปลีย่นกองทนุไมไ่ด ้เวน้แตบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร  

(3) นายทะเบียนจัดส่งหนังสอืรับรองการโอนหน่วยลงทุน และการชําระเงนิใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนและบรษัิทจัดการของ
กองทุนปลายทางภายใน 5 วันทําการนับตัง้แตวั่นถัดจากวันทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นันสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บ
คําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนทีส่มบูรณ์ดังกล่าวแลว้ ทัง้นี้ กรณีบรษัิทจัดการยกเลกิคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดม้ี
คําสั่งไวแ้ลว้ นายทะเบยีนไมต่อ้งจัดทําหนังสอืรับรองดังกลา่ว  

(2) กรณี กองทนุภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการเป็นกองทนุปลายทาง  
ผูล้งทนุทีป่ระสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการอืน่ (กองทนุตน้ทาง) 
มายังกองทนุนี้ (กองทนุปลายทาง) ใหส้ามารถทําไดโ้ดย 
(1)  ตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและหรือบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางเพื่อกรอกแบบฟอร์ม “คําขอ

สับเปลี่ยนกองทุนเพื่อการซือ้หน่วยลงทุนเขา้กองทุนเปิดบัวหลวงเพื่อการเลี้ยงชพี” โดยไม่ตอ้งระบุจํานวนเงนิที่
ตอ้งการสับเปลีย่น ณ วันทีย่ืน่คําสั่งสับเปลีย่น เนื่องจาก บรษัิทจัดการตอ้งรอเงนิเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทุนกองทนุ
ปลายทางกอ่น ทัง้นี ้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืตอ้งใหส้ําเนาคําขอสับเปลีย่นกองทนุเพือ่การซือ้หน่วยลงทุนเขา้
กองทนุเปิดบัวหลวงเพือ่การเลีย้งชพี ใหก้ับผูล้งทนุนําไปยืน่ตอ่บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนของกองทนุตน้ทาง  
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 อนึง่ หากผูล้งทนุทีต่อ้งการทําคําขอสับเปลีย่นกองทนุเพือ่การซือ้หน่วยลงทนุเขา้กองทนุเปิดบัวหลวงเพือ่การเลีย้งชพี
ยังไมเ่คยเปิดบัญชกีองทนุดังกลา่ว ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเปิดบัญชกีองทนุปลายทางกอ่น  

(2) ผูล้งทุนติดต่อบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุนตน้ทาง เพื่อทําคําสั่งขายคืนเพื่อ
สับเปลีย่นกองทุน โดยผูล้งทุนตอ้งนําสําเนาคําขอสับเปลีย่นกองทุนเพือ่การซือ้หน่วยลงทุนเขา้กองทุนเปิดบัวหลวง
เพือ่การเลีย้งชพี ตามขอ้ 1. ไปยืน่ต่อบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืของกองทุนตน้ทาง เพือ่ให ้
บรษัิทจัดการของกองทุนตน้ทางชําระเงนิตามจํานวนที่ลูกคา้ขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อสับเปลี่ยนกองทุน และจัดส่ง
ใหก้ับบรษัิทจัดการพรอ้มสําเนาหนังสอืรับรองการโอนหน่วยลงทุนมาใหด้ว้ย ภายใน 5 วันทําการนับตัง้แต่วันถัดจาก
วันทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นันสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทีส่มบรูณ์ดังกลา่วแลว้  

(3) เมือ่บรษัิทจัดการไดรั้บเงนิเขา้บัญชจีองซือ้ตามทีร่ะบขุา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ จะถอืวา่คําขอสับเปลีย่นมผีลสมบูรณ์ในการ
สับเปลีย่นหน่วยลงทนุเพือ่มาซือ้หน่วยลงทุนกองทนุเปิดบัวหลวงเพือ่การเลีย้งชพี จํานวนเงนิในการสั่งซือ้ตอ้งไม่นอ้ย
กวา่มลูคา่ขัน้ต่ําในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกหรอืครัง้ตอ่ไป (แลว้แตก่รณี) และหากจํานวนเงนิทีท่ําคําขอสับเปลี่ยน
กองทุนมาซือ้กองทุนปลายทางไม่เขา้เงื่อนไขขัน้ต่ําในการซือ้ครัง้แรก หรือครัง้ต่อไป (แลว้แต่กรณี) บรษัิทจัดการ 
ของกองทุนปลายทางจะยกเลกิคําขอสับเปลี่ยนดังกล่าว และนายทะเบียนจะแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนรับทราบ ทัง้นี้ 
ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยน (ถา้มี) หากผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนไดเ้รียกเก็บไวแ้ลว้ จะไม่คืนใหก้ับผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ  

(4) นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะออกหนังสอืรับรองการซือ้ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  

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

การซือ้ขายดังกล่าวจะตอ้งไม่เกนิวันทําการทีก่องทุนไดรั้บเงนิจากกองทุนตน้ทาง โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุน
ทราบ โดยปิดประกาศทีส่ํานักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

ทัง้นี้ ราคาขายหรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุดังกลา่ว เป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

เง ือ่นไขการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  

ในกรณีทีผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุระบุจํานวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคนื หรอืจํานวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดรั้บจากการขายคนืหน่วยลงทนุ
ในคําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุมากกวา่จํานวนหน่วยลงทนุหรอืมลูคา่หน่วยลงทนุหักดว้ยค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  
อนึง่ กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุทําคําสั่งขายคนืเป็นจํานวนเงนิ ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจไดรั้บเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุไม่เท่ากับจํานวนเงนิทีร่ะบุ
ในคําสั่งขายคนืก็ได ้ 
สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบียนไดบั้นทกึขอ้มูลการซือ้หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วย
ลงทนุแลว้เทา่นัน้  
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ืน่คําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนต่อบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการยังไม่สามารถรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของผูถ้อื
หน่วยลงทนุไดโ้ดยอยู่ในระหว่างการดําเนนิการของบรษัิทจัดการตามหัวขอ้การเลือ่นกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุ หัวขอ้การ
ไมข่าย ไมรั่บซือ้คนื หรอืไมรั่บสับเปลีย่นหน่วยลงทนุตามคําสั่งซือ้หรอืคําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ และหัวขอ้การหยดุขายหรอืรับซือ้คนืหน่วย
ลงทุน ผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลกิคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนไดใ้นระหว่างวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนใดที่
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดย้ืน่คําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ การยกเลกิคําสั่งขายคนืจะสมบูรณ์ก็ต่อเมือ่ไดรั้บ
การอนุมัตจิากบรษัิทจัดการกอ่น  
ผูส้ั่งขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทนุไมไ่ด ้หากการทํารายการสั่งขายเสร็จสมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
การลดจํานวนหน่วยลงทุนที่รับซือ้คืนจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนจํานวนนัน้ หรือวันที่คํานวณราคารับซือ้คนื
หน่วยลงทนุของวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ไดแ้ลว้แตก่รณี  

• การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (Soft dollar/ Soft commission)  
บรษัิทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพือ่กองทนุจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อันเนื่องมาจากการใชบ้รกิารของบุคคลดังกล่าวในการ
จัดการกองทนุได ้โดยมหีลักเกณฑดั์งตอ่ไปนี้  
(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนทีรั่บไวนั้น้ตอ้งเป็นทรัพยส์นิทีม่มีลูค่าในทางเศรษฐกจิและตอ้งเกีย่วกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทนุ

ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ละ  
(2)  ตอ้งไม่มพีฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้ห็นว่าบรษัิทจัดการใชบ้รกิารของบุคคลนัน้บอ่ยครัง้เกนิความจําเป็นเพือ่ใหก้องทนุไดรั้บประโยชน์จาก

บคุคลดังกลา่ว (churning)  
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ใหแ้กก่องทนุทีอ่ยูภ่ายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะกระทําดว้ยความเป็น
ธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไวไ้ดข้องกองทุนนั้น ทั ้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผลประโยชน์ตอบแทน 
อันเนื่องมาจากการประกอบธรุกจิเพือ่ประโยชน์ของบรษัิทจัดการเอง เวน้แตเ่ป็นการไดรั้บผลประโยชน์ตามเทศกาลทีเ่ป็นประเพณีนยิม โดย
ผูล้งทนุสามารถดแูนวทางปฏบัิตเิกีย่วกับนโยบายการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่ไดท้ี ่www.bblam.co.th 
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• ขอ้กําหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษตีา่งประเทศในลกัษณะเดยีวกนั  

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ต่อไปจะเรยีกว่า FATCA) 
โดยมีผลบังคับใชวั้นที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดใหส้ถาบันการเงนิที่ไม่ใช่สัญชาตอิเมรกิันนอกประเทศ
สหรัฐอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มูลเกีย่วกับบัญชขีองบุคคลทีอ่ยู่ในบังคับตอ้งเสยีภาษีใหก้ับประเทศ
สหรัฐอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบุคคลธรรมดา/ นิตบิุคคล สัญชาตอิเมรกิัน ผูซ้ ึง่มีถิน่ที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมรกิา และผูซ้ ึง่มีถิน่ทีอ่ยู่ทางภาษีใน
สหรัฐอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้ับ FFI นัน้ นอกจากนี้ ยังปรากฎดว้ยว่าในปัจจบัุนมรัีฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนนิการออกกฎหมายที่
มีขอ้กําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คลา้ยคลึงกับ FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมาย
ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”)  

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถูกกําหนดใหต้อ้งเขา้ผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีหนา้ที่ตอ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาตอิเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตาม
หลักเกณฑท์ี ่FATCA กําหนด หนา้ทีใ่นการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้เพือ่หาความสัมพันธข์องลกูคา้กับประเทศสหรัฐอเมรกิา และรวมถงึหนา้ที่
ในการกําหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้งจัดทาํเอกสารยนืยันตนตามหลักเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้  

ภายใตข้อ้กําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพันตนเพื่อปฏบัิตติามหลักเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-
Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะไดรั้บผลกระทบทีส่ําคัญในสองกรณี คอื  

(1)  ตอ้งถูกหักเงนิในอัตรา 30% ของเงนิที่กองทุนรวมจะไดรั้บจากรายได ้ผลประโยชน์หรือเงนิจากการขายทรัพยส์นิทางการเงนิใน
ประเทศสหรัฐอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่วันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงนิลงทุนทางออ้มใน
ทรัพย์สนิทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถงึเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอก
ประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA กําหนดใหส้ถาบันการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิา
และ FFI ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตนตามขอ้กําหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบันการเงนิในประเทศไทย ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ 
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื) มหีนา้ทีดํ่าเนนิการหักเงนิ ณ ทีจ่่ายดังกลา่วกอ่นชําระใหก้ับกองทนุรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบันการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุนการขาย
และรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่เขา้ร่วมผูกพันตามขอ้กําหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงนิหรือยุติ
ความสัมพันธท์างธุรกจิกับกองทุนรวมหรือบรษัิทจัดการ ซึง่อาจทําใหก้องทนุรวมไม่สามารถดําเนนิการลงทุนต่อไปได ้และ/หรอื
ดําเนนิการลงทนุไดอ้ย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถทํารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนืไดอ้กีตอ่ไป  

เพือ่มใิหบ้รษัิทจัดการและกองทุนรวมไดรั้บผลกระทบในการดําเนนิงานรวมทัง้เพือ่เป็นการรักษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 
บรษัิทจัดการและกองทุนรวม (โดยบรษัิทจัดการ) จงึเขา้ผูกพันตนเพือ่ปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวขอ้ง และเพื่อใหบ้ริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใตข้อ้กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้บรษัิทจัดการและกองทุนรวม (ซึง่รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการปฎบัิตงิานของกองทุน เชน่ ผูดู้แลผลประโยชน์ 
ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื) จงึขอสงวนสทิธใินการดําเนนิการดังนี้  

(1)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา (หรอืเป็นบคุคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง
กําหนด) ใหคํ้ายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งขอ้มูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจําตัวผูเ้สียภาษีของ
สหรัฐอเมรกิา จํานวนและมลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอื จํานวนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุหรอืเงนิปันผลทีไ่ดรั้บ เป็นตน้) ทีม่อียูใ่นบัญชี
ทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหก้ับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้กําหนดของกฎหมาย
ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  

(2)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนําสง่ขอ้มลู เอกสาร และ/หรอืคํายนิยอม เพิม่เตมิ เพือ่ยนืยันหรอืพสิจูน์ทราบความเกีย่วขอ้งกับประเทศ
สหรัฐอเมรกิา เชน่ หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสัญชาตอิเมรกิันหรอืการใหข้อ้มลูตามหัวขอ้ทีก่ําหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืการแจง้ปรับปรุงขอ้มลูเมือ่ขอ้มลูทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นตน้ รวมถงึนําสง่หลักฐาน
เพื่อยืนยันการเขา้ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง (ในกรณีที่เป็นลูกคา้สถาบันการเงิน) ทัง้นี้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายดังกลา่ว  

(3)  ดําเนนิการอืน่ใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  

เพือ่เป็นการป้องกันและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อกองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพือ่ใหก้องทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม
ไดรั้บประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารดําเนนิการทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการ
ดําเนนิการ หรอืไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการกําหนด บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการดําเนนิการอย่างใดอย่าง
หนึง่หรอืหลายอยา่งดังตอ่ไปนี้ ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วรับทราบการดําเนนิการตามทีบ่รษัิท
จัดการแจง้นี้แลว้ และ/หรอืไดดํ้าเนนิการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบไุวใ้นคําขอเปิดบัญช ี 

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

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ตอ้งไมข่ัดกับกฎหมายของประเทศไทย  
(4)  ดําเนนิการอืน่ใดอันเป็นการป้องกันหรอืลดผลกระทบ หรอืทําใหก้องทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมไดรั้บประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมี

การดําเนนิการทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้  
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การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื่อหลกีเลี่ยงมใิห ้
บรษัิทจัดการและกองทนุมกีารดําเนนิการทีไ่มส่อดคลอ้งขอ้บังคับของ FATCA และกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอันจะทําใหก้องทนุอาจ
ตอ้งถูกหัก ณ ทีจ่่าย หรอืถูกปิดบัญชธีนาคารตามทีก่ล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึง่ในทางปฏบัิตบิรษัิทจัดการจะเลอืกดําเนนิการเฉพาะผูถ้อืหน่วย
ลงทนุทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา (หรอืเป็นบคุคลตามทีก่ฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด) เทา่นัน้  

ทัง้นี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้กําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามที่บรษัิทจัดการไดส้งวนสทิธไิวข้า้งตน้ บรษัิท
จัดการ (รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) จะดําเนนิการตามขอ้กําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ขอ้มูลของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรอืดําเนนิการอืน่ใดทีร่าชการกําหนด โดยไมจํ่าเป็นตอ้งรอ้งขอตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
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ตารางสรปุอตัราสว่นการลงทนุของกองทนุรวม 
 

อตัราสว่นการลงทนุ 

อตัราสว่นการลงทนุในผูอ้อกทรพัยส์นิ หรอืคูส่ญัญารายใดรายหนึง่ (Single Entity Limit) 

การลงทนุในหน่วย CIS  ไมจํ่ากัดอัตราสว่น 

การลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของสถาบันการเงนิทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับที่
สามารถลงทนุได ้หรอืเงนิฝากธนาคารออมสนิ 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 

การลงทนุในตราสารหนี้/ กึง่หนี้ก ึง่ทนุ/ SN/ ศกุกู ทีผู่อ้อกจัดตัง้ตามกฎหมายไทยหรอืเสนอขายในไทย มอีันดับความ
น่าเชือ่ถอือยู่ในอันดับทีส่ามารถลงทนุไดแ้ละอยู่ในระบบ regulated market 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 

 การลงทนุในตราสารทนุ/ กอง infra/ กอง property/ REITs/ หน่วย Private Equity/ หน่วย CIS ทีจ่ดทะเบยีน 
ซือ้ขายในกระดานผูล้งทนุทั่วไปในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืตลาดหลักทรัพยต์่างประเทศ 

 การลงทนุในตราสารหนี้/ กึง่หนี้ก ึง่ทนุ/ SN/ ศกุกูทีผู่อ้อกจดัตัง้ตามกฎหมายตา่งประเทศหรอืเสนอขายใน
ตา่งประเทศ มอีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้และอยูใ่นระบบ regulated market 

 การลงทนุในตราสาร Basel III ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้และอยูใ่นระบบ 
regulated market 

 การลงทนุในใบสําคัญแสดงสทิธอินุพันธ/์ reverse repo/ OTC derivatives ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่น
อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้

ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 

การลงทนุในทรัพยส์นิอืน่ (Special Investment Products: SIP) เชน่  
 ตราสารทนุ/ กอง infra/ กอง property/ REITs/ หน่วย Private Equity/ หน่วย CIS ทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนใน

ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย หรอืตลาดหลักทรัพยต์า่งประเทศ 
 ตราสารหนี้/ กึง่หนี้ก ึง่ทนุ/ SN/ ศกุกู/ ตราสาร Basel III ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากว่าอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้

หรอืไม่ไดถ้กูจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื หรอืไมอ่ยู่ในระบบ regulated market 
 ใบสําคัญแสดงสทิธอินุพันธ/์ reverse repo/ OTC derivatives ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากวา่อันดับที่

สามารถลงทนุได ้

ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 

อตัราสว่นการลงทนุทีค่ํานวณตามกลุม่กจิการ (Group Limit) 

การลงทนุในทรัพยส์นิของกลุม่กจิการใดกลุม่กจิการหนึง่ ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

อตัราสว่นทีค่ํานวณตามประเภททรพัยส์นิ (Product Limit) 

การลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพยีงกองเดยีว ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 

การลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก/ ต๋ัวแลกเงนิ/ ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิของสถาบันการเงนิไทย (ไมร่วม
สาขาตา่งประเทศไทยของสถาบันการเงนิไทย) 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 45 

การลงทนุในทรัพยส์นิทีม่สีภาพคลอ่งต่ํา ไดแ้ก ่
 ต๋ัวแลกเงนิ/ ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอื แตส่ามารถโอนสทิธเิรยีกรอ้ง 

ในตราสาร หรอืขายคนืผูอ้อกตราสารได ้
 SN (แตไ่มร่วมถงึ SN ซึง่จดทะเบยีนกับ TBMA และมกีารเสนอขายตามหลักเกณฑท์ีก่ําหนดไวใ้นประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทนุวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนีท้ีอ่อกใหม)่ 
 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก อายเุกนิ 12 เดอืน 
 Total SIP 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

การลงทนุใน reverse repo ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

การลงทนุใน securities lending ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

Total SIP ไดแ้ก ่ทรัพยส์นิอืน่ (SIP) ในตารางอัตราสว่น Single entity limit แตไ่ม่รวมถงึ ตราสารหนี้/ กึง่หนี้ก ึง่ทนุ/ 
SN/ ศกุกู/ ตราสาร Basel III ทีอ่ยู่ใน regulated market และมอีันดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้
หรอืไม่ไดถ้กูจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 
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ตารางคา่ธรรมเนยีม เงนิตอบแทน และคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม 
และผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2564 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2565 

• คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม 

% NAV 

รายการทีเ่รยีกเก็บ อตัราตามโครงการ เรยีกเก็บจรงิ 

2564 2565 

1. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยรวมท ัง้หมดทีป่ระมาณการได1้ ไมเ่กนิ 2.4075 1.238 1.305 

• คา่ธรรมเนียมการจัดการ2 ไมเ่กนิ 1.070 1.070 1.070 

• คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์3 ไมเ่กนิ 0.0428 0.032 0.032 

• คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ไมเ่กนิ 0.0535 0.0535 0.0535 

• คา่ใชจ้่ายโฆษณา และประชาสัมพันธ ์    

- ในชว่งเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก4 ไมเ่กนิ 1.0700 0.015 - 

- ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ไมเ่กนิ 0.5350 0.052 0.134 

• คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ เชน่ คา่ผูส้อบบัญช ีคา่จัดทําหนังสอืชีช้วน  
คา่แบบฟอรม์ คา่สมดุบัญชแีสดงสทิธ ิเป็นตน้ 

ไมเ่กนิ 0.7062 0.016 0.015 

2. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีป่ระมาณการไมไ่ด ้ ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.019 0.020 

คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ เชน่ คา่ธรรมเนียมธนาคาร ภาษี คา่ไปรษณีย ์เป็นตน้ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.019 0.020 

รวมคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด1 ไมเ่กนิ 2.4075 1.257 1.325 

คา่ใชจ้่ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์ ตามทีจ่่ายจรงิ - - 

1 ไมร่วมคา่โฆษณาและประชาสัมพันธใ์นชว่งเสนอขายครัง้แรก 
2 กรณีทีก่องทุน (กองทุนตน้ทาง) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการเดยีวกัน (กองทุนปลายทาง) บรษัิทจัดการจะไม่เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการจัดการซํ้าซอ้น 

กับกองทุนปลายทาง เชน่ หากกองทุนตน้ทางมมีูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ1,000 ลา้นบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ลา้นบาท บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บ
คา่ธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงนิลงทนุ 900 ลา้นบาท ในอัตราทีก่องทุนตน้ทางกําหนด และ (2) เงนิลงทุน 100 ลา้นบาท ในอัตราทีก่องทุนปลายทางกําหนด เป็นตน้ 

3 รวมคา่ธรรมเนียมรับฝากหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศ 

4 รอ้ยละของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันจดทะเบยีน 

การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะใชมู้ลค่าทรัพยส์นิสุทธกิ่อนหักค่าธรรมเนียม
ดังกลา่วเป็นฐานในการคํานวณ 
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• คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 
% มูลคา่ซือ้ขาย 

รายการทีเ่รยีกเก็บ อตัราตาม
โครงการ 

เรยีกเก็บจรงิ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ1,2 ไมเ่กนิ 1.00 ไมเ่รยีกเกบ็ ไมเ่รยีกเกบ็ ไมเ่รยีกเกบ็ 

คา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ1,2     

» ถอืครองนอ้ยกวา่หรอืเทา่กับ 1 ปี ไมเ่กนิ 1.00  
(ขัน้ต่ํา 50 บาท) 

ไมเ่กนิ 1.00  
(ขัน้ต่ํา 50 บาท) 

ไมเ่กนิ 1.00  
(ขัน้ต่ํา 50 บาท) 

ไมเ่รยีกเกบ็ 
 

» ถอืครองมากกวา่ 1 ปี 50 บาทตอ่รายการ 50 บาทตอ่รายการ 50 บาทตอ่รายการ ไมเ่รยีกเกบ็ 
 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ     

» การสับเปลีย่นภายในบรษัิทจัดการ ไมเ่รยีกเกบ็ ไมเ่รยีกเกบ็ ไมเ่รยีกเกบ็ ไมเ่รยีกเกบ็ 

» การสับเปลีย่นกับบรษัิทจัดการอืน่3 - ยังไมเ่ปิดใหบ้รกิาร- - ยังไมเ่ปิดใหบ้รกิาร- - ยังไมเ่ปิดใหบ้รกิาร- - ยังไมเ่ปิดใหบ้รกิาร- 

1 กรณีทีก่องทุน (กองทุนตน้ทาง) ลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการเดยีวกัน (กองทุนปลายทาง) บรษัิทจัดการจะไม่เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมซํ้าซอ้นกับกองทุนปลายทาง 
เชน่ หากกองทุนตน้ทางมมีูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ1,000 ลา้นบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ลา้นบาท บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการ
ขายหรอืรับซือ้คนืจากเงนิลงทุน 1,000 ลา้นบาท ในอัตราทีก่องทุนตน้ทางกําหนดเท่านัน้ โดยกองทุนปลายทางจะไม่มกีารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมดังกลา่วจากกองทุนตน้ทาง
เพิม่เตมิอกี เป็นตน้ 

2 ปัจจุบันยังไม่เรยีกเก็บ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิรยีกเก็บตามอัตราทีก่ําหนด โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ผ่านทาง www.bblam.co.th 

3 กอ่นเปิดใหบ้รกิาร บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทาง www.bblam.co.th 

กรณีสับเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทาง และมกีารขายคนืหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเสยีคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถอื
ครองหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางนัน้ 

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

รายละเอยีดการลงทุน การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 

ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2565 

รายละเอยีดการลงทนุ มูลคา่ตามราคาตลาด % NAV 

      

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ 2,298,217,477.42 93.47 

  หนว่ยลงทนุกองทนุรวมตราสารทนุ     

Allianz China A-Shares   2,298,217,020.92  93.47 

เงนิฝากธนาคาร   

      สกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ 456.50 0.00 
    

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 224,637,139.38 9.14 

  เงนิฝากธนาคาร   

อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA 3,107,003.44 0.13 

อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) 221,530,135.94 9.01 
    

มูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท) 2,458,708,936.03 

มูลคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทนุ) 7.1567 

 

 

รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทุนในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทุน หรอืเงนิฝาก  

 ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2565 

กลุม่ของตราสาร มูลคา่ 
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ - - 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์หรอืบรษัิท
เงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูรั้บรองผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 

- - 

3. กลุม่ตราสารทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้หรอืไมไ่ดรั้บ
การจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ เรือ่งการลงทนุ
ของกองทนุ 

- - 

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

ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2565 

ประเภท ผูอ้อก ผูค้ํา้/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบั
ความ

นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ 
ตามราคาตลาด 

1. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ  - - AA+(tha) - 5,223,709.17 

2. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย  - - AA+(tha) - 216,306,426.77 

3. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารยโูอบ ี   AAA  3,107,003.44 
 

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 พฤศจกิายน 2564  ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2565 

เดมิ แกไ้ข เหตผุล 

ดัชนี MSCI China A Onshore Total Return 
(Net) ในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ (ซึง่เป็นเกณฑ์
วัดผลการดําเนนิงานของกองทนุหลัก) ปรับดว้ย
อัตราแลกเปลีย่นเพือ่คํานวณผลตอบแทนเป็นสกลุ
เงนิบาท ณ วันทีคํ่านวณผลตอบแทน สัดสว่น 
100.00% 

1. ดัชนี MSCI China A Onshore Total Return 
(Net) ในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ สัดสว่น 
50.00% 

2. ดัชนี MSCI China A Onshore Total Return 
(Net) ในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ ปรับดว้ยอัตรา
แลกเปลีย่นเพือ่คํานวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงนิ
บาท ณ วันทีคํ่านวณผลตอบแทน สัดสว่น 
50.00% 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับแนวทาง
ในการบรหิารกองทนุภายใต ้
กรอบนโยบายการลงทนุ  
และสอดคลอ้งกับประกาศ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
โดยมผีลบังคับใชตั้ง้แต่วันที ่
1 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป 

  

 

 

 

ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทนุเกนิขอ้จาํกดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2564 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2565 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ: ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จํากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง ไดท้ี ่www.bblam.co.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันทีร่วบรวมขอ้มลู 31 ตลุาคม 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 


