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B-ENHANCED 



หนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ 

กองทนุเปิดบวัหลวงเพิม่พนู 

Bualuang Enhanced Fixed Income Fund 

(B-ENHANCED) 

จัดตัง้และจัดการโดย 

บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากดั 

เสนอขายตอ่ผูล้งทนุท่ัวไป 
 มลูคา่โครงการ 10,000 ลา้นบาท 

 จํานวนหน่วย 1,000 ลา้นหน่วย 

 มลูคา่ทีต่ราไวห้น่วยละ 10 บาท 

สถานทีต่ดิตอ่ซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

บรษัิทหลกัทรัพย ์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 

บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากดั (มหาชน) 

บรษัิทหลกัทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) 

บรษัิทหลกัทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากดั 

บรษัิทหลกัทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

บรษัิทหลกัทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากดั (มหาชน) 

บรษัิทหลกัทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด 

บรษัิทหลกัทรัพย ์กรุงศร ีจํากัด (มหาชน) 

บรษัิทหลกัทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั 

บรษัิทหลกัทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากัด 

บรษัิทหลกัทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ผูด้แูลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

  



สารบญั 

คําจํากดัความ / คํานยิาม i 

สว่นที ่1 ขอ้มูลสรุปรายละเอยีดโครงการฯ และขอ้ผูกพนั 1 

สว่นที ่2 ขอ้มูลรายละเอยีดโครงการจดัการ 24 

1. ชือ่ ประเภท และอายขุองโครงการจัดการกองทนุรวม 24 
2. จํานวนเงนิทนุของโครงการจัดการกองทนุรวม มลูคา่ทีต่ราไว ้ 24 
 จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขาย  
3.  วัตถปุระสงคข์องโครงการจัดการกองทนุรวม ชนดิกองทนุรวม ประเภทกองทนุรวม 24 
 นโยบายการลงทนุ ลักษณะพเิศษ การลงทนุในตา่งประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ 
 ประเภทและอัตราสว่นการลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุ  
4. การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ (Class of Unit) 40 
5. การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 40 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก 43 
7. การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 50 
8. การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ 54 
9. การชําระคา่รับซือ้คนื สับเปลีย่นหน่วยลงทนุดว้ยหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ 56 
10. การเลือ่นกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 56 
11. การไมข่าย ไมรั่บซือ้คนื ไม่รับสับเปลีย่นหน่วยลงทนุตามคําสั่ง 56 
12. การหยดุขายหรอืรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ 57 
13. เงือ่นไขและขอ้จํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทนุ 57 
14. การจ่ายเงนิปันผล 57 
15. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ 57 
16. วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ 61 
 มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ หลักเกณฑแ์ละวธิกีารดําเนนิการ 
 ในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง 
17. ชือ่ผูเ้กีย่วขอ้ง 63 
18. รอบระยะเวลาบัญชปีระจําปีของกองทนุรวม 63 
19. การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ 64 
20. ขอ้กําหนดอืน่ๆ 65 
21. การดําเนนิการกรณีบรษัิทจัดการไมส่ามารถดํารงเงนิกองทนุไดต้ามทีป่ระกาศกําหนด 68 
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทนุรวม 68 

สว่นที ่3 ขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถ้อืหนว่ยลงทนุกบับรษิทัจดัการ 69 

1. บรษัิทจัดการ 69 
2. ผูด้แูลผลประโยชน์ 70 
3. ผูส้อบบัญช ี 72 
4. นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 73 
5. ผูจ้ัดจําหน่าย 73 
6. ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 73 
7. ผูด้แูลสภาพคลอ่ง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) 74 
8. ผูล้งทนุรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูด้แูลสภาพคลอ่ง) 74 
9. ทีป่รกึษา 74 
10. ผูป้ระกัน (กรณีกองทนุมปีระกัน) 74 
11. ผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุ (Outsource) 74 
12. คณะตัวแทนผูถ้อืหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) 74 
13. สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 74 
14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 75 



สารบญั 
 
15. กําหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จํากัดในการจ่ายเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 76 
16. วธิกีารชําระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 76 
17. การจัดทําทะเบยีนหน่วยลงทนุ การโอนหน่วยลงทนุ และขอ้จํากัดในการโอนหน่วยลงทนุ 77 
18. ขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทนุ 77 
19. หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ 77 
20. วธิกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพัน 77 
21. การระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ 78 
22. การเลกิกองทนุรวม 78 
23. การชําระบัญชเีมือ่เลกิกองทนุ 79  



 

 
i กองทุนเปิดบวัหลวงเพ่ิมพูน| B-ENHANCED 

คําจํากดัความ / คํานยิาม 
 

คําศพัท ์ คําอธบิายศพัท ์

กรมธรรมป์ระกนัชวีติ กรมธรรมป์ระกันชวีติที่ไดรั้บการอนุมัตจิากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิ
ประกันภัย (คปภ.) 

กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหนว่ย
ลงทนุ 

การประกันชีวติที่ใหท้ั ้งความคุม้ครองชีวติและการลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งไม่มีการรับประกันมูลค่า
กรมธรรม์ เนื่องจากมูลค่ากรมธรรม์ขึ้นอยู่กับมูลค่าหน่วยลงทุน โดยอาจสูงขึ้นหรือต่ําลงตามผล
ประกอบการของกองทนุรวม 

กลุม่กจิการ บรษัิทใหญ่ และบรษัิทยอ่ยตามมาตรฐานการบัญชทีีส่ภาวชิาชพีกําหนดเกีย่วกับการจัดทํางบการเงนิรวม  

กองทนุ หรอืกองทนุรวม กองทนุเปิดบัวหลวงเพิม่พูน 

กองทนุ CIS ตา่งประเทศ กองทุนที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective 
investment scheme) ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตัง้ในรูปบรษัิท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด แต่ไม่
รวมถงึกองทนุ property และกองทนุ infra ทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

การชดเชยราคา การเพิม่หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้ หรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีม่รีาคาหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้ง 
หรอืการจ่ายเงนิซึง่มมีูลคา่เท่ากับสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถกูตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง
แทนการเพิม่หรอืลดจํานวนหน่วยลงทนุ  

การลดความเสีย่ง การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทนุโดยการเขา้เป็นคูส่ัญญาใน derivatives  
ทีม่ลัีกษณะครบถว้นดังนี้ 
1. ไมม่วัีตถปุระสงคเ์พือ่หาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate) 
2. มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง 
3. เป็นการลดความเสีย่งทั่วไปและความเสีย่งเฉพาะของทรัพยส์นิทีต่อ้งการลดความเสีย่ง 
4. สามารถลดความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

กจิการ บรษัิทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์บรษัิทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย ์หรอืบรษัิทมหาชนจํากัด  

แกไ้ขราคายอ้นหลงั แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง โดยแกไ้ขราคายอ้นหลังตัง้แต่
วันทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งจนถงึปัจจุบัน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ 

คําเสนอซือ้ คําเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกจิการเป็นการทั่วไปที่ผูท้ําคําเสนอซื้อตอ้งปฏิบัตติามประกาศว่าดว้ย
หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีาร ในการเขา้ถอืหลักทรัพยเ์พือ่ครอบงํากจิการ  

โครงการ โครงการจัดการกองทนุเปิดบัวหลวงเพิม่พูน 

เงนิกองทนุ เงนิกองทนุของธนาคารพาณชิยห์รอืสถาบันการเงนิตา่งประเทศ ดังนี ้
1. ในกรณีที่เป็นธนาคารพาณิชย์ หมายถึง เงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนใน

ประเทศ แต่ไม่รวมถงึสาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าดว้ยองคป์ระกอบของเงนิกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชยท์ี่จดทะเบียนในประเทศ โดยอา้งองิ
จากหลักเกณฑ ์Basel III 

2. ในกรณีทีเ่ป็นสถาบันการเงนิต่างประเทศ หมายถงึ เงนิกองทุนสําหรับสถาบันการเงนิตา่งประเทศ
ทีม่กีารอา้งองิจากหลักเกณฑ ์Basel III 

เงนิฝาก หรอื 
ตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก 

ทรัพยส์นิดังนี้ 
1. เงนิฝาก เงนิฝากอสิลาม หรอืตราสารอืน่ทีม่ลัีกษณะทํานองเดยีวกับเงนิฝาก  
2. สลากออมทรัพยท์ีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
3. สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสนิ  

เงนิฝากอสิลาม ขอ้ตกลงที่เป็นไปตามหลักชาริอะห์ (Shariah) และมีลักษณะที่เทียบเคียงไดก้ับเงินฝาก โดย
คูส่ัญญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้ับผูฝ้ากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้จากคูส่ัญญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงไดก้ับผูรั้บฝาก
ไดเ้ต็มจํานวน ณ เวลาใดๆ 

ดชันกีลุม่สนิคา้โภคภณัฑ ์ ดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภัณฑห์ลายชนดิ 

ดชันเีงนิเฟ้อ ดัชนีทีจ่ัดทําขึน้โดยมวัีตถปุระสงคเ์พือ่สะทอ้นอัตราเงนิเฟ้อ 

ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ ตราสารทางการเงนิทีม่เีงือ่นไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้ 
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ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ ตราสารที่มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคาร
กลาง หรอืหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรอืองคก์ารระหว่างประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ํ้าประกัน 
แตไ่มร่วมถงึตราสารทีอ่อกโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

ตราสารภาครฐัไทย ตราสารดังนี ้
1. ต๋ัวเงนิคลัง  
2. พันธบัตรรัฐบาล หรอืพันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย  
3. พันธบัตร ต๋ัวแลกเงนิ ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ศกุกู หรอืหุน้กู ้ทีก่ระทรวงการคลังหรอืกองทนุฟ้ืนฟเูป็นผูม้ี

ภาระผูกพัน 

ตราสาร Basel III ตราสารเพือ่การนับเป็นเงนิกองทุนของสถาบันการเงนิไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรอืตา่งประเทศ ทีม่กีาร
อา้งองิจากหลักเกณฑก์ารกํากับดแูลสถาบันการเงนิของ Basel Committee on Banking Supervision 
(Basel III) 

ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์
ตา่งประเทศ 

ศูนยก์ลางหรอืเครอืข่ายใดๆ ที่จัดใหม้ีขึน้เพื่อการซือ้ขายหลักทรัพยใ์นต่างประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถว้นดังนี้ 
1. มกีารรวบรวมคําเสนอซือ้เสนอขายหลักทรัพยจ์ากผูเ้สนอซือ้หลายรายและผูเ้สนอขายหลายราย 
2. มกีารกําหนดหลักเกณฑห์รอืจัดใหม้รีะบบ ซึง่กําหนดเกีย่วกับวธิกีารในการซือ้ขายหลักทรัพยไ์ว ้

เป็นการล่วงหนา้ โดยผูใ้หบ้รกิารไม่อาจใชดุ้ลยพนิิจในการจัดการซือ้ขายเป็นประการอื่น และผู ้
เสนอซือ้เสนอขายยนิยอมทีจ่ะผูกพันตามหลักเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ นายทะเบยีนหน่วยลงทนุของกองทนุ  

บรษิทัจดทะเบยีน บรษัิททีม่หีลักทรัพยไ์ดรั้บการจดทะเบยีนหรอืไดรั้บอนุญาตใหท้ําการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลักทรัพย์
แหง่ประเทศไทย 

บรษิทัจดัการ บรษัิทจัดการกองทนุรวม 

บรษิทัประกนัชวีติ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าดว้ยการประกันชีวิตและไดรั้บ
ใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลักทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์การคา้หลักทรัพย ์
หรอืการจัดจําหน่ายหลักทรัพยท์ี่เป็นหน่วยลงทุน ซึง่บรษัิทจัดการมอบหมายใหเ้ป็นผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยใหห้มายความรวมถงึบุคคลอื่นใดที่อาจดําเนนิการดังกล่าวแทน
หรอืในนามของบรษัิทประกันชวีติไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

แบบ filing  แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลักทรัพย ์

ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน ์ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลักทรัพยอ์า้งองิ ซึง่กําหนดใหเ้ป็นหลักทรัพย ์
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ยการกําหนดประเภท
หลักทรัพยเ์พิม่เตมิ (ฉบับที ่6) 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุ  

ผูม้ภีาระผูกพนั ผูท้ี่มภีาระผูกพันในการชําระหนี้ตามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล 
ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน แลว้แตก่รณ ี

ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 
ในตา่งประเทศ 

ศนูยรั์บฝากหลักทรัพยต์า่งประเทศ และ/หรอืผูรั้บฝากหลักทรัพยต์า่งประเทศ  

ผูล้งทนุทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติ
ควบหนว่ยลงทนุ 

ผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติซึง่เบีย้ประกันสว่นหนึง่นํามาลงทนุในกองทนุรวม 

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื บุคคลหรือนิตบิุคคลที่บรษัิทจัดการกองทุนมอบหมายใหท้ําหนา้ที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
แลว้แตก่รณีของกองทนุ  

มตพิเิศษ  มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสีข่องจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อื
หน่วยลงทนุซึง่เขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของ
ผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่สง่หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มตเิสยีงขา้งมาก มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุน
ซึง่เขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วย
ลงทนุซึง่สง่หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มูลคา่หนว่ยลงทนุ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เมือ่สิน้วันทําการทีคํ่านวณ  
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ราคาขายหนว่ยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนั้น บวกดว้ยค่าธรรมเนียม 
การขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

ราคารบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่คํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วันทําการซื้อขายนั้น หักดว้ย
คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

วงเงนิลงทนุ 
วงเงนิรบัอนุญาต 

วงเงินที่สํานักงาน ก.ล.ต. และหรือธนาคารแห่งประเทศไทย และหรือหน่วยงานที่มีอํานาจตาม
กฎหมายใดๆ อนุญาต หรอืเห็นชอบใหก้องทนุโดยบรษัิทจัดการสามารถนําไปลงทนุในต่างประเทศได ้ 

วนัทําการ วันทําการตามปกตขิองบรษัิทจัดการ  

วนัทําการซือ้ขาย วันทําการขายหน่วยลงทุน หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามทีก่ําหนดในหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 
แลว้แตก่รณ ี

ศกุูก ตราสารทางการเงนิที่มีลักษณะผลตอบแทนและความเสี่ยงเทียบเคียงไดก้ับตราสารหนี้ทั่วไป และ
เป็นไปตามหลักชารอิะห ์

ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives ศนูยซ์ือ้ขายดังนี้ 
1. ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives ทีไ่ดรั้บใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ 
2. ศูนยซ์ื้อขาย derivatives ซึง่จัดตัง้ขึน้และใหบ้รกิารไดต้ามกฎหมายต่างประเทศและไดรั้บการ

ยอมรับจากสํานักงาน 

สมาคม  สมาคมที่เกีย่วเนื่องกับธุรกจิหลักทรัพยท์ีไ่ดรั้บอนุญาตใหจ้ัดตัง้และจดทะเบียนกับสํานักงาน โดยมี
วัตถปุระสงคเ์พือ่ทําการสง่เสรมิและพัฒนาธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภททีเ่กีย่วกับการจัดการลงทนุ 

สํานกังาน 
หรอืสํานกังาน ก.ล.ต. 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ 

หนว่ยลงทนุ หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดบัวหลวงเพิม่พูน 

หนว่ย CIS หน่วยของกองทนุอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้  
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใตบั้งคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าดว้ย

หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย 
กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบัน และกองทนุสว่นบคุคล 

2. หน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

หุน้กูร้ะยะส ัน้ หุน้กูท้ีม่กีําหนดเวลาชําระหนี้ไมเ่กนิ 270 วันนับแตวั่นทีอ่อกหุน้กู ้

benchmark ตัวชี้วัดของกองทุน ซึง่เป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกวา้งขวางและ
สอดคลอ้งกับนโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 

CIS operator บคุคลดังนี้ 
1. บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอื 
2. ผูท้ําหนา้ทีบ่รหิารจัดการกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

concentration limit อัตราสว่นการลงทนุทีคํ่านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทนุ 

counterparty limit อัตราสว่นการลงทนุทีคู่ส่ัญญา 

CRA สถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency) ที่ไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน เวน้
แต่ที่กําหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5 ของประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทน. 
87/2558 เรือ่ง การลงทนุของกองทนุ ลงวันที ่17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

credit derivatives derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสีย่งดา้นเครดติของทรัพยส์นิที่ไดรั้บการประกัน
ความเสีย่งจากคูส่ัญญาฝ่ายหนึง่ไปยังคูส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่ตามมาตรฐานสากล โดยคูส่ัญญาฝ่ายหนึง่
ซึง่มภีาระผูกพันทีจ่ะตอ้งชําระเงนิใหแ้ก่คู่สัญญาอกีฝ่ายหนึง่เมือ่เกดิเหตกุารณ์ทีม่ผีลตอ่การชําระหนี้ 
(credit event) ของทรัพยส์นิที่ไดรั้บการประกันความเสีย่ง จะไดรั้บผลตอบแทนหรอืค่าธรรมเนียม
สําหรับการมภีาระผูกพันดังกลา่ว 

credit event เหตกุารณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกับความสามารถในการชําระหนี้ตามทีร่ะบใุนขอ้ตกลงของตราสารหรอืสัญญา 

credit rating อันดับความน่าเชือ่ถอืทีจ่ัดทําโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิความสามารถในการชําระหนี้ตามตราสาร
หรอืสัญญา 

currency risk ความเสีย่งดา้น FX 
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delta อัตราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอืสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรอื
สัญญา แลว้แตก่รณ ี

derivatives สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ 

derivatives on organized 
exchange 

derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย derivatives 

discount rate อัตราสว่นลดของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทนุทีจ่ะใชใ้นการคํานวณมลูค่าของหลักทรัพยห์รอื
ตราสารนัน้ 

FX อัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange) 

group limit อัตราสว่นการลงทุนทีคํ่านวณตามกลุ่มกจิการ โดยการนําอัตราสว่นการลงทุนในแต่ละบรษัิทที่อยู่ใน
กลุม่กจิการมาคํานวณรวมกัน 

guarantor rating อันดับความน่าเชือ่ถอืของผูม้ภีาระผูกพันในฐานะผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 

international scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบระหวา่งประเทศ 

investment grade credit rating ในระดับทีส่ามารถลงทนุได ้

IOSCO International Organization of Securities Commissions 

issue rating อันดับความน่าเชือ่ถอืของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ 

issuer rating อันดับความนา่เชือ่ถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ัญญา 

market price มลูคา่ตามราคาตลาด 

national scale มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบภายในประเทศ 

NAV มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

net exposure มลูคา่การลงทนุสทุธใินทรัพยส์นิไมว่า่เป็นการลงทนุโดยตรงหรอืโดยออ้มผ่านการลงทนุในตราสารหรอื
สัญญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยูก่ับทรัพยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทนุมคีวามเสีย่งในทรัพยส์นินัน้ 

notional amount มลูคา่ตามหนา้สัญญาของ derivatives 

obligation ประเภทและลักษณะของทรัพยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม credit derivatives อา้งองิถงึ (obligation category 
& obligation characteristics) 

options สัญญาทีม่ลัีกษณะตาม (3) ของนยิาม “สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้” ในมาตรา 3 แหง่พระราชบัญญัตสิัญญา
ซือ้ขายลว่งหนา้ พ.ศ. 2546 

OTC derivatives derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย derivatives 

portfolio duration อายเุฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทนุ ซึง่ไดจ้ากการคํานวณคา่ตามมาตรฐานสากล 

product limit อัตราสว่นการลงทนุทีคํ่านวณตามประเภททรัพยส์นิ 

regulated market ศนูยก์ลางทีจ่ัดชอ่งทางการสือ่สารระหวา่งผูค้า้เพือ่ใหเ้กดิการเจรจาต่อรองซือ้ขายตราสารระหวา่งกันได ้
รวมทัง้ใหข้อ้มลูต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกับตราสารนัน้ โดยศนูยก์ลางดังกล่าวอยูภ่ายใตก้ารกํากับดแูลของทางการ
หรอืหน่วยงานทีท่ําหนา้ทีก่ํากับดแูลดา้นหลักทรัพยห์รอืตราสารทีม่ลัีกษณะทํานองเดยีวกับหลักทรัพย ์

repo ธรุกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนื (repurchase agreement) 

reverse repo ธรุกรรมการซือ้โดยมสีัญญาขายคนื (reverse repurchase agreement) 

SBL ธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลักทรัพย ์(Securities Borrowing and Lending) 

securities lending ธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์

share warrants ใบสําคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

single entity limit อัตราสว่นการลงทนุทีคํ่านวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ัญญา 

SIP Specific Investment Products 

SN ตราสารทีม่สีัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) 

sovereign rating อันดับความน่าเชือ่ถอืระดับประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตราสารมถีิน่ทีอ่ยู่ ซ ึง่เป็นการประเมนิความเสีย่ง
ในการผดินัดชําระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนัน้ 
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คําศพัท ์ คําอธบิายศพัท ์

TBMA สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) 

TSFC บรษัิทหลักทรัพยท์ีไ่ดรั้บใบอนุญาตประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทการใหส้นิเชือ่เพือ่ธรุกจิหลักทรัพย ์
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

TSR ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable Subscription Right) 

underlying สนิคา้ตัวแปร หรอืหลักทรัพยอ์า้งองิ 

WFE World Federation of Exchanges 
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สว่นที ่1 ขอ้มลูสรปุรายละเอยีดโครงการฯ และขอ้ผกูพนั 

ชือ่บรษิทัจดัการ: บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากัด  

ทีอ่ยูบ่รษิทัจดัการ: เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26  
 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศัพท ์0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996 

ชือ่โครงการจดัการ (ไทย):  กองทนุเปิดบัวหลวงเพิม่พูน  

ชือ่โครงการจดัการ (องักฤษ):  Bualuang Enhanced Fixed Income Fund 

ชือ่ยอ่โครงการ:  B-ENHANCED 

อายโุครงการ:  ไมก่ําหนด 

วนัทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัต ัง้และจดัการกองทนุ:  วันที ่9 มนีาคม 2563 

วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ:  วันที ่1 เมษายน 2563 

ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทนุรวม 

ประเภทของกองทนุ 

 กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน มีการลงทุนแบบมีความเสี่ยงทัง้ในและต่างประเทศ โดยกําหนดสัดส่วนการลงทุนใน
ต่างประเทศโดยเฉลีย่รอบปีบัญชไีม่เกนิรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน และเปิดใหม้กีารลงทุนในกองทุนรวมอืน่ภายใตก้ารจัดการ
ของบรษัิทจัดการ 

นโยบายการลงทนุของกองทนุ 
 กองทนุมนีโยบายกระจายการลงทนุทัง้ในและตา่งประเทศ ในหลักทรัพยต์อ่ไปนี้ 

• ตราสารหนี้ และ/หรอืตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ 

• หน่วยลงทนุของกองทนุรวม เชน่ กองทนุรวมตราสารหนี้ กองทนุรวมอทีเีอฟ (ETF) เป็นตน้ 
• หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึง่อยู่ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ โดยเฉลีย่รอบปีบัญชไีม่เกนิรอ้ยละ 60 ของมลูค่าทรัพยส์นิสทุธิ

ของกองทนุ  
• เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก 

 กองทุนจะเนน้ลงทุนในตราสารหนี้ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) อยา่งไรก็ด ีกองทุนอาจ
ลงทนุในตราสารหนี้ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากว่าทีส่ามารถลงทนุได ้(Non - Investment Grade) และ/หรอืตราสารหนี้ทีไ่มไ่ดรั้บการจัดอันดับ
ความน่าเชือ่ถอื (Unrated Securities) รวมกันโดยเฉลีย่รอบปีบัญชไีมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  
 ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 ของ
มูลค่าเงนิลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนอื่นตามดุลยพินิจของผูจ้ัดการ
กองทุนได ้หากเกดิกรณีทีส่ภาวการณ์ไมป่กต ิเชน่ คา่เงนิบาทตอ่ดอลลารส์หรัฐอ่อนค่าลงหรอืแข็งค่าขึน้อยา่งต่อเนื่อง จนอาจสง่ผลกระทบใน
เชงิลบต่อกองทุน ผูจ้ัดการกองทุนจะพจิารณาปรับสัดสว่นการป้องกันความเสีย่งตามความเหมาะสมเพือ่ประโยชน์ของกองทุน เป็นตน้ รวมถงึ
อาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หรอืตราสารที่มสีัญญา
ซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note: SN) ตลอดจนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
หรอืเห็นชอบใหก้องทนุลงทนุได ้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนซึง่อยู่ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการดังกล่าวตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบนโยบายการลงทนุของกองทุน ซึง่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด ทั ้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนยอ้นกลับในกองทุนตน้ทาง (Circle 
investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใตบ้รษัิทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment) อนึ่ง กรณี
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรอืสํานักงาน ก.ล.ต. มกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎเกณฑเ์กีย่วกับการลงทุนในกองทุนรวมอืน่ภายใตก้าร
จัดการของบรษัิทจัดการเดยีวกัน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธแิกไ้ขรายละเอยีดโครงการ โดยถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 
 ในการคํานวณสัดสว่นการลงทนุของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บรษัิทจัดการอาจไม่นับชว่งระยะเวลา 30 วันนับแต่
วันที่จดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม และ/หรอืชว่งระยะเวลา 30 วันก่อนเลกิกองทุน และ/หรอืชว่งระยะเวลาที่ตอ้งใชใ้นการจําหน่ายทรัพยส์นิของ
กองทนุเนื่องจากไดรั้บคําสั่งขายคนื หรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเพือ่รอการลงทนุ ซึง่มรีะยะเวลาไม่เกนิกวา่ 10 วันทําการ โดยตอ้งคํานงึถงึ
ประโยชน์ของผูล้งทนุเป็นสําคัญ 
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แนวทางการบรหิารความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิ 
 กองทุนมนีโยบายลงทนุในสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) เพือ่ป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 ของ
มลูค่าเงนิลงทุนในตา่งประเทศ อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นตามดุลยพนิจิของผูจ้ัดการกองทุนได ้หากเกดิ
กรณีทีส่ภาวการณ์ไมป่กต ิโดยผูจ้ัดการกองทนุจะพจิารณาปรับสัดสว่นการป้องกนัความเสีย่งตามความเหมาะสมเพือ่ประโยชน์ของกองทนุ   

ผลตอบแทนทีผู่ล้งทนุจะไดจ้ากเงนิลงทนุ 
 ผูล้งทนุจะมโีอกาสไดรั้บกําไรจากมลูคา่หน่วยลงทนุทีเ่พิม่ขึน้ (Capital Gain) ในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทีผู่ล้งทนุทําการขายคนืมี
มลูคา่สงูกวา่มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทีผู่ล้งทนุทําการซือ้กองทนุ 
  

ลกัษณะทีสํ่าคญัของกองทนุรวม 

Q: กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุรวมทีม่กีารกําหนดประเภทของผูล้งทนุ หรอืมกีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทนุหรอืไม ่อยา่งไร 

A: กองทนุรวมนี้เป็นกองทนุสําหรับผูล้งทนุทั่วไป และไมม่กีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทนุ 

Q: กองทนุรวมนีม้จํีานวนเงนิทนุโครงการเทา่ใด 

A: จํานวนเงนิทุนโครงการนี้เท่ากับ 10,000 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม บรษัิทจัดการอาจจะดําเนนิการเพิม่เงนิทุนโครงการภายหลังจดทะเบยีน โดย
ขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ ทัง้นี ้ภายใตห้ลักเกณฑท์ีส่ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

Q: กองทนุรวมนีเ้หมาะสมทีจ่ะเป็นทางเลอืกสําหรบัเงนิลงทนุลกัษณะใด และผูล้งทนุควรลงทนุในระยะเวลาเทา่ใด 

A: กองทนุรวมนี้เหมาะสมกับเงนิลงทนุของผูล้งทนุในสว่นทีส่ามารถรับความเสีย่งไดใ้นระดับปานกลางคอ่นขา้งต่ําจากการลงทนุในตราสารหนี้ 
และมโีอกาสรับผลตอบแทนโดยเฉลีย่ตอ่ปีในระยะยาวทีด่ ี

Q: ปจัจยัใดทีม่ผีลกระทบอยา่งมนียัสําคญัตอ่เงนิลงทนุของผูล้งทนุ 

A: การเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้อาจทําใหเ้กดิความผันผวนของราคาของตราสารทีก่องทุนลงทุน และปัจจัยอืน่ทีอ่าจมผีลกระทบต่อเงนิ
ลงทนุ ไดแ้ก ่
• การปรับอัตราดอกเบีย้นโยบายของประเทศตา่งๆ 
• การปรับเปลีย่นนโยบายภาครัฐของประเทศผูอ้อกตราสาร 
• ความสามารถในการชําระหนี้ของกจิการผูอ้อกตราสาร 
• ปรมิาณการออกพันธบัตรของภาครัฐ 

Q: กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุรวมทีม่ผีูป้ระกนัเงนิลงทนุหรอืเป็นกองทนุรวมทีมุ่ง่เนน้จะคุม้ครองเงนิตน้หรอืไม ่อยา่งไร 

A: กองทนุรวมนี้ไมม่กีารประกันเงนิลงทนุ และไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ 

Q: กองทนุรวมนีม้รีอบระยะเวลาบญัชอียา่งไร 

A: กองทนุรวมนี้มรีอบระยะเวลาบัญชสีิน้สดุทกุวันที ่31 มนีาคมของทกุปี โดยรอบระยะเวลาบัญชแีรกสิน้สดุวันที ่31 มนีาคม 2564 

ขอ้กําหนดในการซือ้ขายและโอนหนว่ยลงทนุ 

Q: กองทนุรวมนีม้วีธิกีารขายและรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุอยา่งไร  

A: วธิกีารขาย 
 ผูส้นใจสามารถซือ้หน่วยลงทนุ ในราคาขายหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย โดยลงทุนขัน้ต่ํา 500 บาท สําหรับสั่งซือ้ครัง้แรก 

และครัง้ตอ่ไป ไดท้กุวันทําการของธนาคารพาณชิย ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 - 15.30 น. 
 สามารถตดิตอ่จองซือ้ ไดท้ี ่

• บรษิทัจดัการ  
บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากัด  
เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท ์0-2674-6488 
 
 



 

 
3 กองทุนเปิดบวัหลวงเพ่ิมพูน| B-ENHANCED 

• ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
เลขที ่333 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์1333 และสาขาตา่งๆ ทั่วประเทศ 

 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
เลขที ่191 อาคารสลีมคอมเพล็กซ ์ชัน้ 29 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์0-2231-3777 และ 0-2618-1000 

 บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) 
เลขที ่1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบรุ ีแขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร 10800 
โทรศัพท ์0-2777-8999 

 บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) 
เลขที ่25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชัน้ 15 - 17 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์0-2638-5500  

 บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากัด 
เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 11 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์0-2680-1234 

 บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
เลขที ่849 อาคารวรวัฒน์ ชัน้ 11, 14 และ 15 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์0-2635-1700  

 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด (มหาชน) 
เลขที ่252/6 อาคารสํานักงานเมอืงไทย-ภัทร 1 ชัน้ 6, 8-11 ถนนรัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท ์0-2305-9449 

 บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
เลขที ่989 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์ชัน้ 9, 14-15 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวัน เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท ์0-2657-7000 

 บรษัิทหลักทรัพย ์กรุงศร ีจํากัด (มหาชน) 
เลขที ่898 อาคารเพลนิจติทาวเวอร ์ชัน้ 3 ถนนเพลนิจติ แขวงลมุพนิี เขตปทมุวัน กรงุเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท ์0-2659-7000 

 บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากัด 
เลขที ่52 อาคารธนยิะ พลาซา่ ชัน้ที ่17 โซนด ีถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์0-2026-5100 กด 1 

 บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากัด 
เลขที ่19 อาคาร 3 ไทยพาณชิย ์ปารค์พลาซา่ ชัน้ที ่2,20-21 ถนนรัชดาภเิษก แขวงจตจุักร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท ์0-2949-1999 

 บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
เลขที ่173 อาคารเอเชยีเซ็นเตอร ์ชัน้ 10 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์0-2658-8889 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ทีอ่าจแตง่ตัง้เพิม่เตมิ  

และสามารถสั่งซือ้ดว้ยวธิอีืน่ ดังนี้ 

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

• ระบบอเิล็กทรอนกิส ์ทกุวันตลอด 24 ชั่วโมง ไดท้ี ่
 Bualuang iBanking  
 Bangkok Bank Mobile Banking  
 ระบบเอทเีอ็ม (ATM) ของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
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 ระบบโทรศัพท ์(Tele-bank) ดว้ยบรกิาร Bualuang Phone 
 Mobile Application: BF Fund Trading 
การสง่คําสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่าน BF Fund Trading ก่อนเวลา 15.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ 
สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการส่งคําสั่งซือ้หลังเวลา 15.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย หรอืส่งคําสั่งซือ้ในวันหยุดทําการซือ้ขาย 
จะไดร้าคาขายหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไป 
การส่งคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส ์(ยกเวน้ BF Fund Trading) ก่อนเวลา 16.00 น. ในวันทําการซื้อขาย จะไดร้าคา
ขายหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการสง่คําสั่งซือ้หลังเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย หรอืสง่คํา
สั่งซือ้ในวันหยดุทําการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไป 

การชําระเงนิคา่ส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ม ี2 กรณ ีดังนี้  

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

สามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกันกับสํานักงานทีรั่บการสั่งซือ้เทา่นัน้ โดยจะตอ้งลงวันทีท่ีส่ั่งซือ้และขดีคร่อมเฉพาะ
สั่งจ่ายในนาม “บญัชจีองซือ้หน่วยลงทนุกองทุนเปิดบวัหลวงเพิม่พูน” ซึง่เป็นบัญชเีงนิฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอื
บัญชจีองซือ้อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคต      

(ข) สามารถชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืของสถาบันการเงนิ
อืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใดในวันทีท่ีส่ั่งซือ้ 
อย่างไรก็ตาม การรับชําระดว้ยบัตรดังกล่าว บรษัิทจัดการจะแจง้ระยะเวลาหรือเงื่อนไขอื่นใด ตามที่บรษัิทจัดการจะกําหนดให ้
ผูส้นใจลงทนุทราบผ่าน www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม 

(ค) สามารถชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของธนาคาร ตอ่ไปนี้  
• บมจ.ธนาคารกสกิรไทย 
• บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
• บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต 
• บมจ.ธนาคารไทยพาณชิย ์
• บมจ.ธนาคารกรุงศรอียธุยา 
หรอืธนาคารพาณิชยอ์ืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจะประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที่ www.bblam.co.th หรอื
แจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม 

2. กรณีส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่  
(ก) สามารถชําระคา่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรอืวธิอีืน่ใด ทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกัน

กับสํานักงานที่รับการสั่งซือ้เท่านั้น โดยจะตอ้งลงวันที่ที่สั่งซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชจีองซือ้หน่วยลงทุนของ 
บลจ.บัวหลวง” ซึง่เป็นบัญชเีงนิฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืบัญชจีองซือ้อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคต 

(ข) สามารถชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืของสถาบันการเงนิ
อืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใดในวันทีท่ีส่ั่งซือ้ 
อย่างไรก็ตาม การรับชําระดว้ยบัตรดังกล่าว บรษัิทจัดการจะแจง้ระยะเวลา หรือเงื่อนไขอื่นใด ตามที่บรษัิทจัดการจะกําหนด ให ้
ผูส้นใจลงทนุทราบผ่าน www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม  

(ค) สามารถชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของธนาคาร ตอ่ไปนี้  
• บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
• บมจ.ธนาคารกสกิรไทย 
• บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
• บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต 
• บมจ.ธนาคารไทยพาณชิย ์
• บมจ.ธนาคารกรุงศรอียธุยา 
หรอืธนาคารพาณิชยอ์ืน่ใดที่บรษัิทจัดการจะประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที่ www.bblam.co.th หรอืแจง้
โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม 
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 วธิกีารรบัซือ้คนื 

 ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสง่คําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุได ้โดยผ่านชอ่งทางดังนี้ 

• บรษิทัจดัการ และหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 15.30 น. 

• ระบบอเิล็กทรอนกิส ์ทกุวันตลอด 24 ชัว่โมง ไดท้ี ่
 Bualuang iBanking  
 Bangkok Bank Mobile Banking  
 ระบบเอทเีอ็ม (ATM) ของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
 ระบบโทรศัพท ์(Tele-bank) ดว้ยบรกิาร Bualuang Phone 
 Mobile Application : BF Fund Trading 

การสง่คําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนผ่าน BF Fund Trading ก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทําการซือ้ขาย จะไดร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีคํ่านวณ
ได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการสง่คําสั่งขายคนื หลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซือ้ขาย หรอืสง่คําสั่งขายคนืในวันหยุดทํา
การซือ้ขายจะไดร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไป 
การส่งคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส ์(ยกเวน้ BF Fund Trading) ก่อนเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย จะไดร้าคา
รับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่คํานวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนั้น และหากเป็นการส่งคําสั่งขายคืน หลังเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย 
หรอืสง่คําสั่งขายคนืในวันหยดุทําการซือ้ขายจะไดร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไป 

 อนึง่ ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะไดรั้บเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วันทําการนับแตวั่นคํานวณมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคา
ขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยการโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีร่ะบุไวใ้น
คําขอเปิดบัญช ีหรอืเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอื่นที่อาจเพิม่เตมิในอนาคต สั่งจ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุนและสง่ทาง
ไปรษณียล์งทะเบยีนใหท้า่นตามทีอ่ยูท่ีแ่จง้ไวแ้ลว้ 

Q: ทา่นสามารถซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหนว่ยลงทนุ (Unit Linked) ไดห้รอืไม ่

A: ได ้ทั ้งนี้ ก่อนเปิดใหบ้รกิารซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทาง www.bblam.co.th        
การซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติอาจมขีอ้กําหนดและวธิปีฏบัิตทิีแ่ตกตา่งไปจากการซือ้ขายกองทนุเพยีงอยา่งเดยีว ผูล้งทนุทีซ่ือ้
กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุจงึควรศกึษารายละเอยีดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุกอ่นตัดสนิใจลงทนุ  

Q: การลงทนุในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหนว่ยลงทนุ (Unit Linked) คอือะไร 

A: การลงทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุน คอื การทีผู่ล้งทนุขอทําประกันชวีติกับบรษัิทประกันชวีติ และบรษัิทประกันชวีติจะนํา
เงนิค่าเบีย้ประกันชวีติสว่นหนึ่งหรือทัง้หมดไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผูล้งทุนเลอืกจากรายชือ่กองทุนรวมที่บรษัิทประกันชวีติกําหนดไว ้
โดยสัดส่วนของเงนิค่าเบีย้ประกันชวีติที่จะนําไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป็นเท่าใดขึน้อยู่กับหลักเกณฑ ์และเงือ่นไขที่กําหนดไวใ้นกรมธรรม ์
ทัง้นี้ เงนิคา่เบีย้ประกันชวีติทีนํ่าไปลงทนุในกองทุนรวมอาจเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงไดต้ลอดเวลาตาม ผลการดําเนนิงานของกองทนุรวม
ทีผู่ล้งทนุเลอืกไว ้อนึง่ผลตอบแทนและผลการดําเนนิการจากการซือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุน อาจมคีวามแตกตา่งกับการซือ้หน่วย
ลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดยีว อันเนื่องมาจากการคดิค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน หรอืเงื่อนไขที่บรษัิทจัดการ และ/หรือ
บรษัิทประกันชวีติกําหนด 

Q: กรณีใดทีบ่รษิทัจดัการกองทนุรวมสงวนสทิธไิมข่ายหนว่ยลงทนุ  

A: บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืระงับการสั่งซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรอืบางสว่น ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังนี้ 
(1) กรณีทีเ่อกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ ไมถ่กูตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอืไมค่รบถว้น  
(2) กรณีทีบ่รษัิทจัดการเกดิขอ้สงสัยวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไมโ่ปร่งใส เชน่ อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้  
(3) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในบางกรณีตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร เชน่ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการ

เห็นวา่การสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วอาจกอ่ใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทนุหรอืกอ่ใหเ้กดิผลเสยีหายแกก่องทนุ เป็นตน้ 
(4) บรษัิทจัดการอาจปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผูล้งทุน หากคําสั่งซือ้ดังกล่าวมผีลทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนรายนัน้ถอืหน่วยลงทุน

มากกวา่รอ้ยละ 5 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

Q: กองทุนรวมนีม้ขีอ้กําหนดเกีย่วกบัการเลือ่นกําหนดเวลาชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทุน การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ตามคําส ัง่ทีร่บัไวแ้ลว้ และการหยดุรบัคําส ัง่ซือ้หรอืขายคนืหนว่ยลงทนุไวอ้ยา่งไร   

A: การเลือ่นกําหนดเวลาชําระคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุ 
 บรษัิทจัดการอาจเลือ่นกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คํีาสั่งขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได ้

ในกรณีดังตอ่ไปนี้ 
(1) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุดังต่อไปนี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบของผูดู้แล

ผลประโยชน์แลว้ 
(ก) มเีหตจํุาเป็นทําใหไ้มส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล หรอื 
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(ข) มเีหตุที่ทําใหก้องทุนรวมไม่ไดรั้บชําระเงนิจากหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิที่ลงทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ 

(2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคํีาสั่งขายคนืหน่วยลงทุนก่อนหรอืในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการพบว่าราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกตอ้ง 
และผูด้แูลผลประโยชน์ยังไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา 

การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหนว่ยลงทนุตามคําส ัง่ทีร่บัไวแ้ลว้ 
บรษัิทจัดการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คนื หรอืไมรั่บสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคนื หรอืคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บ
ไวแ้ลว้ หรอือาจหยดุรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคนื หรอืคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุไดใ้นกรณีทีป่รากฏเหตดัุงตอ่ไปนี้ 
(1) ตลาดหลักทรัพย ์หรอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพย ์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ
(2) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มีความเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบของผูดู้แล

ผลประโยชน์แลว้ ซึง่ใหก้ระทําไดไ้มเ่กนิ 1 วันทําการ เวน้แตจ่ะไดรั้บการผ่อนผันเวลาดังกลา่วจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
(ก) มเีหตจํุาเป็นทําใหไ้มส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุไดอ้ย่างสมเหตสุมผล 
(ข) ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 
(ค) มเีหตจํุาเป็นอืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(3) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์ดังตอ่ไปนี้เกดิขึน้ ซึง่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวม
อยา่งมนัียสําคัญ 
(ก) ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยท์ี่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะในกรณีทีก่องทุนรวมลงทุนใน

หลักทรัพยท์ีซ่ ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยแ์หง่นัน้เกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 
(ข) มเีหตุการณ์ทีท่ําใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีและทําใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจากประเทศหรอื

รับโอนเงนิจากตา่งประเทศไดต้ามปกต ิหรอื 
(ค) มเีหตุที่ทําใหก้องทุนรวมไม่ไดรั้บชําระเงนิจากหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิที่ลงทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดังกล่าวอยู่

เหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ และผูด้แูลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้ 
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย 

เนื่องจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดังตอ่ไปนี้ 
(ก) บรษัิทจัดการมเีหตอุันควรสงสัยวา่ผูล้งทนุรายนัน้ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกับการกระทําดังตอ่ไปนี้ 

1. การกระทําที่เป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกับการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงนิ 
ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ 

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย หรอื 
3. การกระทําทีเ่ป็นการปฏบัิตติามคําสั่งเกีย่วกับการยดึหรอือายัดทรัพยส์นิโดยบคุคลผูม้อีํานาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษัิทจัดการไมส่ามารถดําเนนิการรูจ้ักลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับลกูคา้ไดใ้นสาระสําคัญ 
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนใหบ้รษัิทจัดการรายอืน่เขา้บรหิารจัดการกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่

บริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพยว์า่ดว้ยการดํารงเงนิกองทนุของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขาย
หลักทรัพยแ์ละการคา้หลักทรัพยแ์ละการจัดจําหน่ายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ัดการเงนิทุนสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ 
ซึง่ใหก้ระทําไดไ้มเ่กนิ 3 วันทําการ 

(6) อยูใ่นระหวา่งดําเนนิการเพือ่เลกิกองทนุรวมตามขอ้ 22.1 (5) ในสว่นขอ้ผูกพัน 
(7) บรษัิทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรอืหยุดรับคําสั่งซือ้หรอืคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บรษัิทจัดการพบว่า

ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยังไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คํีาสั่งซือ้หน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรอืหยุด
รับคําสั่งซือ้หรอืคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทั่วไปใหท้ราบถงึการหยุดรับคํา
สั่งซือ้หรอืคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลัน เชน่ การประกาศทางเว็บไซต ์เป็นตน้ 

การหยดุรบัคําส ัง่ซือ้หรอืขายคนืหนว่ยลงทนุ 
เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มคีวามจําเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของประเทศ หรือ 
เพือ่รักษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ บรษัิทจัดการจะหยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรอืคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนได ้
เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ ซึ่งจะไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคนื หรอืคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออกไปได ้
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Q: วธิกีารสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเป็นอยา่งไร 

A: ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถทําการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุได ้โดยผ่านชอ่งทางดังนี้  

• บรษิทัจดัการ และหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 15.30 น. 

• ระบบอเิล็กทรอนกิส ์ทกุวันตลอด 24 ชัว่โมง ไดท้ี ่
 Bualuang iBanking  
 Bangkok Bank Mobile Banking  
 ระบบโทรศัพท ์(Tele-bank) ดว้ยบรกิาร Bualuang Phone  
 BF Fund Trading 
การทํารายการขอสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์(ยกเวน้ BF Fund Trading) ก่อนเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้
ขายจะไดร้าคาขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนที่คํานวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนั้น และหากเป็นการทํารายการขอสับเปลี่ยนหลังเวลา 
16.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย หรอืทํารายการขอสับเปลีย่นในวันหยุดทําการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีคํ่านวณ
ได ้ณ สิน้วันทําการถัดไป  
การทํารายการขอสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนผ่าน BF Fund Trading กอ่นเวลา 15.30 น. ในวันทําการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหรอืรับ
ซือ้คนืหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการทํารายการขอสับเปลีย่นหลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการ
ซือ้ขาย หรอืทํารายการขอสับเปลีย่นในวันหยุดทําการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการ
ซือ้ขายถัดไป 

Q: กองทนุรวมนีก้ําหนดวธิกีารโอนหนว่ยลงทนุ และขอ้จํากดัการโอนไวอ้ยา่งไร 
A: ผูโ้อนและผูรั้บโอนจะตอ้งมายืน่คําขอโอนหน่วยลงทนุดว้ยตนเองทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ในกรณีทีผู่รั้บโอนยังไมเ่คยมบัีญชี

กองทนุกับบรษัิทจัดการมากอ่น ผูรั้บโอนจะตอ้งกรอกรายละเอยีดในคําขอเปิดบัญชกีองทนุและยืน่ตอ่ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
พรอ้มกับคําขอโอนหน่วยลงทนุ 

 ผูโ้อนจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุในอัตรา 50 บาทตอ่หน่วยลงทนุ 1,000 หน่วย หรอืเศษของ 1,000 หน่วย ในวันทีย่ืน่คํา
ขอโอนหนว่ยลงทนุ 

 หลังจากทีไ่ดรั้บคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผูโ้อนแลว้ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะสง่มอบหลักฐานการรับคําขอโอน
หน่วยลงทนุใหแ้กผู่โ้อนไวเ้ป็นหลักฐาน 

 นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะบันทกึขอ้มลูการโอนหน่วยลงทนุ และบรษัิทจัดการจะออกใบยนืยันการโอนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่โ้อนหน่วย
ลงทนุและผูรั้บโอนหน่วยลงทนุภายใน 6 วันทําการนับแต่วันทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บคําขอโอนหน่วยลงทนุ สทิธใินการ
ขายคนืหน่วยลงทนุของผูรั้บโอนจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มลูการโอนหน่วยลงทนุแลว้ 

 ขอ้จํากดัการโอนหนว่ยลงทนุ 
 ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทนุไดเ้ฉพาะกรณีดังตอ่ไปนี ้

(1) กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทนุใหบ้ดิา มารดา บตุรและคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
(2) การโอนหน่วยลงทนุตามคําสั่งศาลหรอืโดยผลของกฎหมาย 
(3) การโอนหน่วยลงทนุในกรณีพเิศษอืน่ๆ ทีน่ายทะเบยีนเห็นสมควรและอนุมัตใิหโ้อนได ้

Q: ผูถ้อืหนว่ยลงทุนจะทราบขอ้มูลเกีย่วกบัมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคา่หนว่ยลงทุน และราคาขายและรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุนไดจ้าก
ชอ่งทางใด 

A: ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตดิตามมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ไดจ้าก 
• ประกาศปิดทีบ่รษัิทจัดการ และหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
• หนังสอืพมิพก์รุงเทพธรุกจิ และหรอืหนังสอืพมิพผู์จ้ัดการ 
• Bualuang Phone โทร. 1333 
• บลจ.บัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8 หรอืที ่www.bblam.co.th 
• NAV Center ไดท้ี ่www.thaimutualfund.com 
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สทิธขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

Q: กองทนุรวมนีม้กีารออกและสง่มอบหลกัฐานแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุหรอืไม ่อยา่งไร  

A: กองทนุนี้มกีารออกหลักฐานแสดงสทิธเิป็น สมุดบญัชแีสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ 
 โดยบรษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะออกสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนภายในวันทําการซือ้

หน่วยลงทุน ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งมารับสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนดว้ยตนเอง และสามารถนําสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน
มาบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบันไดตั้ง้แต่วันทําการถัดจากวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน แลว้แตก่รณ ี

 กรณีสั่งซือ้ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต กําหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนใชเ้อกสารหนา้ทีแ่สดงรายการเคลือ่นไหวบัญชกีองทุนรวมเป็นหลักฐานแสดงสทิธิ
ได ้ผูถ้ือหน่วยลงทุนรายใดประสงค์จะใหอ้อกสมุดบัญชีแสดงสิทธิเพื่อใชเ้ป็นหลักฐานแสดงสิทธผูิถ้ือหน่วยลงทุนยังสามารถรอ้งขอไดท้ี่
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีอ่อกหลักฐานแสดงสทิธนัิน้ๆ ได ้

 กรณีสั่งซือ้ผ่านระบบ Fund Connext ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โครงการจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบรษัิทจัดการ
จะดําเนินการใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทําการบันทกึชือ่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนที่ไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทุนเรยีบรอ้ยแลว้ เป็นผูถ้อืหน่วยลงทุน
ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุตามรายละเอยีดในคําขอเปิดบัญชกีองทุนและหรอืคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุ เมือ่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไดช้ําระเงนิคา่ซือ้
หน่วยลงทนุครบถว้นแลว้ 

Q: ผูถ้อืหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถูกจํากดัสทิธใินเรือ่งใด ภายใตเ้งือ่นไขอยา่งไร 

A:  ผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจถูกจํากัดสทิธใินการลงมตเิพื่อแกไ้ขเพิ่มเตมิโครงการ ในกรณีที่บุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ่งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษัิทจัดการหรอืบรษัิทหลักทรัพยท์ี่เป็นเจา้ของบัญชแีบบไม่เปิดเผยชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(Omnibus Account) จะไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลนั้นในสว่นที่เกนิกว่าหนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
ทั ้งนี้ เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบ ยกเวน้หรือผ่อนผันให ้
ดําเนนิการเป็นอยา่งอืน่ได ้

Q: ผูล้งทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนมสีทิธทิ ีแ่ตกต่างจากผูถ้อืหน่วยลงทุนปกตทิีซ่ ือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี้
เพยีงอยา่งเดยีว อยา่งไร      

A:  ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุน มใิชผู่ถ้อืหน่วยลงทุน จงึมีสทิธปิระโยชน์ทีแ่ตกต่างจากผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทนุนี้ ทัง้นี้ 
ขึน้อยูก่ับเงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการและบรษัิทประกันชวีติกําหนด โดยผูล้งทุนสามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิจากหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทุนรวม 
ในสว่นขอ้มลูรายละเอยีดโครงการจัดการขอ้ 20.4 “การซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ” 

Q: กองทุนรวมนีม้ชี่องทางและวธิกีารรอ้งเรยีนของผูล้งทุน และนโยบายการระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ตลอดจนวธิเีขา้สูก่ระบวนการดงักลา่วหรอืไม ่อยา่งไร 

A: ผูล้งทนุสามารถทําหนังสอืรอ้งเรยีน ไดท้ี ่
• บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากัด โทรศัพท ์0-2674-6488 กด 8 
• สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Center) โทรศัพท ์1207 
• ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
• ผูด้แูลผลประโยชน ์

ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2470-3200-2 

 การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ 
 บรษัิทจัดการตกลงใหม้ีการระงับขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บรษัิทจัดการปฏิบัตไิม่เป็นไปตามโครงการจัดการ

กองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่เกีย่วขอ้ง อันมีผลใหเ้กดิความ
เสยีหายแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแลว้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําขอ้พิพาทเขา้สู่การพจิารณาตามกระบวนการ
อนุญาโตตลุาการของสํานักงาน ก.ล.ต. ได ้
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บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนนิงานของกองทนุรวม 

Q: ขอ้มูลเกีย่วกบับรษิทัจดัการกองทนุรวม 

A: บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ไดรั้บใบอนุญาตจดทะเบยีนจากกระทรวงการคลังใหป้ระกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภท 
กจิการจัดการลงทนุในปี 2535 โดยมทีนุจดทะเบยีนจํานวน 100 ลา้นบาท (ชําระเต็มมลูคา่แลว้) 

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

 จํานวนกองทนุรวมท ัง้หมดและมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 
 ณ วันที ่29 เมษายน 2565 มจํีานวนกองทนุรวมทัง้หมด 99 กองทนุ  
 มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมเทา่กับ 737,143.53 ลา้นบาท 

รายชือ่คณะกรรมการบรษิทั 

1. นายสตเีฟน แทน กรรมการ 
2. นางสาวสญุาณี 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. นางสาวสญุาณี 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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Q: รายชือ่คณะกรรมการการลงทุน  

A: รายชือ่คณะกรรมการการลงทนุ มดัีงนี ้

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

Q: รายชือ่ผูจ้ดัการกองทนุ ประวตักิารศกึษา และประสบการณ์การทํางานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทนุรวม รวมท ัง้หนา้ที่
ความรบัผดิชอบของผูจ้ดัการกองทนุดงักลา่ว 

A: รายชือ่ผูจ้ัดการกองทนุ 

ชือ่-สกุล ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ทํางาน 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิาร

จดัการกองทนุรวม 

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 
ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

1. 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 เพือ่ใหก้ารจัดการ
กองทนุมปีระสทิธภิาพ ตดิตาม
ภาวะตลาด และหลักทรัพย ์
ตราสารหนี้ เพือ่กําหนดกลยทุธ ์
การลงทนุ บรหิารจัดการกองทนุ 

2. นางสาวชนกิานต ์ลลีาธรรมรตัน ์ - ปรญิญาโท การเงนิ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- ปรญิญาตร ีการเงนิ  
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

- Assistant Managing Director  
บลจ.บัวหลวง 

- ผูอ้ํานวยการ บลจ.ไทยพาณชิย ์ 
- ผูจั้ดการกองทนุ  
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

- Trader บมจ.ธนาคารไทยพาณชิย ์ 
- Credit Officer บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
- Dealer บมจ.เงนิทนุนวธนกจิ 

บรหิารทมีงาน เพือ่ใหก้ารจัดการ
กองทนุมปีระสทิธภิาพ ตดิตาม
ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะตลาดเงนิ 
ตลาดตราสารหน้ี ตราสารทนุ  
และสนิทรพัยท์างเลอืก ทัง้ใน 
และตา่งประเทศ เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลู
ประกอบการวเิคราะห ์ตัดสนิใจ
ลงทนุ กําหนดกลยทุธก์ารลงทนุ 
และบรหิารการลงทนุ 

3. นางสาวปรยินชุ คลอ่งคํานวณการ - ปรญิญาโท การเงนิ  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- ปรญิญาตร ีการเงนิ  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- Senior Vice President  
บลจ.บัวหลวง  

- ผูจั้ดการ ฝ่ายบรหิารความเสีย่ง  
บลจ.ทหารไทย 

- ผูช้ว่ยผูจั้ดการ กองทนุสว่นบุคคล  
บมจ.ธนาคารทหารไทย 

- นักวเิคราะหห์ลักทรัพย ์ 
บมจ.เงนิทนุกรุงเทพธนาทร 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ 
ตลาดตราสารหนี้ และหลักทรัพย์
ตา่งประเทศ เพือ่ประกอบการ
วเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิาร 
การลงทนุ 

4. นางสาวอรุณ ีศลิปการประดษิฐ - ปรญิญาโท  
บรหิารธรุกจิ (การเงนิ)  
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีบัญช ี
มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 

- Senior Vice President 
บลจ.บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ 
ตลาดตราสารหนี้และหลักทรัพย์
ตา่งประเทศ เพือ่ประกอบการ
วเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิาร 
การลงทนุ 
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ชือ่-สกุล ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ทํางาน 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิาร

จดัการกองทนุรวม 

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 
ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

5. นางสาวศริารตัน ์อรุณจติต ์ - ปรญิญาโท การเงนิ  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- ปรญิญาตร ี 
บรหิารธรุกจิ (การเงนิ) 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

- Vice President  
บลจ.บัวหลวง 

- เจา้หนา้ทีว่จัิยตลาด  
บลจ.เอ็ม เอฟ ซ ี(มหาชน) 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ  
ตลาดตราสารหน้ี 
และหลักทรัพยต์า่งประเทศ 
เพือ่ประกอบการวเิคราะห ์
เปรยีบเทยีบ ตดิตามหลักทรัพย ์
ทีล่งทนุ และบรหิารการลงทนุ 

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

- ปรญิญาตร ี คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- Assistant Vice President  
บลจ.บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ  
ตลาดตราสารหนี้ เพือ่ประกอบ 
การวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ 
ตดิตามหลักทรัพยท์ีล่งทนุ 
และบรหิารการลงทนุ 

Q: รายชือ่ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ และผูด้แูลผลประโยชน ์ 

A: 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 ์ไทยพาณชิย ์จํากัด โทรศัพท ์0-2949-1999 

 บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2658-8889 

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

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

นอกจากหนา้ทีต่ามทีก่ําหนดไวใ้นสัญญาแตง่ตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ยังมหีนา้ทีต่ามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุดว้ย 

ชอ่งทางทีผู่ล้งทนุสามารถทราบขอ้มลูเพิม่เตมิ 

Q: ผูล้งทนุสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิไดจ้ากทีใ่ด  
A: ผูล้งทนุสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ไดท้ี ่

• บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากัด 
โทรศัพท ์0-2674-6488 เว็บไซต ์www.bblam.co.th 

• ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
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ปจัจยัความเสีย่งของกองทนุรวม 

กองทุนเปิดบัวหลวงเพิม่พูน มคีวามเสีย่งและแนวทางในการบรหิารความเสีย่ง โดยเรยีงลําดับตามโอกาสทีอ่าจเกดิขึน้และมนัียสําคัญของผลกระทบ
จากมากไปนอ้ย ไดดั้งตอ่ไปนี้ 

1. ความเสีย่งจากการดําเนนิงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) 
ผูอ้อกตราสารอาจไมส่ามารถชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ไดเ้ต็มจํานวน หรอืตามเวลาทีก่ําหนด 

2. ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 
ราคาขายของตราสารหนี้อาจเพิม่ขึน้หรอืลดลง ซึง่อาจเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกจิ อัตราดอกเบีย้ในทอ้งตลาดการคาดการณ์ของนักลงทุน 
ฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงานของผูอ้อกตราสาร เป็นตน้ 

3. ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร (Liquidity Risk) 
คอื ความเสีย่งที่ไม่สามารถขายตราสารไดห้รอืขายไดแ้ต่ไม่อาจขายไดใ้นราคาที่ตอ้งการ จําเป็นตอ้งขายในราคาต่ําผูจ้ัดการกองทุนจะใช ้
ความระมัดระวังสงูสดุในการเลอืกตราสารทีจ่ะลงทุน โดยเนน้การลงทุนในตราสารหนี้ทีม่คีวามน่าเชือ่ถอื และมปีรมิาณการซือ้ขายสงู รวมถงึ
ตราสารทีผู่อ้อกมคีวามเสีย่งต่ํา ซึง่จะชว่ยลดความเสีย่งดา้นนี้ได ้

4. ความเสีย่งจากความสามารถในการชําระหนี ้(Default Risk) 
คอื ผูอ้อกตราสารหนี้หมดความสามารถในการชําระดอกเบี้ยหรอืเงนิตน้ มูลค่าตราสารนั้นๆ อาจเป็นศูนย ์ซึง่กองทุนจะขาดทุนจากการถือ
ครองตราสารนั้น จากความเสีย่งขา้งตน้ บรษัิทจัดการไดม้กีารวเิคราะหค์วามสามารถในการชําระหนี้ของผูอ้อกตราสารหนี้ โดยตราสารหรือ 
ผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรือผูค้ํ้าประกัน ตอ้งไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือในระดับ Investment Grade ณ วันที่ลงทุน 
ทัง้นี้ กรณีตราสารดังกล่าวเป็นหุน้กูด้อ้ยสทิธตัิวตราสารจะตอ้งไดรั้บอันดับความน่าเชือ่ถือ (Issue Rating) อยู่ในระดับ Investment Grade 
เทา่นัน้รวมทัง้วเิคราะห ์และตดิตามทศิทางอัตราดอกเบีย้ และสภาพคลอ่งของตราสารหนี้ เพือ่คัดเลอืกตราสารหนี้ทีจ่ะลงทุนในจังหวะเวลาที่
เหมาะสม ใหไ้ดผ้ลตอบแทนสงูสดุ  

5. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk)  
คือ ความผันผวนของราคาตราสารหนี้ ที่เปลี่ยนมอืไดอ้ันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด หากอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ลดลงราคาตราสารหนี้ก็จะมมีูลค่าสงูขึน้ ในทางกลับกันหากอัตราดอกเบีย้ในตลาดเพิม่ขึน้ ราคาตราสารหนี้ก็จะมมีูลค่าลดลง ซึง่อาจจะทําให ้
กองทนุเกดิผลขาดทนุขึน้ได ้แมว้า่ผูอ้อกตราสารจะมคีวามมั่นคง และมคีวามสามารถในการชําระหนี้สงูมากก็ตาม 

6. ความเสีย่งของประเทศทีก่องทุนไปลงทนุ (Country and Political Risk) 
คอื ความเสีย่งในเรือ่งของเสถยีรภาพและรวมถงึการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ ภาวะตลาดเงนิ นโยบายทางการเมอืงการเงนิ รวมถงึขอ้จํากัด
ทางดา้นกฏหมาย และการธุรกรรมทางการเงนิของประเทศที่กองทุนลงทุน ในการพิจารณาลงทุนบรษัิทจัดการจะตดิตามสถานการณ์การ
เปลีย่นแปลงดังกล่าวขา้งตน้ ตลอดจนปัจจัยพืน้ฐานต่างๆ ของประเทศทีก่องทุนลงทนุอยา่งใกลช้ดิ เพือ่ประเมนิความเสีย่งจากการลงทุนใน
ประเทศนัน้ๆ ซึง่อาจชว่ยลดความเสีย่งลงไดบ้า้ง 

7. ความเสีย่งจากขอ้จํากดัการนําเงนิลงทนุกลบัประเทศ (Repatriation Risk) 
คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงภายในประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทนุ เชน่ การออกมาตรการในภาวะทีเ่กดิวกิฤตการณ์ทีไ่ม่ปกตทิํา
ใหก้องทุนไม่สามารถนําเงนิกลับเขา้มาในประเทศได ้หรอืสาเหตุอืน่ๆ อันอาจทําใหไ้ม่สามารถชําระหนี้ไดต้รงตามระยะเวลาทีก่ําหนด ทัง้นี้ 
บรษัิทจัดการจะวเิคราะหปั์จจัยตา่งๆ ทีอ่าจมผีลกระทบตอ่ความสามารถในการชําระหนี้ของประเทศทีเ่ขา้ลงทนุอยา่งถีถ่ว้นรอบคอบ 

8. ความเสีย่งจากการทําสญัญาสวอปและ/หรอืสญัญาฟอรเ์วริด์  
กองทุนมีวัตถุประสงคท์ี่จะทําสัญญาสวอป และ/หรอืสัญญาฟอรเ์วริด์เพื่อป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น ซึง่การป้องกันความเสีย่ง
ดังกล่าวอาจทําให ้กองทุนเสยีโอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนที่เพิ่มขึน้ หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงขา้มกับที่
กองทุนคาดการณ์ไว ้และการทําธรุกรรมดังกลา่วอาจมตีน้ทุนอยูบ่า้งซึง่จะ ทําใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลง จากตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ 
นอกจากนี้ กองทุนยังมคีวามเสีย่งจากการทีคู่่สัญญาไมป่ฏบัิตติามสัญญาดังกล่าว ทําใหก้ารป้องกันความเสีย่งไม่เป็นไปตามทีค่าดไว ้ดังนัน้ 
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของคู่สัญญา กองทุนจะทําธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ 
Investment Grade จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอืทีไ่ดรั้บการยอมรับจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

9. ความเสีย่งจากการเขา้ทําธุรกรรมซือ้ขายตราสารลว่งหนา้ 
ในการเขา้ทําธุรกรรมการซือ้ขายตราสารล่วงหนา้ เพือ่ป้องกันความเสีย่ง (Hedging) กองทุนอาจจะมคีวามเสีย่งจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏบัิติ
ตามสัญญาดังกล่าว ทําใหก้ารลดความเสี่ยงดา้นราคา (Price Risk) อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) และอัตราแลกเปลี่ยน (Currency 
Risk) ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว ้ดังนั้น เพื่อลดความเสีย่งของคู่สัญญา กองทุนจะเขา้ทําธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงนิที่ไดรั้บการจัด
อันดับความน่าเชือ่ถอื ในระดับ Investment Grade จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ถอืทีไ่ดรั้บการยอมรับจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
นอกจากความเสีย่งดังกล่าวขา้งตน้แลว้ การเขา้ทําธุรกรรมการซือ้ขายตราสารล่วงหนา้อาจมีตน้ทุนอยู่บา้ง โดยจะทําใหผ้ลตอบแทนของ
กองทนุโดยรวมลดลงเล็กนอ้ยจากความเสีย่งดา้นตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้ 
อนึง่ การทําธุรกรรมซือ้ขายล่วงหนา้ แมจ้ะชว่ยลดความไม่แน่นอน (ความเสีย่ง) จากการเปลีย่นแปลงของราคาอัตราดอกเบีย้ และอัตรา
แลกเปลี่ยน แต่ถา้หากการเปลีย่นแปลงนัน้เป็นประโยชน์ต่อมูลค่าของตราสารทีก่องทุนถอือยู่ กองทุนก็หมดโอกาสไดป้ระโยชน์ดังกล่าว 
เชน่กัน ซึง่ถอืเป็นตน้ทนุการเสยีโอกาส (Opportunity Cost) ของกองทนุ 
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10. ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Foreign Exchange Rate Risk) 
คอื ตราสารหนี้ทีก่องทนุลงทนุมกีารจ่ายดอกเบีย้และเงนิตน้เป็นสกลุเงนิตราตา่งประเทศทําใหก้องทนุมคีวามเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นเมือ่มี
การแปลงเงนิสกุลต่างประเทศเป็นสกุลเงนิบาท ซึง่จะทําใหผ้ลตอบแทนที่ไดรั้บไม่เป็นไปตามที่คาด อย่างไรก็ดี เพือ่เป็นการลดความเสีย่ง
ดังกล่าว กองทุนมนีโยบายที่จะทําสัญญาสวอปอัตราแลกเปลีย่น (Currency Swap) และ/หรอืสัญญาฟอรเ์วริด์อัตราแลกเปลีย่น (Currency 
Forward) เพือ่เปลีย่นเงนิทีก่องทนุจะไดรั้บในอนาคตจากสกุลเงนิตา่งประเทศเป็นเงนิบาท โดยกองทนุจะทําการป้องกันความเสีย่งจากอัตรา
แลกเปลีย่นไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 75 ของมลูคา่เงนิลงทนุในตา่งประเทศ เพือ่ไมใ่หเ้กดิความผันผวนของผลตอบแทนทีเ่ป็นเงนิบาท 

11. ความเสีย่งจากการลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note)  
คอื ความเสีย่งอันเกดิจากจากการลงทุนในตราสารทีไ่มส่ามารถเปลีย่นมอืได ้บรษัิทจัดการจะลงทุนในตราสารทีม่สีัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง
ทีอ่อกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์สาขาของธนาคารต่างประเทศ หรือบรษัิทเงนิทุนที่ไดรั้บการจัดอันดับความ
น่าเชือ่ถอืในระดับทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ขึน้ไป และจะไดรั้บการชําระเงนิตน้คนืเต็มจํานวนเมือ่ครบกําหนดอายขุองสัญญา 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการมนีโยบายทีจ่ะถอืตราสารนี้จนครบกําหนดอายุของตราสาร โดยคู่สัญญาจะไม่สามารถไถ่ถอนไดก้่อนครบกําหนดอายุตรา
สาร แต่บรษัิทจัดการสามารถไถถ่อนคนืได ้เมือ่บรษัิทจัดการรอ้งขอในราคายตุธิรรม และเนื่องจากบรษัิทจัดการจะลงทุนในสัดสว่นนอ้ย จงึทํา
ใหล้ดความเสีย่งในขอ้นี้ไปได ้

12. ความเสีย่งจากการลงทนุตอ่ (Reinvestment Risk) 
เนื่องจากผูอ้อกหุน้กูอ้าจใชส้ทิธไิถ่ถอนหุน้กูก้่อนกําหนด ในกรณีทีอ่ัตราดอกเบีย้ในตลาดลดลงจนทําใหผู้อ้อกหุน้กูส้ามารถระดมทุนใหม่ใน
ตน้ทนุทีต่ํ่าลงได ้สง่ผลใหก้องทนุไดรั้บชําระคนืเงนิกอ่นกําหนดและจะตอ้งลงทนุในหลักทรัพยท์ีไ่ดผ้ลตอบแทนลดลงตามภาวะตลาด 
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ตารางสรปุอตัราสว่นการลงทนุของกองทนุรวม 

 

อตัราสว่นการลงทนุ 

อตัราสว่นการลงทนุในผูอ้อกทรพัยส์นิ หรอืคูส่ญัญารายใดรายหนึง่ (Single Entity Limit) 

การลงทนุในหน่วย CIS (ตามทีร่ะบใุนรายละเอยีดโครงการขอ้ 3.13.1 สว่นที ่2 ขอ้ 1.  
หรอื 3.13.2 สว่นที ่2 ขอ้ 1.) 

ไมจํ่ากัดอัตราสว่น  

การลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของสถาบันการเงนิทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอื
อยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้หรอืเงนิฝากธนาคารออมสนิ 

ไมเ่กนิรอ้ยละ  20 

การลงทนุในตราสารหนี้/ กึง่หนี้ก ึง่ทนุ/ SN/ ศกุกู ทีผู่อ้อกจัดตัง้ตามกฎหมายไทยหรอื
เสนอขายในไทย มอีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุไดแ้ละอยูใ่นระบบ 
regulated market 

ไมเ่กนิรอ้ยละ  10 

• การลงทนุในหน่วย CIS (ตามทีร่ะบุในรายละเอยีดโครงการขอ้ 3.13.1 สว่นที ่2 ขอ้ 2. 
หรอื 3.13.2 สว่นที ่2 ขอ้ 2.) ทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานผูล้งทนุทั่วไปในตลาด
หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืตลาดหลักทรัพยต์่างประเทศ 

• การลงทนุในตราสารหนี้/ กึง่หนี้ก ึง่ทนุ/ SN/ ศกุกูทีผู่อ้อกจัดตัง้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 
หรอืเสนอขายในตา่งประเทศ มอีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้
และอยูใ่นระบบ regulated market 

• การลงทนุในตราสาร Basel III ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้
และอยูใ่นระบบ regulated market  

• การลงทนุใน reverse repo/ OTC derivatives ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับที่
สามารถลงทนุได ้

ไมเ่กนิรอ้ยละ  10 

การลงทนุในทรัพยส์นิอืน่ (Special Investment Products: SIP) เชน่  

• ตราสารหนี้/ กึง่หนี้ก ึง่ทนุ/ SN/ ศกุกู/ ตราสาร Basel III ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากวา่
อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้หรอืไมไ่ดถ้กูจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื หรอืไมอ่ยูใ่นระบบ 
regulated market 

• reverse repo/ OTC derivatives ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้

ไมเ่กนิรอ้ยละ  5 

อตัราสว่นการลงทนุทีค่ํานวณตามกลุม่กจิการ (Group Limit) 

การลงทนุในทรัพยส์นิของกลุม่กจิการใดกลุม่กจิการหนึง่  ไมเ่กนิรอ้ยละ  25 

อตัราสว่นทีค่ํานวณตามประเภททรพัยส์นิ (Product Limit) 

การลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก/ ต๋ัวแลกเงนิ/ ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิของ
สถาบันการเงนิไทย (ไมร่วมสาขาตา่งประเทศไทยของสถาบันการเงนิไทย) 

ไมเ่กนิรอ้ยละ  45 

การลงทนุในทรัพยส์นิทีม่สีภาพคลอ่งต่ํา ไดแ้ก ่
• ต๋ัวแลกเงนิ/ ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอื แตส่ามารถโอนสทิธเิรยีกรอ้ง 

ในตราสาร หรอืขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

• SN (แตไ่มร่วมถงึ SN ซึง่จดทะเบยีนกับ TBMA และมกีารเสนอขายตามหลักเกณฑท์ี่
กําหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาต
ใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม)่ 

• เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก อายเุกนิ 12 เดอืน 

• Total SIP 

ไมเ่กนิรอ้ยละ  25 

การลงทนุใน reverse repo ไมเ่กนิรอ้ยละ  25 

การลงทนุใน securities lending ไมเ่กนิรอ้ยละ  25 

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

ไมเ่กนิรอ้ยละ  15 
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ตารางคา่ธรรมเนยีม เงนิตอบแทน และคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม 
และผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

• คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม 
% NAV 

รายการทีเ่รยีกเก็บ อตัราตามโครงการ เรยีกเก็บจรงิ  
ปี 2564 

เรยีกเก็บจรงิ  
ปี 2565 

1. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยรวมท ัง้หมดทีป่ระมาณการได ้ ไมเ่กนิ 2.1400 0.1329 0.1175 

• คา่ธรรมเนียมการจัดการ1,2 ไมเ่กนิ 1.0700 0.0044 - 

• คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์3 ไมเ่กนิ 0.0535 0.0300 0.0300 

• คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ไมเ่กนิ 0.0535 0.0535 0.0535 

• คา่ใชจ้่ายโฆษณา และประชาสัมพันธ ์
- ในชว่งเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
- ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

 
ไมเ่กนิ 1.0700 
ไมเ่กนิ 0.5350 

 
- 

0.0009 

 
- 

0.00003 

• คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ เชน่ คา่ผูส้อบบัญช ีคา่จัดทําหนังสอืชีช้วน 
คา่แบบฟอรม์ คา่สมดุบัญชแีสดงสทิธ ิเป็นตน้ 

ไมเ่กนิ 0.9630 0.0441 0.0340 

2. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีป่ระมาณการไมไ่ด ้ ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.0138 0.0171 

คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ เชน่ คา่ธรรมเนียมธนาคาร ภาษี ค่าไปรษณีย ์เป็นตน้ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.0138 0.0171 

รวมคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ไมเ่กนิ 2.1400 0.1466 0.1347 

คา่ใชจ้่ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์ ตามทีจ่่ายจรงิ - - 
1 บรษัิทจัดการยกเวน้คา่ธรรมเนียมการจัดการ ตัง้แตวั่นที ่16 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป จนกวา่จะมกีารแจง้เปลีย่นแปลง 
2 กรณีทีก่องทุน B-ENHANCED (กองทุนตน้ทาง) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการเดยีวกัน (กองทุนปลายทาง) บรษัิทจัดการจะไม่เรียก

เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ําซอ้นกับกองทุนปลายทาง เชน่ หากกองทุนตน้ทางมมีูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ1,000 ลา้นบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุน
ปลายทางจํานวน 900 ลา้นบาท บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงนิลงทุน 100 ลา้นบาท ในอัตราทีก่องทนุตน้ทางกําหนด และ (2) 
เงนิลงทนุ 900 ลา้นบาท ในอัตราทีก่องทนุปลายทางกําหนด เป็นตน้ 

3 รวมคา่ธรรมเนียมรับฝากหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศ 

การคํานวณคา่ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะใชมู้ลคา่ทรัพยส์นิสทุธกิ่อนหัก
คา่ธรรมเนียมดังกลา่วเป็นฐานในการคํานวณ 

• คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 
% มูลคา่ซือ้ขาย 

รายการทีเ่รยีกเก็บ อตัราตามโครงการ เรยีกเก็บจรงิ ปี 2564 เรยีกเก็บจรงิ ปี 2565 

คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ1,2 ไมเ่กนิ 0.50 (ขัน้ต่ํา 50 บาท) ไมเ่รยีกเก็บ ไมเ่รยีกเก็บ 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ3    

• กรณีเป็นกองทนุตน้ทาง 
• กรณีเป็นกองทนุปลายทาง 

เทา่กับคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนื 
เทา่กับคา่ธรรมเนียมการขาย 

ไมม่ ี
ไมม่ ี

ไมม่ ี
ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการโอนหนว่ยลงทนุ 50 บาท ตอ่ 1,000 หน่วย 
หรอืเศษของ 1,000 หน่วย 

50 บาท ตอ่ 1,000 หน่วย 
หรอืเศษของ 1,000 หน่วย 

50 บาท ตอ่ 1,000 หน่วย 
หรอืเศษของ 1,000 หน่วย 

1 กรณีกองทนุ B-ENHANCED (กองทนุตน้ทาง) ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนอืน่ภายใตก้ารจัดการเดยีวกัน (กองทนุปลายทาง) บรษัิทจัดการจะไม่เรยีกเก็บ
คา่ธรรมเนียมซ้ําซอ้นกับกองทนุปลายทาง 

2 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิรยีกเก็บไมเ่กนิ 0.50% (ขัน้ต่ํา 50 บาท) โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
3 การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ กรณีเป็นกองทนุตน้ทาง ใชร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ กรณีเป็นกองทนุปลายทาง ใชร้าคาขายคนืหน่วยลงทนุ ซึง่จะมคีา่ธรรมเนียม

การขายหรอืรับซือ้คนื คํานวณอยูใ่นราคาดังกลา่วแลว้ 

หมายเหต:ุ  คา่ธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลูค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะหรอืภาษีอืน่ใดแลว้ ทัง้นี้ ในปัจจุบัน ภาษีมูลค่าเพิม่เท่ากับ 7% หากมี
การเปลี่ยนแปลง บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมขา้งตน้ใหส้อดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
โดยถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 
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ขอ้มลูอตัราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของกองทนุ 
(Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

PTR = Min (ซือ้ทรัพยส์นิ, ขายทรัพยส์นิ) 

  Avg. NAV 

   
PTR =  2,012,739,865.40  

   1,487,402,762.97  

   
PTR = 1.35 

 

หมายเหต:ุ PTR เป็นขอ้มูลเพิม่เตมิจาก Trading cost ทีจ่ะทําใหผู้ล้งทุนทราบถงึมูลค่าการซือ้ขายทรัพยส์นิ และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุน 
ของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ํา ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น 
ทรัพยส์นิทีนํ่ามาคํานวณรวมใน PTR จงึควรเป็นทรัพยส์นิประเภททีโ่ดยลักษณะแลว้จะมกีารซือ้ขายเปลีย่นมอืเพือ่การลงทุน เชน่ 
ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นตน้ โดย PTR คํานวณจากมูลค่าที่ต่ํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพยส์นิกับผลรวมของ
มูลคา่การขายทรัพยส์นิที่กองทนุรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชทีีผ่่านมา หารดว้ยมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทุนรวมใน
รอบระยะเวลาบัญชเีดยีวกัน 

 

ขอ้มลูอายเุฉลีย่ของทรพัยส์นิทีก่องทนุลงทนุ 
(Portfolio Duration) 

 

Portfolio Duration = 1.718 ปี 
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รายการการลงทนุและผลการดําเนนิงานของกองทนุรวม 

รายละเอยีดการลงทุน การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผูกพนั 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

รายละเอยีดการลงทนุ มูลคา่ตามราคาตลาด % NAV 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 666,247,799.77  62.47  

  ต ัว๋เงนิคลงั     

        กระทรวงการคลัง                  19,974,162.76  1.87  

  พนัธบตัร     

        ธนาคารแหง่ประเทศไทย                  34,950,524.12  3.28  

        กระทรวงการคลัง                  47,684,816.49  4.47  

  หุน้กู ้     

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA(tha)                  14,939,143.69  1.40  

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA                102,040,675.08  9.57  

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+                  41,075,830.88  3.85  

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA                  81,035,289.94  7.60  

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA-                    9,636,207.70  0.90  

        อันดับความน่าเชือ่ถอื A+                  89,572,983.63  8.40  

        อันดับความน่าเชือ่ถอื A                  72,273,625.70  6.78  

        อันดับความน่าเชือ่ถอื A-                  45,434,337.50  4.26  

        อันดับความน่าเชือ่ถอื BBB+                  20,260,271.40  1.90  

        อันดับความน่าเชือ่ถอื                    2,004,064.67  0.19  

  ต ัว๋แลกเงนิ     

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA                    9,995,799.03  0.94  

  เงนิฝากธนาคาร     

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA(tha)                  50,300,520.55  4.72  

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA                       107,537.69  0.01  

        อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha)                  24,962,008.94  2.34  

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ                400,451,551.28  37.54  

  ประเทศลกัเซมเบริก์     

    หนว่ยลงทนุกองทนุรวมตราสารหนี ้     

        Fidelity Asian Bond Fund Y-Acc-USD                  34,068,068.19  3.19  

        AXA WF Emerging Markets Short Duration Bonds                  32,587,370.61  3.06  

        AXA WF Asian Short Duration Bonds Fund                  36,197,599.20  3.39  

  ประเทศกาตาร ์     

    เงนิฝากประจํา     

        อันดับความน่าเชือ่ถอื A                136,982,874.60  12.84  
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รายละเอยีดการลงทนุ มูลคา่ตามราคาตลาด % NAV 

  ประเทศจนี     

    เงนิฝากประจํา     

        อันดับความน่าเชือ่ถอื A                116,582,330.16  10.93  

  เงนิฝากธนาคาร     

        สกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ                                54.60  0.00    
      

มูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท)                                               1,066,592,887.66  

มูลคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทนุ)                                                             9.9838  

 

รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทุนในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทุน หรอืเงนิฝาก 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

กลุม่ของตราสาร มูลคา่ 
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 102.61 9.64 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์
หรอืบรษัิทเงนิทนุ เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 

50.41 4.73 

3. กลุม่ตราสารทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ 488.26 45.77 

4. กลุม่ตราสารทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ 
หรอืทีไ่มไ่ดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

109.00 10.22 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ 
เรือ่ง การลงทนุของกองทนุ 

- - 

สัดสว่นการลงทนุสงูสดุ (upper limit) ในกลุม่ (4) ทีค่าดว่าจะลงทนุในเดอืนเมษายน 2565 - - 

 

รายละเอยีดและอนัดบัความน่าเชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ทีก่องทนุลงทุนหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

ประเภท ผูอ้อก ผูคํ้า้ประกนั/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบั
ความ

นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ 
ตามราคาตลาด 

1. ต๋ัวเงนิคลัง กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 06/07/22 AAA 20,000,000.00 19,974,162.76 

2. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/35 AAA 3,000,000.00 2,575,568.34 

3. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/09/24 AAA 15,000,000.00 14,887,777.24 

4. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/06/25 AAA 15,000,000.00 14,912,658.05 

5. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/26 AAA 5,000,000.00 5,156,197.46 

6. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/06/27 AAA 5,000,000.00 4,863,375.80 

7. พันธบัตร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 17/12/28 AAA 5,000,000.00 5,289,239.60 

8. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 12/05/22 AAA 10,000,000.00 9,995,396.64 

9. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 07/07/22 AAA 10,000,000.00 9,986,995.02 
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ประเภท ผูอ้อก ผูคํ้า้ประกนั/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบั
ความ

นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ 
ตามราคาตลาด 

10. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 04/08/22 AAA 10,000,000.00 9,983,247.29 

11. พันธบัตร ธนาคารแหง่ประเทศไทย - 03/11/22 AAA 5,000,000.00 4,984,885.17 

12. หุน้กู ้ บรษัิท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ 
จํากัด (มหาชน) 

- 07/05/26 AA+ 5,000,000.00 4,931,405.16 

13. หุน้กู ้ บรษัิท เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จํากัด 
(มหาชน) 

- 18/12/22 BBB+ 20,000,000.00 20,260,271.40 

14. หุน้กู ้ ธนาคารเพือ่การเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร 

- 17/09/26 AAA(tha) 10,000,000.00 9,733,905.47 

15. หุน้กู ้ บรษัิท บรหิารสนิทรัพย ์
กรุงเทพพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) 

- 09/04/23 A- 5,000,000.00 5,074,677.30 

16. หุน้กู ้ บรษัิท บรหิารสนิทรัพย ์ 
กรุงเทพพาณชิย ์จํากัด (มหาชน) 

- 02/12/26 A- 5,000,000.00 4,974,398.69 

17. หุน้กู ้ บรษัิท บา้นป ูจํากัด (มหาชน) - 27/01/25 A+ 5,000,000.00 4,981,093.95 

18. หุน้กู ้ ธนาคารกรุงศรอียธุยา จํากัด 
(มหาชน) 

- 27/03/23 AAA 2,000,000.00 2,016,210.78 

19. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จํากัด 
(มหาชน) 

- 08/06/24 A 5,000,000.00 5,178,803.05 

20. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จํากัด 
(มหาชน) 

- 24/03/25 A 5,000,000.00 4,949,670.75 

21. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จํากัด 
(มหาชน) 

- 12/07/25 A 10,000,000.00 9,908,737.32 

22. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จํากัด 
(มหาชน) 

- 07/09/25 A 5,000,000.00 5,136,989.90 

23. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จํากัด 
(มหาชน) 

- 21/03/27 A 10,000,000.00 10,671,070.45 

24. หุน้กู ้ บรษัิท เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จํากัด 
(มหาชน) 

- 24/03/28 A 1,000,000.00 968,488.23 

25. หุน้กู ้ บรษัิท ซติีค้อรป์ ลสิซิง่  
(ประเทศไทย) จํากัด 

- 26/06/22 AAA 5,000,000.00 5,041,651.55 

26. หุน้กู ้ บรษัิท ซติีค้อรป์ ลสิซิง่  
(ประเทศไทย) จํากัด 

- 26/06/23 AAA 5,000,000.00 5,113,233.59 

27. หุน้กู ้ บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด (มหาชน) - 16/06/25 A+ 20,000,000.00 19,949,384.20 

28. หุน้กู ้ บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด (มหาชน) - 16/03/26 A+ 5,000,000.00 5,021,926.02 

29. หุน้กู ้ บรษัิท ซพี ีออลล ์จํากัด (มหาชน) - 16/06/31 A+ 20,000,000.00 20,452,027.56 

30. หุน้กู ้ บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร 
จํากัด (มหาชน) 

- 05/06/24 A+ 5,000,000.00 5,196,580.65 

31. หุน้กู ้ บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร 
จํากัด (มหาชน) 

- 22/01/26 A+ 10,000,000.00 10,183,991.10 

32. หุน้กู ้ บรษัิท เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร 
จํากัด (มหาชน) 

- 22/01/28 A+ 5,000,000.00 5,023,032.95 

33. หุน้กู ้ บรษัิท ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) 

- 23/09/27 A+ 5,000,000.00 4,844,495.89 

34. หุน้กู ้ บรษัิท จัดการและพัฒนาทรัพยากร
น้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) 

- 16/06/25 A+ 1,000,000.00 1,061,441.18 

35. หุน้กู ้ การไฟฟ้าฝ่ายผลติ 
แหง่ประเทศไทย 

- 27/08/26 AAA 5,000,000.00 4,853,105.62 

36. หุน้กู ้ บรษัิท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

- 14/07/23 A 30,000,000.00 30,438,759.29 

37. หุน้กู ้ บรษัิท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

- 11/03/27 A- 5,000,000.00 4,967,123.09 

38. หุน้กู ้ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 14/12/27 AAA(tha) 5,000,000.00 5,205,238.22 



 

 
20 กองทุนเปิดบวัหลวงเพ่ิมพูน| B-ENHANCED 

ประเภท ผูอ้อก ผูคํ้า้ประกนั/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบั
ความ

นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ 
ตามราคาตลาด 

39. หุน้กู ้ บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ 
ซนิเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 

- 08/11/29 AA+ 15,000,000.00 15,191,039.69 

40. หุน้กู ้ บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ี 
ดเีวลลอปเมนท ์จํากัด (มหาชน) 

- 24/02/27 A- 5,000,000.00 4,969,477.84 

41. หุน้กู ้ บรษัิท ฮอนดา้ ลสีซิง้  
(ประเทศไทย) จํากัด 

- 10/02/25 AAA 5,000,000.00 4,972,518.80 

42. หุน้กู ้ บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์
จํากัด (มหาชน) 

- 01/10/24 AA- 10,000,000.00 9,636,207.70 

43. หุน้กู ้ บรษัิท ลสีซิง่ไอซบีซี ี(ไทย) จํากัด - 26/08/22 AAA 10,000,000.00 9,971,785.70 

44. หุน้กู ้ บรษัิท ไออารพ์ซี ีจํากัด (มหาชน) - 20/05/24 A- 5,000,000.00 5,053,215.98 

45. หุน้กู ้ บรษัิท บัตรกรุงศรอียธุยา - 11/09/24 AAA 5,000,000.00 4,979,185.68 

46. หุน้กู ้ ธนาคารเกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด
(มหาชน) 

- 23/07/23 A 5,000,000.00 5,021,106.71 

47. หุน้กู ้ การไฟฟ้านครหลวง - 30/03/27 - 2,000,000.00 2,004,064.67 

48. หุน้กู ้ การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค - 30/11/26 AAA 5,000,000.00 4,957,031.28 

49. หุน้กู ้ บรษัิท ปตท. จํากัด (มหาชน) - 06/02/23 AAA 5,000,000.00 5,016,845.10 

50. หุน้กู ้ บรษัิท ปตท. จํากัด (มหาชน) - 06/08/28 AAA 5,000,000.00 4,892,645.31 

51. หุน้กู ้ บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล 
จํากัด (มหาชน) 

- 25/01/27 AA+ 15,000,000.00 14,970,302.08 

52. หุน้กู ้ บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล 
จํากัด (มหาชน) 

- 08/04/27 AA+ 1,000,000.00 1,015,196.58 

53. หุน้กู ้ บรษัิท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล 
จํากัด (มหาชน) 

- 25/01/29 AA+ 5,000,000.00 4,967,887.37 

54. หุน้กู ้ บรษัิท เอสซ ีแอสเสท  
คอรป์อเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 

- 28/01/24 A- 20,000,000.00 20,395,444.60 

55. หุน้กู ้ บรษัิท สหพัฒนาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ 
จํากัด (มหาชน) 

- 25/06/25 AA 5,000,000.00 5,146,140.39 

56. หุน้กู ้ บรษัิท สหพัฒนาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ 
จํากัด (มหาชน) 

- 25/06/27 AA 5,000,000.00 5,132,039.78 

57. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่  
(ประเทศไทย) จํากัด 

TOYOTA MOTOR 
FINANCE (NL) B.V. 

27/02/23 AAA 20,000,000.00 20,099,521.87 

58. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่  
(ประเทศไทย) จํากัด 

TOYOTA MOTOR 
FINANCE (NL) B.V. 

29/11/23 AAA 5,000,000.00 5,013,091.97 

59. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่  
(ประเทศไทย) จํากัด 

TOYOTA MOTOR 
FINANCE (NL) B.V. 

26/08/24 AAA 5,000,000.00 4,934,956.14 

60. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่  
(ประเทศไทย) จํากัด 

TOYOTA MOTOR 
FINANCE (NL) B.V. 

09/05/25 AAA 5,000,000.00 5,217,095.14 

61. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่  
(ประเทศไทย) จํากัด 

TOYOTA MOTOR 
FINANCE (NL) B.V. 

28/05/25 AAA 10,000,000.00 9,971,461.73 

62. หุน้กู ้ บรษัิท โตโยตา้ ลสีซิง่  
(ประเทศไทย) จํากัด 

TOYOTA MOTOR 
FINANCE (NL) B.V. 

25/08/25 AAA 5,000,000.00 4,990,334.82 

63. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยยเูนีย่น กรุ๊ป จํากัด 
(มหาชน) 

- 06/11/26 A+ 2,000,000.00 2,068,775.08 

64. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยยเูนีย่น กรุ๊ป จํากัด 
(มหาชน) 

- 19/01/27 A+ 10,000,000.00 10,790,235.05 

65. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 
(มหาชน) 

- 20/04/24 AA 5,000,000.00 4,983,429.50 

66. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 
(มหาชน) 

- 22/03/25 AA 35,000,000.00 35,356,137.25 

67. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 
(มหาชน) 

- 11/06/25 AA 15,000,000.00 15,096,583.00 
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ประเภท ผูอ้อก ผูคํ้า้ประกนั/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบั
ความ

นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่หนา้ต ัว๋ มูลคา่ 
ตามราคาตลาด 

68. หุน้กู ้ บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 
(มหาชน) 

- 11/06/26 AA 15,000,000.00 15,320,960.02 

69. ต๋ัวแลกเงนิ บรษัิท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 
(มหาชน) 

- 27/04/22 AA 10,000,000.00 9,995,799.03 

70. เงนิฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 18/04/22 AAA(tha) 20,000,000.00 20,134,246.58 

71. เงนิฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 10/05/22 AAA(tha) 15,000,000.00 15,093,780.82 

72. เงนิฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ - 25/07/22 AAA(tha) 15,000,000.00 15,072,493.15 

73. เงนิฝากประจํา BANK OF CHINA LIMITED, 
MACAU BRANCH 

- 19/05/22 A 1,000,000.00 33,324,029.70 

74. เงนิฝากประจํา BANK OF CHINA LIMITED, 
MACAU BRANCH 

- 23/06/22 A 1,100,000.00 40,731,981.67 

75. เงนิฝากประจํา BANK OF CHINA LIMITED, 
MACAU BRANCH 

- 22/06/22 A 5,000,000.00 21,265,023.17 

76. เงนิฝากประจํา BANK OF CHINA LIMITED, 
MACAU BRANCH 

- 29/09/22 A 5,000,000.00 21,261,295.62 

77. เงนิฝากประจํา Qatar National Bank - 11/08/22 A 1,800,000.00 66,638,835.47 

78. เงนิฝากประจํา Qatar National Bank - 25/08/22 A 1,200,000.00 44,427,359.42 

79. เงนิฝากประจํา Qatar National Bank - 15/09/22 A 700,000.00 25,916,679.71 

80. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - - AA+(tha) - 1,330,818.15 

81. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) - - AA+(tha) - 23,631,190.79 

82. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารยโูอบ ีจํากัด (มหาชน) - - AAA - 107,537.69 

 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 
อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) คือขอ้มูลบอกระดับความสามารถในการชําระหน้ี ซึง่แบ่งเป็นความเสี่ยงดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหน้ี 
(Issuer Rating) และตัวตราสารหน้ีแตล่ะรุ่น (Issue Rating) ซึง่จัดทําโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คําอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดับความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่าทีส่ดุ 
มคีวามสามารถสงูสดุในการชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํ่ามาก 
ทีจ่ะไมส่ามารถชําระหน้ีไดต้ามกําหนด 

AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 ความเสีย่งอยูใ่นระดับตํ่า 

A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 ระดับความเสีย่งและความสามารถในการชําระหน้ีอยูใ่นระดบัปานกลาง 

BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหต:ุ 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืจาก AA ถงึ BBB อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอื ลบ (-) หรอืเลข 1-3 เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ

ความน่าเชือ่ถอืภายในระดับเดยีวกัน 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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ผลการดําเนนิงานของกองทุน 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 

• ผลการดาํเนนิงานและดชันชีีว้ดัยอ้นหลงั 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั 

% ตามชว่งเวลา % ตอ่ปี 

3 เดอืน 
ต ัง้แต ่30 ธ.ค. 64 

6 เดอืน 
ต ัง้แต ่30 ก.ย. 64 

1 ปี 
ต ัง้แต ่31 ม.ีค. 64 

3 ปี 
ต ัง้แต ่29 ม.ีค. 62 

5 ปี 
ต ัง้แต ่31 ม.ีค. 60 

ต ัง้แตจ่ดัต ัง้ 
ต ัง้แต ่1 เม.ย. 63 

มูลคา่หนว่ยลงทนุ1 (บาท)  10.0938   10.1157   10.0500  - - 10.0000 

ผลการดําเนนิงานของ B-ENHANCED -1.09 -1.30 -0.66 - - -0.08 

เกณฑม์าตรฐาน2 -0.18 -0.12 0.00 - - 0.40 

ความผนัผวน (Standard Deviation) 
   ของผลการดําเนนิงาน 

0.813 0.663 0.57 - - 0.59 

ความผนัผวน (Standard Deviation)  
   ของเกณฑม์าตรฐาน 

0.323 0.253 0.20 - - 0.23 

เอกสารการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมฉบับนี้ ไดจ้ัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจัดการ
ลงทนุ 
1 มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทําการตน้รอบทีใ่ชใ้นการคํานวณอัตราผลตอบแทนยอ้นหลัง 
2 เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ  

1) ThaiBMA MTM Government Bond Index (Net Total Return) อาย ุ1-3 ปี สัดสว่น 30% 
2) ThaiBMA MTM Government Bond Index (Net Total Return) อาย ุ1-3 ปี + 40 bps. หลังหักภาษี สัดสว่น 30% 
3) อัตราดอกเบีย้เงนิฝากประจํา 1 ปี วงเงนินอ้ยกวา่ 5 ลา้นบาท เฉลีย่ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณชิย ์หลังหักภาษี 

สัดสว่น 20%  
4) อัตราดอกเบีย้เงนิฝากสกลุเงนิบาท (THBFIX) สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดอืน หลังหักภาษี  สัดสว่น 20% 

3 % ตอ่ปี 

• ผลขาดทนุสูงสุด (maximum drawdown) ในชว่งเวลา 5 ปี คอื -1.96% 

 

ขอ้มลูอืน่ๆ 

ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทุนเกนิขอ้จํากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2564 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2565 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต:ุ ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จํากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง ไดท้ี ่www.bblam.co.th 
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คําเตอืนเกีย่วกบัการลงทนุในหนว่ยลงทนุ 

• กองทุนนี้มกีารลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการเดยีวกัน ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ดังนัน้ บรษัิท
จัดการจะจัดใหม้รีะบบงานทีป้่องกันธุรกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อันอาจเกดิจากนโยบายการลงทุนทีเ่ปิดใหม้กีาร
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการเดยีวกัน เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนของทัง้กองทุนตน้ทางและ
กองทนุปลายทาง โดยผูถ้อืหนว่ยลงทนุสามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่www.bblam.co.th  

• บรษัิทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่บรษัิทจัดการ เชน่เดยีวกันกับทีบ่รษัิทจัดการลงทุนในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่
เพือ่กองทุนรวมตามหลักเกณฑท์ีส่ํานักงานกําหนด โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีะบบงานทีป้่องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เพือ่ใหเ้กดิ
ความเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

• กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่ไม่ไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื และ/หรอืตราสารทีม่ีอันดับความน่าเชือ่ถอือยู่ในระดับที่ต่ํากว่าอันดับ
ความน่าเชือ่ถอืทีส่ามารถลงทนุได ้ดังนัน้ ผูล้งทนุอาจมคีวามเสีย่งจากการผดินัดชําระหนี้ของผูอ้อกตราสาร ซึง่สง่ผลใหผู้ล้งทนุขาดทุนจาก
การลงทนุบางสว่นหรอืทัง้จํานวนได ้

• บรษัิทจัดการใชข้อ้มูลในอดีตในการคํานวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสทิธิส์หสัมพันธ ์(Absolute Correlation Coefficient) กองทุนรวมจงึมี
ความเสีย่ง หากสนิคา้หรอืตัวแปรทีส่ัญญาซือ้ขายลว่งหนา้อา้งองิ (Underlying) และทรัพยส์นิทีต่อ้งการลดความเสีย่งเคลือ่นไหวในทศิทาง
ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้มลูในอดตี ซึง่อาจสง่ผลใหก้ารเขา้ทําสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ไมส่ามารถลดความเสีย่งไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ 

• ความเสีย่งจากการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) เนื่องจากผูอ้อกหุน้กูอ้าจใชส้ทิธไิถ่ถอนหุน้กูก้่อนกําหนด ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดลดลงจนทําใหผู้อ้อกหุน้กูส้ามารถระดมทุนใหม่ในตน้ทนุทีต่ํ่าลงได ้สง่ผลใหก้องทนุไดรั้บชําระคนืเงนิกอ่นกําหนดและจะตอ้งลงทนุใน
หลักทรัพยท์ีไ่ดผ้ลตอบแทนลดลงตามภาวะตลาด 

• ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมพัีนธสัญญา หรอืขอ้ตกลงกับรัฐตา่งประเทศ หรอืหน่วยงานของรัฐตา่งประเทศ หรอืมคีวามจําเป็นจะตอ้งปฏบัิตติาม
กฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไมว่่าทีเ่กดิขึน้แลว้ในขณะนี้หรอืจะเกดิขึน้ในอนาคต เชน่ ดําเนนิการตาม Foreign Account Tax Compliance 
Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นตน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดรั้บทราบและตกลงยนิยอมใหส้ทิธแิก่บรษัิทจัดการทีจ่ะปฏบัิตกิารและ
ดําเนนิการต่างๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพันธสัญญา หรอืขอ้ตกลง หรอืกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึง่รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ของผู ้
ถอืหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ทีจ่่ายจากเงนิไดข้องผูถ้ือหน่วยลงทุน ตลอดจนมสีทิธดํิาเนนิการอืน่ใดเท่าทีจํ่าเป็นสําหรับการปฏบัิตติาม
พันธสัญญา หรอืขอ้ตกลง หรอืกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ 

• ผูล้งทุนสามารถตรวจดขูอ้มูลทีอ่าจมผีลตอ่การตัดสนิใจลงทุน เชน่ การทําธุรกรรมกับบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งไดท้ีส่ํานักงาน ก.ล.ต. หรอืโดยผ่าน
เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตของสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

• กองทุนรวมมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมด ดังนั้น หากผูถ้อืหน่วยลงทุน
ดังกลา่วไถถ่อนหน่วยลงทุนอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทนุตอ้งเลกิกองทนุรวมได ้ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลการถอืหน่วยลงทนุเกนิ 1 ใน 
3 ไดท้ี ่www.bblam.co.th 

• บรษัิทจัดการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลักทรัพยเ์พือ่ตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏบัิตติามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ทีส่มาคมบรษัิทจัดการ
ลงทุนกําหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวใหบ้รษัิทจัดการทราบ เพื่อทีบ่รษัิทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซือ้ขายหลักทรัพย์
ของพนักงานได ้

• การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงานไดรั้บรองถงึความถูกตอ้งของ
ขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้ 

• ลงทุนสามารถลงทนุในกองทนุนี้ในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) ได ้โดยตดิต่อบรษัิทประกันชวีติทีเ่กีย่วขอ้ง 
ทัง้นี้ การซือ้ขายกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนอาจมีขอ้กําหนด และวธิปีฏบัิตทิี่แตกต่างไปจากการซือ้ขายกองทุนเพียงอย่างเดยีว   
ผูล้งทนุควรศกึษารายละเอยีดขอ้กําหนดดังกลา่วไดต้ามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม ์
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สว่นที ่2 ขอ้มลูรายละเอยีดโครงการจดัการ 

1. ชือ่ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม:  

1.1. ชือ่โครงการจัดการ (ไทย):  กองทนุเปิดบัวหลวงเพิม่พูน  

1.2. ชือ่โครงการจัดการ (อังกฤษ):  Bualuang Enhanced Fixed Income Fund  

1.3. ชือ่ยอ่:  B-ENHANCED  

1.4. ประเภทโครงการ:  กองทนุเปิด  

1.5. ประเภทการขาย:  ขายหลายครัง้  

1.6. การกําหนดอายโุครงการ:  ไมก่ําหนด  

1.7. ลักษณะโครงการ:  กองทนุเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป  

1.8. ลักษณะการเสนอขาย:  เสนอขายในไทย  

2. จํานวนเงนิทนุของโครงการจดัการกองทนุรวม มูลคา่ทีต่ราไว ้จํานวน ประเภท ราคาของหนว่ยลงทนุทีเ่สนอขาย:  

2.1. จํานวนเงนิทนุของโครงการ: 10,000 ลา้นบาท  

2.2. เงือ่นไข (จํานวนเงนิทนุของโครงการ):  
บรษัิทจัดการอาจจะดําเนนิการเพิม่เงนิทุนโครงการของกองทุนโดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี้ ภายใตห้ลักเกณฑ์
ทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด   

2.3. มลูคา่ทีต่ราไวต้อ่หน่วย: 10 บาท  

2.4. จํานวนหน่วยลงทนุ: 1,000 ลา้นหน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายครัง้แรก: 10 บาท 

2.6. มลูคา่ขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ครัง้แรก: 500 บาท  

2.7. มลูคา่ขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ครัง้ถัดไป: 500 บาท  

2.8. มลูคา่ขัน้ต่ําของการสั่งขายคนื: ไมก่ําหนด 

2.9. จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ตา่ของการสั่งขายคนื: ไมก่ําหนด 

2.10. มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต่ํา: ไมก่ําหนด 

2.11. จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต่ํา: ไมก่ําหนด 

3. วตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนดิกองทนุรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทนุ ลกัษณะพเิศษ การลงทุน
ในตา่งประเทศ การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ประเภทและอตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอก
ผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทนุ:  

3.1. วัตถปุระสงคข์องโครงการ:  
เพื่อระดมเงนิจากผูล้งทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาและนติบิุคคล ไปลงทุนในตราสารหนี้ทัง้ในและต่างประเทศ ทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาว่ามี
โอกาสใหผ้ลตอบแทนทีด่ ี 

3.2. ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุรวม:  ตราสารหนี ้ 

3.3. ประเภทกองทนุรวมตามลักษณะพเิศษ:  
- กองทนุรวมทีม่นีโยบายเปิดใหม้กีารลงทนุในกองทนุรวมอืน่ภายใต ้บลจ. เดยีวกัน (Cross Investing Fund) 

3.4. ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตา่งประเทศ: กองทนุทีล่งทนุแบบมคีวามเสีย่งทัง้ในและตา่งประเทศ  
การกําหนดสัดสว่นการลงทนุในตา่งประเทศ: โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของ NAV  

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี:   
ในกรณีทีก่องทุนมเีหตจํุาเป็นตอ้งบรหิารสภาพคลอ่งเป็นการชัว่คราว บรษัิทจัดการสามารถกูย้มืเงนิหรอืทําธรุกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนืใน
นามของกองทนุรวมได ้ตามหลักเกณฑดั์งตอ่ไปนี้  
(1) คูส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่ตอ้งเป็นผูล้งทนุสถาบัน และตอ้งไมเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมนัน้  
(2) ระยะเวลาการชําระหนี้ตามสัญญากูย้มืเงนิหรอืธรุกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนืตอ้งไมเ่กนิกวา่ 90 วัน 
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(3) อัตราสว่นการกูย้มืเงนิหรอืการทําธรุกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนืเพือ่การบรหิารสภาพคลอ่งดังกล่าว ณ สิน้วันใด เมือ่รวมกันแลว้ตอ้งไม่
เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม เวน้แต่การเกนิอัตราส่วนดังกล่าวมไิดเ้กดิจากการกูย้ืมเงนิหรือการทําธุรกรรม
ดังกลา่วเพิม่เตมิ  
(4) ในกรณีของการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ตอ้งใชส้ัญญามาตรฐานที่กําหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือบรษัิท
หลักทรัพยเ์พือ่ธรุกจิหลักทรัพย ์จํากัด (มหาชน)   

3.6. การลงทนุในสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives):  ลงทนุ  

3.6.1 วัตถปุระสงคข์องการลงทนุในสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้: ทีม่ไิดม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่ลดความเสีย่ง (Non-Hedging)  
มนีโยบายการลงทนุใน derivatives: แบบไมซ่บัซอ้น  

3.6.2 วธิกีารในการคํานวน Global Exposure limit: Commitment approach  
อัตราสว่นการลงทนุใน derivatives สงูสดุ (Maximum Global Exposure) ไมเ่กนิ 100.00  

3.7. การลงทนุในตราสารทีม่สีัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note):  ลงทนุ  

3.8. กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ (Management Style):  มุง่หวังใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดัชนีชีวั้ด (active management)  

3.9. ดัชนีชีวั้ด/อา้งองิ (Benchmark):   

1. อัตราดอกเบีย้เงนิฝากประจํา 1 ปี วงเงนินอ้ยกว่า 5 ลา้นบาท เฉลีย่ของ 3 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย 
และธนาคารไทยพาณชิย ์หลังหักภาษี สัดสว่น 8.00% 

2.ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดสว่น 12.00% 

3.ผลตอบแทนรวมสทุธขิองดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อาย ุ1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดสว่น 40.00% 

4.ผลตอบแทนรวมสทุธขิองดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสารอยูใ่นระดับ A- ขึน้ไป ของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดสว่น 12.00% 

5.อัตราดอกเบีย้เงนิฝากสกลุเงนิบาท (THBFIX) สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดอืน หลังหักภาษี สัดสว่น 28.00% 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตัวชีวั้ดที่ใชใ้นการเปรยีบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนตามที่บรษัิทจัดการเห็นสมควรและ
เหมาะสม ซึง่อยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีก่ําหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างชัดเจนถงึ
วันที่มกีารเปลีย่นตัวชีวั้ด คําอธบิายเกีย่วกับตัวชีวั้ด และเหตุผลในการเปลีย่นตัวชีวั้ดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตัดสนิใจลงทนุได ้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชีวั้ดเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไข และขอ้กําหนดของสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และ/หรือ
ประกาศ และขอ้กําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. เกีย่วกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนนิงานของกองทุนรวม และ/หรอืการเปลีย่นแปลงตัวชีวั้ดใน
กรณีทีผู่อ้อกดัชนีของตัวชีวั้ดไมไ่ดจ้ัดทําหรอืเปิดเผยขอ้มูล/อัตราดังกลา่วอกีตอ่ไป โดยบรษัิทจัดการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดังกลา่วใหผู้ล้งทุน
ทราบลว่งหนา้ผ่านการลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตัดสนิใจลงทนุได ้ 

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทนุ:  จ่ายผลตอบแทนแบบไมซ่บัซอ้น  

3.11. รายละเอยีดเกีย่วกับนโยบายการลงทนุและลักษณะพเิศษ:  
กองทนุรวมทีม่นีโยบายเปิดใหม้กีารลงทนุในกองทนุรวมอืน่ภายใต ้บลจ. เดยีวกัน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ: 
กองทนุมนีโยบายกระจายการลงทนุทัง้ในและตา่งประเทศ ในหลักทรัพยต์อ่ไปนี้ 
- ตราสารหนี้ และ/หรอืตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ 
- หน่วยลงทนุของกองทนุรวม เชน่ กองทนุรวมตราสารหนี้ กองทนุรวมอทีเีอฟ (ETF) เป็นตน้ 
- หน่วยลงทนุของกองทนุรวม ซึง่อยูภ่ายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ โดยเฉลีย่รอบปีบัญชไีมเ่กนิรอ้ยละ 60 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 
- เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก 

กองทนุจะเนน้ลงทนุในตราสารหนี้ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) อยา่งไรก็ด ีกองทนุอาจลงทุน
ในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชือ่ถือต่ํากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได ้(Non - Investment Grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ไดรั้บการจัด
อันดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated Securities) รวมกันโดยเฉลีย่รอบปีบัญชไีมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 ของมูลค่าเงนิ
ลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นในสัดสว่นอืน่ตามดุลยพนิจิของผูจ้ัดการกองทนุได ้หากเกดิ
กรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกต ิเช่น ค่าเงนิบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงหรอืแข็งค่าขึน้อย่างต่อเนื่อง จนอาจส่งผลกระทบในเชงิลบต่อกองทุน 
ผูจ้ัดการกองทุนจะพจิารณาปรับสัดสว่นการป้องกันความเสีย่งตามความเหมาะสมเพือ่ประโยชน์ของกองทุน เป็นตน้ รวมถงึอาจลงทุนในสัญญาซือ้
ขายล่วงหนา้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหนา้แฝง 
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(Structured Note: SN) ตลอดจนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรือการหาดอกผลโดยวธิีอื่นตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดหรอืเห็นชอบใหก้องทุน
ลงทนุได ้

การลงทุนในหน่วยลงทุนซึง่อยู่ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการดังกล่าวตอ้งอยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึง่เป็นไปตาม
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีส่ํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด ทัง้นี้ กองทุนปลายทางจะไมส่ามารถลงทนุยอ้นกลับในกองทนุตน้ทาง (Circle investment) 
และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใตบ้ริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment) อนึ่ง กรณีประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรอืสํานักงาน ก.ล.ต. มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑเ์กีย่วกับการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใตก้ารจัดการ
ของบรษัิทจัดการเดยีวกัน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธแิกไ้ขรายละเอยีดโครงการ โดยถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

ในการคํานวณสัดสว่นการลงทนุของกองทุนรวมตามการจัดแบง่ประเภทของกองทุน บรษัิทจัดการอาจไม่นับชว่งระยะเวลา 30 วันนับแตวั่นทีจ่ด
ทะเบยีนเป็นกองทุนรวม และ/หรอืชว่งระยะเวลา 30 วันกอ่นเลกิกองทุน และ/หรอืชว่งระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการจําหน่ายทรัพยส์นิของกองทุน
เนื่องจากไดรั้บคําสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ซึง่มีระยะเวลาไม่เกนิกว่า 10 วันทําการ โดยตอ้งคํานึงถึง
ประโยชน์ของผูล้งทนุเป็นสําคัญ 

3.12. รายละเอยีดการลงทนุในตา่งประเทศ:  
โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ และจะไมเ่กนิวงเงนิทีไ่ดรั้บการจัดสรร   

3.13. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุ:  

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในประเทศ:  
บรษัิทจัดการจะลงทนุหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิอีืน่อยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอย่างตามที่
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรอืประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดดังตอ่ไปนี้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรอืสํานักงาน 
ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลักษณะของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่  

สว่นที ่1: ตราสาร TS (transferable securities) 
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใดๆ นอกเหนือจากทรัพยส์นิในสว่นอืน่ๆ ของขอ้ 3.13.1 ซึง่มคีุณสมบัตติามหลักเกณฑท์ี่ครบถว้น 
ดังนี้  
1.1 ไมม่ขีอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ําใหผู้ล้งทนุมภีาระผูกพันมากกวา่มลูคา่เงนิลงทนุในตราสาร  
1.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็นต๋ัวแลกเงนิ ต๋ัวสัญญา หรอื SN  ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดดํ้าเนนิการใหม้กีารรับโอน
สทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกําหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทนุสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  
1.3 มีขอ้มูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกตอ้งครบถว้นและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ ซึง่บรษัิทจัดการสามารถเขา้ถึงไดเ้พื่อนํามา
ประกอบการพจิารณาตัดสนิใจลงทนุไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ และมขีอ้มูลราคาทีส่ะทอ้นมลูคา่ยุตธิรรม โดยขอ้มูลดังกลา่วตอ้งอา้งองิจากแหลง่ขอ้มูล
ทีเ่ชือ่ถอืไดซ้ ึง่จัดทําตามหลักวชิาการอันเป็นทีย่อมรับในระดับสากล  

2. คณุสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ําหนดในขอ้ 1.  
2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในต๋ัวแลกเงนิหรือต๋ัวสัญญาใชเ้งินที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชําระหนี้การคา้ต๋ัวแลกเงนิหรือต๋ัวสัญญาใชเ้งิน 
ดังกลา่วตอ้งมกีารรับอาวัลหรอืรับรองโดยบคุคลดังนี ้ 
2.1.1 ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืบรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ  
2.1.2 ธนาคารออมสนิ  
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
2.1.4 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
2.1.6 ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
2.1.7 ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  
2.1.8 สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลัีกษณะทาํนองเดยีวกับผูรั้บฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  
ทัง้นี้ การอาวัลหรอืการรับรองดังกลา่วตอ้งเป็นการอาวัลหรอืการรับรองผูส้ั่งจ่ายหรอืผูอ้อกต๋ัวทัง้จํานวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบไุวใ้นต๋ัว
แลกเงนิหรอืต๋ัวสัญญาใชเ้งนิดว้ย  
2.2 การลงทนุใน SN  ตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขเพิม่เตมิดังนี้  
2.2.1  SN มกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งองิกับ underlying ประเภทเดยีวกับ underlying ของสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ตามทีร่ะบใุนสว่นที ่6 ขอ้ 1  
2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําใหก้องทุนตอ้งรับมอบทรัพยส์นิใดๆ ทรัพยส์นินั้นตอ้งเป็นทรัพยส์นิที่กองทุนสามารถลงทุนได ้เวน้แต่
เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพยส์นิที่สามารถเปลี่ยนมือได ้
โดยกอ่นการลงทนุ บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับการลงทุนทีอ่าจทําใหก้องทุนตอ้งรับมอบทรัพยส์นิดังกล่าวไวใ้นหนังสอื
ชีช้วนดว้ย  
2.2.3 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่มขีอ้กําหนดหา้มเปลีย่นมอื ผูอ้อก SN ตอ้งยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมือ่บรษัิท
จัดการรอ้งขอได ้ 



 

 
27 กองทุนเปิดบวัหลวงเพ่ิมพูน| B-ENHANCED 

2.2.4 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในประเทศ บรษัิทจัดการตอ้งดําเนนิการจัดใหม้ขีอ้ตกลงกับผูอ้อก SN ดังตอ่ไปนี้กอ่นการลงทนุ  
2.2.4.1 ใหผู้อ้อก SN คํานวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวันสุดทา้ยของแต่ละเดือน ทั ้งนี้ ในกรณีที่วัน
ดังกลา่วเป็นวันหยดุทําการของบรษัิทจัดการ ใหคํ้านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวันทําการถัดไป  
2.2.4.2 ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญใหผู้อ้อก SN คํานวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ SN ไปยัง 
TBMA ทันท ี 
ความในวรรคหนึ่งไม่นํามาใชบั้งคับกับกรณีที่เป็น SN ซึง่ขึน้ทะเบียนกับ TBMA และมกีารเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการกาํกับตลาดทนุวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม ่ 

สว่นที ่2: ทรพัยส์นิประเภทหนว่ย CIS  
ตอ้งมคีณุสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุดังนี้  
1. กรณีเป็นหน่วย CIS 
1.1 มคีณุสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุเชน่เดยีวกับขอ้กําหนดสําหรับตราสาร TS ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
1.2 ในกรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมอืน่ กองทุนรวมดังกล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใชก้ับการลงทุนในหน่วย 
CIS ของกองทนุรวมทองคําทีล่งทนุในทองคําแทง่)  
1.2.1 มกีารลงทนุในทรัพยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนดิเดยีวกับทีก่องทนุสามารถลงทนุได ้ 
1.2.2 มกีารลงทนุในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคํีานวณตามสัดสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุ  
1.2.3 มกีารลงทุนในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคํีานวณตามสัดสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์product limit สําหรับทรัพยส์นิทีเ่ป็น 
SIP ของกองทนุ  
1.2.4 มกีารลงทนุใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ ์global exposure limit ของกองทนุ  
2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ําหนดในสว่นที ่2 ขอ้ 1.  
2.1 มคีณุสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุเชน่เดยีวกับขอ้กําหนดสําหรับตราสาร TS ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
2.2 จดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  

สว่นที ่3: ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก  
ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของผูรั้บฝากดังนี ้ 
1. ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืบรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ  
2. ธนาคารออมสนิ  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5. บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย  
6. ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  
9. สถาบันการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ  
10. สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลัีกษณะทํานองเดยีวกับผูรั้บฝากตาม 1. - 9.  

สว่นที ่4: ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo)  

การลงทนุใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑ ์ดังนี้  

1. คูส่ัญญา ตอ้งเป็นนติบิคุคลดังนี้ทีส่ามารถเขา้เป็นคูส่ัญญาใน reverse repo ไดต้ามกฎหมายไทย  
1.1 ธนาคารพาณชิย ์ 
1.2 บรษัิทเงนิทนุ  
1.3 บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ 
1.4 บรษัิทหลักทรัพย ์ 
1.5 บรษัิทประกันภัย  
1.6 ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
1.7 กองทนุฟ้ืนฟ ู 
1.8 นติบิคุคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้  
1.9 สว่นราชการและรัฐวสิาหกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณ  

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการทํา reverse repo ตอ้งเป็นตราสารดังนี ้ 
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2.1 ตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศตอ้งม ีcredit rating อยู่ในอันดับ investment 
grade 
2.2 ต๋ัวแลกเงนิ ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ บัตรเงนิฝาก ศกุกู หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ทีธ่นาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ 
เป็นผูม้ภีาระผูกพัน ซึง่มอีายคุงเหลอืไมเ่กนิ 1 ปี  
2.3 ต๋ัวแลกเงนิ หรอืต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีําหนดวันใชเ้งนิตามต๋ัวไม่เกนิ 270 วันนับแต่วันออกต๋ัว และเป็นต๋ัวทีถ่งึกําหนดใช ้
เงนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้ห็น  
2.4 ต๋ัวแลกเงนิ ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ หรอืศกุกู ทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วันนับแตวั่นทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้  
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ที่ไดม้าจากการจัด credit 
rating ระยะสัน้ดว้ย  
2.4.2 ม ีguarantor rating อยูใ่นอันดับ investment grade  
2.5 ตราสารหนี้ซ ึง่มีอายุคงเหลือไม่เกนิ 1 ปี ที่ขึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี้ หรอืที่มขีอ้มูลราคาที่น่าเชือ่ถือและอา้งองิไดซ้ ึง่มกีาร
เปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกลา่วตอ้งม ีcredit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้  
2.5.1 มี credit rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อันดับแรก หรอื credit rating ระยะยาวทีเ่ทียบเคียงไดก้ับ credit rating ระยะสัน้ดังกล่าวตามที่ CRA 
ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 
2.5.2 ม ีcredit rating ระยะยาวอยูใ่น 3 อันดับแรก  
2.6 ตราสารหนี้ซ ึง่มอีายคุงเหลอืไมเ่กนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี้ หรอืทีม่ขีอ้มลูราคาทีน่่าเชือ่ถอืและอา้งองิไดซ้ ึง่มกีาร
เปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกลา่วตอ้งม ีcredit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้  
2.6.1 มี credit rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อันดับแรก หรอื credit rating ระยะยาวทีเ่ทียบเคียงไดก้ับ credit rating ระยะสัน้ดังกล่าวตามที่ CRA 
ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 
2.6.2 ม ีcredit rating ระยะยาวอยูใ่น 4 อันดับแรก  
2.7 ทรัพยส์นิอืน่ตามทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิม่เตมิ  

3. ระยะเวลาการรับชําระหนี้ของ reverse repo ตอ้งไมเ่กนิ 90 วัน  

4. ขอ้กําหนดเพิม่เตมิทีบ่รษัิทจัดการตอ้งปฏบัิตสิําหรับการลงทนุใน reverse repo  
4.1 ตอ้งใชส้ัญญามาตรฐานตามทีก่ําหนดโดย TBMA หรอื TSFC  
4.2 หา้มนําหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ไปขายหรอืโอนตอ่ เวน้แตเ่ขา้ลักษณะดังนี ้ 
4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้กําหนดใน reverse repo ดังกลา่ว  
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารใน
การกูย้มืเงนิในนามของกองทนุรวมและการกอ่ภาระผูกพันแกท่รัพยส์นิของกองทนุรวม  
4.3 มลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ วันเริม่ตน้สัญญา ตอ้งมมีลูคา่เป็นไปตามสมการการคํานวณตามวธิกีารดังนี ้ 
มลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ือ้มากกวา่ (ราคาซือ้ x (1 + discount rate))  
ทัง้นี้ ราคาซือ้ = ราคาทีก่องทนุชําระใหแ้กคู่ส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่เป็นคา่ซือ้หลักทรัพยห์รอืตราสารตาม reverse repo  
4.4 การดํารงมลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วัน ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑดั์งนี้  
4.4.1 มลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ือ้มากกวา่ (มลูคา่ reverse repo x (1 + discount rate))  
4.4.2 ในกรณีทีมู่ลคา่หลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วัน ไมเ่ป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บรษัิทจัดการตอ้งเรยีกใหคู้ส่ัญญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ 
หรอืหลักทรัพยห์รอืตราสารทีส่ามารถใชใ้นการทํา reverse repo ใหแ้ก่กองทุน เพือ่ใหมู้ลค่ารวมของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ือ้และทรัพยส์นิที่
โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวธิกีารดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที่มูลค่าหลักทรัพยห์รอืตราสารที่ซือ้ลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เวน้แต่เป็น
กรณีตาม 4.4.3  
4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลัพธต์ามสมการใน 4.4.1 แสดงผลวา่มูลค่าของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วัน มมีูลค่านอ้ยกว่ามูลค่า reverse repo x 
(1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกนิ 5 ลา้นบาท หรอืไมเ่กนิ 5% ของราคาซือ้ แลว้แต่จํานวนใดจะต่ํากวา่ และมกีารกําหนดเรือ่งดังกล่าวไวใ้น
สัญญาซึง่ไดก้ําหนดโดยพจิารณาถงึปัจจัยความเสีย่งของคูส่ัญญา (counterparty risk) แลว้ บรษัิทจัดการจะไมดํ่าเนนิการตาม 4.4.2 ก็ได ้ 
4.5 การคํานวณมลูคา่ reverse repo ตาม 4.4 ใหคํ้านวณดังนี้  
4.5.1 คํานวณจากราคาซือ้รวมกับผลประโยชน์ทีก่องทนุพงึไดรั้บจาก reverse repo จนถงึวันทีม่กีารคํานวณ  
4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรอืคํานวณรวมเป็นยอดสุทธขิอง reverse repo ทุกธุรกรรมทีก่องทุนมอียู่กับคู่สัญญารายเดยีวกันและมขีอ้ตกลง
กําหนดใหส้ามารถบังคับชําระหนี้ตามธรุกรรมใดธรุกรรมหนึง่จากหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ือ้หรอืทรัพยส์นิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถา้ม)ี ของธรุกรรมที่
เกดิจาก reverse repo รายการอืน่ได ้ 
4.6 discount rate ทีนํ่ามาใชใ้นการคํานวณ ตอ้งเป็นการกําหนดขึน้โดยคํานงึถงึปัจจัยความเสีย่งของคูส่ัญญา หลักทรัพย ์หรอืตราสารทีซ่ือ้แลว้  
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สว่นที ่5: ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  
ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุดังนี้  
1. คูส่ัญญา ตอ้งมคีูส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่ส่ัญญาดังกลา่วกระทําการในฐานะตัวแทนของ 
ผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบคุคลดังนี้ทีส่ามารถประกอบธรุกจิหรอืดําเนนิกจิการไดต้ามกฎหมายไทย  
1.1 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธรุกจิ SBL  
1.2 ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
1.3 กองทนุฟ้ืนฟ ู 
1.4 ธนาคารเพือ่การนําเขา้และการสง่ออกแหง่ประเทศไทย  
1.5 ธนาคารพาณชิย ์ 
1.6 บรษัิทเงนิทนุ  
1.7 บรษัิทหลักทรัพย ์ 
1.8 บรษัิทประกันชวีติ  
1.9 กองทนุสว่นบคุคลทีม่มีลูคา่ทรัพยส์นิของผูล้งทนุแตล่ะรายตัง้แต ่1 ลา้นบาทขึน้ไป  
1.10 กองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ  
1.11 นติบิคุคลอืน่ตามทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิม่เตมิ  

2. หลักทรัพยท์ีใ่หย้มื ตอ้งเป็นหลักทรัพยท์ีอ่ยูใ่นระบบรับฝากหลักทรัพยข์องศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์หรอืหลักทรัพยท์ีธ่นาคารแหง่ประเทศไทย
ทําหนา้ทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลักทรัพย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลักประกัน บรษัิทจัดการตอ้งดําเนนิการดังนี้  
3.1 ดําเนนิการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลักประกันจากผูย้มืเพือ่เป็นประกันการใหย้มืหลักทรัพย ์โดยตอ้งเป็นหลักประกันดังนี้  
3.1.1 เงนิสด  
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย  
3.1.3 ต๋ัวแลกเงนิ ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ บัตรเงนิฝาก ศุกกู หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษัิทเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้
ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผูกพัน  
3.1.4 ต๋ัวแลกเงนิ หรอืต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีําหนดวันใชเ้งนิตามต๋ัวไม่เกนิ 270 วันนับแต่วันออกต๋ัวและเป็นต๋ัวทีถ่งึกําหนด
ใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้ห็น  
3.1.5 ต๋ัวแลกเงนิ ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ หรอืศกุกู ทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วันนับแตวั่นทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้  
3.1.5.1 มี issue rating หรอื issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ที่ไดม้าจากการจัด credit 
rating ระยะสัน้ดว้ย  
3.1.5.2 ม ีguarantor rating อยูใ่นอันดับ investment grade  
3.1.6 ตราสารหนี้ทีม่ ีcredit rating อยูใ่นอันดับ investment grade  
3.1.7 หนังสอืค้ําประกนัทีธ่นาคารพาณชิยเ์ป็นผูอ้อกใหแ้กก่องทนุเพือ่เป็นประกันการคนืหลักทรัพยใ์หแ้กก่องทนุ  
3.1.8 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงนิ  
3.2 ดําเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวธิอีื่นซึง่จะมีผลใหบ้รษัิทจัดการสามารถบังคับ
ชําระหนี้เอาจากหลักประกันดังกลา่วไดโ้ดยพลัน  
3.3 หา้มนําหลักประกันตาม 3.1 ทีก่องทนุมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายตอ่หรอืทําใหไ้มส่ามารถบังคับตามหลักประกันนัน้ได ้เวน้แตเ่ป็นการบังคับ
ชําระหนี้ตามขอ้ตกลงในธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพยนั์น้เอง  
3.4 ดํารงมลูคา่หลักประกัน ณ สิน้วันมากกวา่หรอืเทา่กับ 100% ของมลูคา่หลักทรัพยท์ีใ่หย้มื  
3.5 ในกรณีทีห่ลักประกันเป็นเงนิสด ใหนํ้าเงนิสดดังกลา่วไปลงทนุโดยทันทใีนทรัพยส์นิดังนี้  
3.5.1 เงนิฝากในธนาคารพาณชิยห์รอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้  
3.5.2 บัตรเงนิฝากหรอื ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ดังนี้  
3.5.2.1 บัตรเงนิฝาก หรอืต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ทีธ่นาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผูกพัน  
3.5.2.2 ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กีําหนดวันใชเ้งนิตามต๋ัวไม่เกนิ 270 วันนับแตวั่นออกต๋ัว และเป็นต๋ัวทีถ่งึกําหนดใชเ้งนิเมือ่ทวง
ถามหรอืเมือ่ไดเ้ห็น  
3.5.2.3 ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วันนับแตวั่นทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อยา่งหนึง่อยา่งใดดังนี้  
3.5.2.3.1 ม ีissue rating หรอื issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ทีไ่ดม้าจากการจัด credit 
rating ระยะสัน้ดว้ย  
3.5.2.3.2 ม ีguarantor rating อยูใ่นอันดับ investment grade  
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3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย  
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย  

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ใหใ้ชส้ัญญาทีม่ลัีกษณะและสาระสําคัญของสัญญา ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ว่าดว้ยขอ้กําหนด
เกีย่วกับระบบงาน สัญญายมืและใหย้มืหลักทรัพยแ์ละหลักประกันในธรุกรรมการยมืและใหย้มืหลักทรัพย ์

สว่นที ่6: ธุรกรรมประเภท derivatives  
ตามหลักเกณฑก์ารลงทนุดังนี้  
1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทนุจะเขา้เป็นคูส่ัญญาไดต้อ้งม ีunderlying อยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่งดังนี้  
1.1 ทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทนุได ้ 
1.2 อัตราดอกเบีย้  
1.3 อัตราแลกเปลีย่นเงนิ  
1.4 เครดติ เชน่ credit rating หรอื credit event เป็นตน้  
1.5 ดัชนีกลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7  
1.6 ดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดัชนีตาม 1.5  
1.7 underlying อืน่ตามทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิม่เตมิ  
ในกรณีที่ derivatives อา้งองิกับราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาที่อา้งองิดังกล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรอืราคาสัญญาซือ้
ขายล่วงหนา้ (futures price) เท่านัน้ ทัง้นี้ ราคาของ underlying อืน่ทีไ่ม่ใชดั่ชนี หรอื underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดัชนีดังกล่าว ตอ้ง
เป็นทีย่อมรับอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายดว้ย  

2. เงือ่นไขการลงทนุ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการลงทนุใน derivatives ไดต้อ่เมือ่  
2.1 กรณีกองทนุไดร้ะบเุกีย่วกับการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทนุไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ  
2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ัญญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้  
2.2.1 derivatives on organized exchange  
2.2.2 OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สัญญาอกีฝ่ายหนึง่เป็น ธนาคารพาณิชย ์ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ตัวแทนซือ้ขาย 
derivatives หรอืผูค้า้ derivatives  
2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารชําระหนี้ดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมือ่ derivatives สิน้สดุลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรัพยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ 
ไมว่า่กองทนุจะเป็นผูม้สีทิธรัิบมอบหรอืมหีนา้ทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้ก็ตาม  

3. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดัชนี  
ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดัชนีตาม 1.5 - 1.6 ดัชนีดังกลา่วตอ้งมลัีกษณะดังนี้  
3.1 เป็นดัชนีทีม่กีารกําหนดวธิกีารคํานวณไวอ้ย่างชัดเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มูลของ underlying หรอืปัจจัยต่างๆ ทีนํ่ามาใชใ้นการคํานวณ 
และมกีารคํานวณดัชนีใหเ้ป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดัชนี ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจัยดังกล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหว
ตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอสิระดว้ย  
3.2 เป็นดัชนีทีม่ลัีกษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้  
3.2.1 ดัชนีทีม่กีารกระจายตัวอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดัชนีทีม่ลัีกษณะใดลักษณะหนึง่ดังนี้  
3.2.1.1 ดัชนีทีอ่งคป์ระกอบแตล่ะตัวมน้ํีาหนักนอ้ยกวา่หรอืเทา่กับ 20% ของน้ําหนักทัง้หมด  
3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ําหนักนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของน้ําหนักทั ้งหมด ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดย
องคป์ระกอบตัวอืน่ตอ้งมน้ํีาหนักไมเ่กนิอัตราทีก่ําหนดใน 3.2.1.1  
การพจิารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไมต่อ้งนําองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกับทองคําหรอืน้ํามนัดบิมาพจิารณา  
3.2.2 ดัชนีอืน่ใดนอกจาก 3.2.1 ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขครบถว้นดังนี้  
3.2.2.1 เป็นดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสัญญาทีก่องทนุสามารถลงทนุไดโ้ดยตรง  
3.2.2.2 เมื่อคํานวณเงนิลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม
หลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุนัน้  
3.3 เป็นดัชนีทีไ่ดรั้บการพัฒนาโดยสถาบันทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืและทําหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งอสิระจากบรษัิทจัดการ ทัง้นี้ หากปรากฏวา่สถาบันดังกล่าว
เป็นบรษัิทในเครอืของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้มีาตรการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย  
3.4 มกีารแสดงดัชนีนัน้ๆ อยา่งตอ่เนื่องเป็นประจําทกุวันทาํการผ่านสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอยา่งทันเหตกุารณ์  
3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดัชนีกลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนีดังกลา่วตอ้งคํานวณจากตัวแปรอยา่งหนึง่อยา่งใดหรอืหลายอยา่งดังนี ้ 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรอืราคาสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ (futures price) ของสนิคา้โภคภัณฑ ์ 
3.5.2 ดัชนีสนิคา้โภคภัณฑ์ที่คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ (futures price) ของสนิคา้โภคภัณฑ์
สนิคา้ใดสนิคา้หนึง่  
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3.5.3 ราคาสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีอ่า้งองิกับดัชนีสนิคา้โภคภัณฑต์าม 3.5.2  
3.6 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวตอ้งคํานวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอา้งองิจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือ
ต่างประเทศ หรอืคํานวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที่บรษัิทจัดการแสดงใหเ้ห็นไดว้่าวธิกีารคํานวณของผูพั้ฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะทอ้น
อัตราเงนิเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม  

4. หลักเกณฑก์ารจัดใหม้ทีรัพยส์นิทีเ่พยีงพอตอ่การชําระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)  
บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้ทีรัพยส์นิของกองทนุทีม่คีณุภาพและมสีภาพคลอ่งในจํานวนทีเ่พยีงพอตอ่ภาระทีก่องทนุอาจตอ้งชําระหนี้ตามขอ้ตกลง
เมือ่ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด  

5. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิสําหรับการลงทนุทีม่วัีตถปุระสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง  
ในกรณีที่บรษัิทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกับทรัพยส์นิที่จะลดความเสีย่ง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าว
ตอ้งเป็นไปตามทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด  

6. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิสําหรับการลงทนุใน OTC derivatives  
บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้  
6.1 ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่คํานวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษัิทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสดุทา้ยของแต่ละเดอืน 
ทัง้นี้ ในกรณีทีวั่นดังกลา่วเป็นวันหยดุทําการของบรษัิทจัดการ ใหคํ้านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวันทําการถัดไป  
6.2 ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ที่สง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่คํานวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรม
ของ derivatives ใหบ้รษัิทจัดการทราบทันท ี 
6.3 คูส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่ยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมือ่บรษัิทจัดการรอ้งขอได ้ 

7. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิสําหรับการเขา้เป็นคูส่ัญญาใน credit derivatives  
บรษัิทจัดการตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขดังนี้  
7.1 เขา้เป็นคูส่ัญญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพือ่การลดความเสีย่งเทา่นัน้  
7.2 เขา้เป็นคูส่ัญญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลัีกษณะของธรุกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธรุกรรมอยา่งหนึง่อยา่งใด ดังนี้  
7.2.1 Credit Default Swap: ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกันความเสีย่งดา้นเครดติที่เกี่ยวขอ้งกับความสามารถในการชําระหนี้ตาม 
obligation ของผูผู้กพันตาม obligation นัน้ โดยคู่สัญญาทีอ่ยู่ในฐานะผูข้ายประกันความเสีย่งมภีาระผูกพันทีจ่ะตอ้งชําระเงนิตามขอ้ตกลงซือ้
ประกันความเสี่ยงเมื่อเกดิ credit event ขึน้โดยจะมีผลใหข้อ้ตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกําหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกดิ credit event 
ขอ้ตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกําหนดตามปกติ) ทั ้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ 
obligation มีหลายรายการซึง่กําหนดใหผู้ข้ายประกันความเสีย่ง มีหนา้ที่ชําระหนี้เมื่อเกดิ credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการ
หนึง่เป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมือ่เกดิ credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการหนึง่ในกลุม่ obligation ซึง่จะมกีาร
ชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ขอ้ตกลงจะครบกําหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม 
(Proportionate Credit Default Swap)  
7.2.2 Total Rate of Return Swap: ซึ่งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อา้งอิงที่เกิดจากการลดลงของ
ผลตอบแทนที่จะไดรั้บจากสนิทรัพยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกันความเสีย่งมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรอือัตราลอยตัวที่
อา้งองิกับอัตราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกัน และสว่นทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมูลค่ายตุธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิ เพือ่แลกกับการที่ผูซ้ ือ้ประกันความ
เสีย่งจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิใหก้ับผูข้ายประกันความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit 
event หรอืครบกําหนดสัญญา (กรณีไมเ่กดิ credit event)  
7.3 ตอ้งใชส้ัญญามาตรฐานตามที่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่
สํานักงานยอมรับ ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลัีกษณะดังนี้  
7.3.1 มผีลใชบั้งคับไดต้ามกฎหมาย และไมข่ัดหรอืแยง้กับกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยห์รอืกฎหมายอืน่  
7.3.2 ไมม่ขีอ้กําหนดทีท่ําใหส้ทิธทิีก่ําหนดไวใ้นตราสารหนี้หรอืสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ที ่credit derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป  
7.3.3 ไมม่ขีอ้กําหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้กคู่ส่ัญญา  

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในตา่งประเทศ:  
บรษัิทจัดการจะลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิีอืน่อย่างใดอย่างหนึง่หรอืหลายอย่าง
ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรอืประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. กาํหนดดังต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรอื
สํานักงาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลักษณะของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่  

ทัง้นี้ การลงทุนในตราสารหรอืสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสัญญาดังกล่าวตอ้งเสนอขายหรอืเป็นการทําสัญญาในประเทศที่มหีน่วยงาน
กํากับดูแลดา้นหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรอืที่มกีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์่างประเทศที่
เป็นสมาชกิของ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษัิททีจ่ัดตัง้และเสนอขายใน GMS  

 

 



 

 
32 กองทุนเปิดบวัหลวงเพ่ิมพูน| B-ENHANCED 

สว่นที ่1: ตราสาร TS (transferable securities) ตา่งประเทศ  
1. ตราสาร TS ต่างประเทศ หมายความว่า ตราสารทางการเงนิต่างประเทศใดๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิในส่วนอื่นๆ ของขอ้ 3.13.2 ซึง่มี
คณุสมบัตติามหลักเกณฑท์ีค่รบถว้น ดังนี้  
1.1 ไมม่ขีอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ําใหผู้ล้งทนุมภีาระผูกพันมากกวา่มลูคา่เงนิลงทนุในตราสาร  
1.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็นต๋ัวแลกเงนิ หรอืต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ หรอื SN  ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนไดดํ้าเนนิการใหม้ี
การรับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายกําหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทนุสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  
1.3 มีขอ้มูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกตอ้งครบถว้นและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ ซึง่บรษัิทจัดการสามารถเขา้ถึงไดเ้พื่อนํามา
ประกอบการพจิารณาตัดสนิใจลงทนุไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ และมขีอ้มูลราคาทีส่ะทอ้นมลูคา่ยุตธิรรม โดยขอ้มูลดังกลา่วตอ้งอา้งองิจากแหลง่ขอ้มูล
ทีเ่ชือ่ถอืไดซ้ ึง่จัดทําตามหลักวชิาการอันเป็นทีย่อมรับในระดับสากล  

2. คณุสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ําหนดในขอ้ 1.  
2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในต๋ัวแลกเงนิหรือต๋ัวสัญญาใชเ้งินที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชําระหนี้การคา้ต๋ัวแลกเงนิหรือต๋ัวสัญญาใชเ้งิน 
ดังกลา่วตอ้งมกีารรับอาวัลหรอืรับรองโดยบคุคลดังนี ้ 
2.1.1 ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืบรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ  
2.1.2 สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลัีกษณะทํานองเดยีวกับผูรั้บฝากตาม 2.1.1  
ทัง้นี้ การอาวัลหรอืการรับรองดังกลา่วตอ้งเป็นการอาวัลหรอืการรับรองผูส้ั่งจ่ายหรอืผูอ้อกต๋ัวทัง้จํานวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบไุวใ้นต๋ัว
แลกเงนิหรอืต๋ัวสัญญาใชเ้งนิดว้ย  
2.2 การลงทนุใน SN ตา่งประเทศ ตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขเพิม่เตมิดังนี้  
2.2.1  SN มกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งองิกับ underlying ประเภทเดยีวกับ underlying ของสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ตามทีร่ะบใุนสว่นที ่4 ขอ้ 1  
2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําใหก้องทุนตอ้งรับมอบทรัพยส์นิใดๆ ทรัพยส์นินั้นตอ้งเป็นทรัพยส์นิที่กองทุนสามารถลงทุนได ้เวน้แต่
เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพยส์นิทีส่ามารถเปลีย่นมอื
ได ้โดยก่อนการลงทุนบรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับการลงทุนที่อาจทําใหก้องทุนตอ้งรับมอบทรัพยส์นิดังกล่าวไวใ้น
หนังสอืชีช้วนดว้ย 
2.2.3 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่มขีอ้กําหนดหา้มเปลีย่นมอื ผูอ้อก SN ตอ้งยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมือ่บรษัิท
จัดการรอ้งขอได ้ 
2.2.4 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในตา่งประเทศ ตอ้งปรากฎว่า SN นัน้มรีาคาปรากฏในระบบขอ้มลูทีน่่าเชือ่ถอืไดซ้ ึง่เป็นทีย่อมรับโดยทั่วไป
ของธรรมเนียมปฏบัิตสิากล และบรษัิทจัดการตอ้งดําเนนิการจัดใหม้ขีอ้ตกลงกับผูอ้อก SN ดังตอ่ไปนี้กอ่นการลงทนุ  
2.2.4.1 ใหผู้อ้อก SN สง่ราคาที่เป็นมูลค่ายุตธิรรมของ SN ซึง่เกดิจากวธิกีารคํานวณเดยีวกับทีใ่ชใ้นการคํานวณราคาที่แสดงในระบบขอ้มูลที่
น่าเชือ่ถอืดังกล่าว ใหบ้รษัิทจัดการทุกวันที่ 15 และวันสดุทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบรษัิทจัดการ 
ใหคํ้านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวันทําการถดัไป  
2.2.4.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ราคาของ SN อยา่งมนัียสําคัญใหผู้อ้อก SN สง่ราคาทีเ่ป็นมลูคา่ยตุธิรรมของ SN มายังบรษัิท
จัดการทันท ี 

สว่นที ่2: ทรพัยส์นิประเภทหนว่ย CIS   
ตอ้งมคีณุสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุดังนี้  
1. กรณีเป็นหน่วย CIS  
1.1 มคีณุสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุเชน่เดยีวกับขอ้กําหนดสําหรับตราสาร TS ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
1.2 เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศทีม่ลัีกษณะดังนี้  
1.2.1 การออกและการเสนอขายอยูภ่ายใตก้ารกํากับดูแลของหน่วยงานตา่งประเทศทีก่ํากับดแูลดา้นหลักทรัพยแ์ละตลาดซือ้ขายหลักทรัพยซ์ ึง่
เป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรอืเป็นหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ ทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ
ของ WFE  
1.2.2 CIS operator ของกองทนุดังกลา่วอยูภ่ายใตก้ารกํากบัดแูลของหน่วยงานกํากับดแูลทีเ่ป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO  
1.2.3 ในกรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทนุ CIS ต่างประเทศดังกล่าวตอ้งอยู่ภายใตห้ลักเกณฑก์ารกํากับ
ดแูล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทนุเพือ่ผูล้งทนุรายยอ่ยของประเทศนัน้  
1.3 ประเทศที่กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอย่างเพียงพอ ทัง้นี้ ตามรายชือ่ประเทศทีส่ํานักงาน 
ก.ล.ต. กําหนด  
1.4 กองทนุ CIS ต่างประเทศดังกลา่วตอ้งมกีารจํากัดการกูย้มืไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตุจําเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมี
นโยบายการลงทนุดังนี้ (ไมใ่ชก้ับการลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศซึง่เป็นกองทนุรวมทองคําทีล่งทนุในทองคําแทง่)  
1.4.1 มกีารลงทุนในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคํีานวณตามสัดสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทุน ทัง้นี้ 
หลักเกณฑดั์งกลา่วไมใ่ชก้ับกรณีทรัพยส์นิทีเ่ป็น SIP  
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1.4.2 มกีารลงทุนในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคํีานวณตามสัดสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์product limit สําหรับทรัพยส์นิทีเ่ป็น 
SIP ของกองทนุ  
1.4.3 มกีารลงทนุใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ ์global exposure limit ของกองทนุ  
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศเป็นกองทุนทีมุ่่งเนน้ลงทุนในทรัพยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนดิเดยีวกับทีก่องทนุสามารถลงทนุได ้และเมือ่นํา
ทรัพยส์นิทีไ่มส่ามารถลงทนุไดม้าคํานวณตามสัดสว่น (pro rata) แลว้จะตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ําหนดในสว่นที ่2 ขอ้ 1.  
2.1 มคีณุสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุเชน่เดยีวกับขอ้กําหนดสําหรับตราสาร TS ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
2.2 จดทะเบยีนในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

สว่นที ่3: ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝากของสถาบนัการเงนิตา่งประเทศหรอืตราสารตา่งประเทศทีเ่ทยีบเทา่เงนิฝาก  
ตอ้งเป็นเงนิฝากของสถาบันการเงนิตา่งประเทศหรอืตราสารตา่งประเทศทีเ่ทยีบเทา่เงนิฝากของผูรั้บฝาก ดังนี้  
1. ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืบรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ  
2. บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย  
3. สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลัีกษณะทํานองเดยีวกับผูรั้บฝากตาม 1. - 2.  

สว่นที ่4: ธุรกรรมประเภท derivatives  
ตามหลักเกณฑก์ารลงทนุดังนี้  

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทนุจะเขา้เป็นคูส่ัญญาไดต้อ้งม ีunderlying อยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่งดังนี้  
1.1 ทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทนุได ้ 
1.2 อัตราดอกเบีย้  
1.3 อัตราแลกเปลีย่นเงนิ  
1.4 เครดติ เชน่ credit rating หรอื credit event เป็นตน้  
1.5 ดัชนีกลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7  
1.6 ดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 
1.7 underlying อืน่ตามทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพิม่เตมิ  
ในกรณีที่ derivatives อา้งองิกับราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาที่อา้งองิดังกล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรอืราคาสัญญาซือ้
ขายล่วงหนา้ (futures price) เท่านัน้ ทัง้นี้ ราคาของ underlying อืน่ทีไ่ม่ใชดั่ชนี หรอื underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดัชนีดังกล่าว ตอ้ง
เป็นทีย่อมรับอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายดว้ย  

2. เงือ่นไขการลงทนุ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการลงทนุใน derivatives ไดต้อ่เมือ่  
2.1 กรณีกองทนุไดร้ะบเุกีย่วกับการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทนุไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ  
2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ัญญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้  
2.2.1 derivatives on organized exchange  
2.2.2 OTC derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมคีู่สัญญาอกีฝ่ายหนึง่เป็นนติบิุคคลทีไ่ดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ derivatives ทีอ่ยู่ภายใตก้าร
กํากับดแูลโดยหน่วยงานกํากับดแูลดา้นหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  
2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารชําระหนี้ดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมือ่ derivatives สิน้สดุลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรัพยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ 
ไมว่า่กองทนุจะเป็นผูม้สีทิธรัิบมอบหรอืมหีนา้ทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้ก็ตาม  

3. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดัชนี  
ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดัชนีตาม 1.5 - 1.6 ดัชนีดังกลา่วตอ้งมลัีกษณะดังนี้  
3.1 เป็นดัชนีทีม่กีารกําหนดวธิกีารคํานวณไวอ้ย่างชัดเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มูลของ underlying หรอืปัจจัยต่างๆ ทีนํ่ามาใชใ้นการคํานวณ 
และมกีารคํานวณดัชนีใหเ้ป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดัชนี ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจัยดังกล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหว
ตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอสิระดว้ย  
3.2 เป็นดัชนีทีม่ลัีกษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้  
3.2.1 ดัชนีทีม่กีารกระจายตัวอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดัชนีทีม่ลัีกษณะใดลักษณะหนึง่ดังนี้  
3.2.1.1 ดัชนีทีอ่งคป์ระกอบแตล่ะตัวมน้ํีาหนักนอ้ยกวา่หรอืเทา่กับ 20% ของน้ําหนักทัง้หมด  
3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ําหนักนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของน้ําหนักทั ้งหมด ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดย
องคป์ระกอบตัวอืน่ตอ้งมน้ํีาหนักไมเ่กนิอัตราทีก่ําหนดใน 3.2.1.1  
การพจิารณาการกระจายน้ําหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไมต่อ้งนําองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกับทองคําหรอืน้ํามันดบิมาพจิารณา  
3.2.2 ดัชนีอืน่ใดนอกจาก 3.2.1 ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขครบถว้นดังนี้  
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3.2.2.1 เป็นดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสัญญาทีก่องทนุสามารถลงทนุไดโ้ดยตรง  
3.2.2.2 เมื่อคํานวณเงนิลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม
หลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุนัน้  
3.3 เป็นดัชนีทีไ่ดรั้บการพัฒนาโดยสถาบันทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืและทําหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งอสิระจาก บรษัิทจัดการ ทัง้นี้ หากปรากฏวา่สถาบันดังกลา่ว
เป็นบรษัิทในเครอืของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้มีาตรการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย  
3.4 มกีารแสดงดัชนีนัน้ๆ อยา่งตอ่เนื่องเป็นประจําทกุวันทาํการผ่านสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอยา่งทันเหตกุารณ์  
3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดัชนีกลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนีดังกลา่วตอ้งคํานวณจากตัวแปรอยา่งหนึง่อยา่งใดหรอืหลายอยา่งดังนี ้ 
3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรอืราคาสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ (futures price) ของสนิคา้โภคภัณฑ ์ 
3.5.2 ดัชนีสนิคา้โภคภัณฑ์ที่คํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ (futures price) ของสนิคา้โภคภัณฑ์
สนิคา้ใดสนิคา้หนึง่  
3.5.3 ราคาสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีอ่า้งองิกับดัชนีสนิคา้โภคภัณฑต์าม 3.5.2  
3.6 ในกรณีที่เป็นดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวตอ้งคํานวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอา้งองิจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือ
ต่างประเทศ หรอืคํานวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที่บรษัิทจัดการแสดงใหเ้ห็นไดว้่าวธิกีารคํานวณของผูพั้ฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะทอ้น
อัตราเงนิเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม  

4. หลักเกณฑก์ารจัดใหม้ทีรัพยส์นิทีเ่พยีงพอตอ่การชําระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)  
บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้ทีรัพยส์นิของกองทนุทีม่คีณุภาพและมสีภาพคลอ่งในจํานวนทีเ่พยีงพอตอ่ภาระทีก่องทนุอาจตอ้งชําระหนี้ตามขอ้ตกลง
เมือ่ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด  

5. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิสําหรับการลงทนุทีม่วัีตถปุระสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง  
ในกรณีที่บรษัิทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกับทรัพยส์นิที่จะลดความเสีย่ง การลงทุนใน derivatives ดังกล่าว
ตอ้งเป็นไปตามทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด  

6. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิสําหรับการลงทนุใน OTC derivatives  
บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้  
6.1 ใหคู้่สัญญาอกีฝ่ายหนึง่คํานวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ derivatives ให ้บรษัิทจัดการทราบทุกวันที ่15 และวันสดุทา้ยของแต่ละเดอืน 
ทัง้นี้ ในกรณีทีวั่นดังกลา่วเป็นวันหยดุทําการของบรษัิทจัดการ  
ใหคํ้านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวันทําการถดัไป  
6.2 ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ที่สง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่คํานวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรม
ของ derivatives ใหบ้รษัิทจัดการทราบทันท ี 
6.3 คูส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่ยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมือ่บรษัิทจัดการรอ้งขอได ้ 

7. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิสําหรับการเขา้เป็นคูส่ัญญาใน credit derivatives  
บรษัิทจัดการตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขดังนี้  
7.1 เขา้เป็นคูส่ัญญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพือ่การลดความเสีย่งเทา่นัน้  
7.2 เขา้เป็นคูส่ัญญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลัีกษณะของธรุกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธรุกรรมอยา่งหนึง่อยา่งใด ดังนี้  
7.2.1 Credit Default Swap: ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกันความเสีย่งดา้นเครดติที่เกี่ยวขอ้งกับความสามารถในการชําระหนี้ตาม 
obligation ของผูผู้กพันตาม obligation นัน้ โดยคู่สัญญาทีอ่ยู่ในฐานะผูข้ายประกันความเสีย่งมภีาระผูกพันทีจ่ะตอ้งชําระเงนิตามขอ้ตกลงซือ้
ประกันความเสี่ยงเมื่อเกดิ credit event ขึน้โดยจะมีผลใหข้อ้ตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกําหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกดิ credit event 
ขอ้ตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกําหนดตามปกติ) ทั ้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ 
obligation มหีลายรายการซึง่กําหนดใหผู้ข้ายประกันความเสีย่ง มีหนา้ที่ชําระหนี้เมื่อเกดิ credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการ
หนึง่เป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมือ่เกดิ credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการหนึง่ในกลุม่ obligation ซึง่จะมกีาร
ชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ขอ้ตกลงจะครบกําหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม 
(Proportionate Credit Default Swap)  
7.2.2 Total Rate of Return Swap: ซึ่งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อา้งอิงที่เกิดจากการลดลงของ
ผลตอบแทนที่จะไดรั้บจากสนิทรัพยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกันความเสีย่งมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรอือัตราลอยตัวที่
อา้งองิกับอัตราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกัน และสว่นทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมูลค่ายตุธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิ เพือ่แลกกับการที่ผูซ้ ือ้ประกันความ
เสีย่งจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิใหก้ับผูข้ายประกันความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit 
event หรอืครบกําหนดสัญญา (กรณีไมเ่กดิ credit event)  
7.3 ตอ้งใชส้ัญญามาตรฐานตามที่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่
สํานักงานยอมรับ ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลัีกษณะดังนี้  
7.3.1 มผีลใชบั้งคับไดต้ามกฎหมาย และไมข่ัดหรอืแยง้กับกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยห์รอืกฎหมายอืน่  
7.3.2 ไมม่ขีอ้กําหนดทีท่ําใหส้ทิธทิีก่ําหนดไวใ้นตราสารหนี้หรอืสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ที ่credit derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป  
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7.3.3 ไมม่ขีอ้กําหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้กคู่ส่ัญญา  

3.14. อัตราสว่นการลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมในประเทศและตา่งประเทศ:  
บรษัิทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่หลักทรัพย ์หรอืทรัพย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม ตามที่ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรอืประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีทีค่ณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรอืสํานักงาน 
ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอัตราสว่นการลงทนุ บรษัิทจัดการจะลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

สว่นที ่1: อตัราสว่นการลงทนุทีค่ํานวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของNAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจํ่ากัดอัตราสว่น 

2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 
2.1 กรณีม ีcredit rating อยูใ่น 2 อันดับแรกขึน้ไป 
2.2 กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade แตต่ํ่ากว่า 2 
อันดับแรก 

  
ไมจํ่ากัดอัตราสว่น 
ไมเ่กนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีร่ะบใุนขอ้ 3.13.1 สว่นที ่2 ขอ้ 1. หรอื 3.13.2 สว่นที ่2 
ขอ้ 1. 

ไมจํ่ากัดอัตราสว่น 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารมี
ลักษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้ 
4.1 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีรั่ฐบาลเป็น
ประกัน 

ไมเ่กนิ 20% 
(หรอืไมเ่กนิ 10% เมือ่เป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรอื
ผูม้ภีาระผูกพันมภีมูลํิาเนาอยูต่า่งประเทศ โดยเลอืกใช ้
credit rating แบบ national scale) 

5 ตราสารทีม่ลัีกษณะครบถว้นดังนี ้
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ SN หรอืศกุกูทีผู่อ้อกจัดตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทย หรอืสาขาธนาคารพาณชิยต์า่งประเทศทีไ่ดรั้บอนุญาตให ้
ประกอบธรุกจิธนาคารพาณชิยใ์นประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารทีม่ลัีกษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้ 
5.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีน 
5.2.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมรีายละเอยีดตามแบบ 
filing 
5.2.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีําหนดวันชําระหนี้นอ้ยกวา่หรอืเทา่กับ 397 
วันนับแตวั่นทีล่งทนุ ทีไ่มไ่ดม้ลัีกษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวตอ้งเป็นบคุคลดังนี้ 
5.2.3.1 ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืบรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ 
5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ 
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
5.2.3.4 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย 
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.7 ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย 
5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.9 บรษัิทหลักทรัพย ์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย 
5.4 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade 
5.5 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีําหนดวันชําระหนี้มากกวา่ 397 วันนับแตวั่นที่
ลงทนุ ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ regulated market 

ไมเ่กนิอัตราดังนี้ แลว้แตอ่ัตราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10% หรอื 
(2) น้ําหนักของตราสารทีล่งทนุใน benchmark + 5% 

6 ทรัพยส์นิดังนี้ 
6.1ตราสารทีม่ลัีกษณะครบถว้นดังนี ้

รวมกันไมเ่กนิอัตราดังนี้ แลว้แตอ่ัตราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10% หรอื 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของNAV) 

6.1.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ SN หรอืศกุกู ทีผู่อ้อกจัดตัง้ขึน้
ตามกฎหมายไทยและเสนอขายตราสารนัน้ในตา่งประเทศ หรอืผูอ้อกจัดตัง้
ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แต่ไมร่วมสาขาของธนาคารพาณชิย์
ตา่งประเทศทีไ่ดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิธนาคารพาณชิยใ์นประเทศ
ไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 
6.1.2 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade 
6.1.3 เป็นตราสารทีม่ลัีกษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้ 
6.1.3.1 ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
หรอืในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ 
6.1.3.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมรีายละเอยีดตามแบบ 
filing 
6.1.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีาํหนดวันชําระหนี้นอ้ยกว่าหรอืเทา่กับ 
397 วันนับแต่วันทีล่งทนุ ทีไ่มไ่ดม้ลัีกษณะตาม 6.1.3.1 หรอื 6.1.3.2 ผูม้ี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกลา่วตอ้งเป็นบคุคลดังนี้ 
6.1.3.3.1 บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 - 5.2.3.9 
6.1.3.3.2 สถาบันการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
6.1.3.3.3 สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลัีกษณะทํานองเดยีวกับบคุคล
ตามขอ้ 6.1.3.3.1 - 6.1.3.3.2 
6.1.4 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กีําหนดวันชําระหนี้มากกวา่ 397 วันนับแต่
วันทีล่งทนุ ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ regulated market 
6.2 ธรุกรรมดังนี้ ทีคู่ส่ัญญาม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment 
grade 
6.2.1 reverse repo 
6.2.2 OTC derivatives 
6.3 หน่วย CIS ตามทีร่ะบใุนในขอ้ 3.13.1 สว่นที ่2 ขอ้ 2. หรอื 3.13.2 
สว่นที ่2 ขอ้ 2. ทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายหรอือยูใ่นระหว่าง IPO เพือ่การจด
ทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลักทรัพยส์ําหรับผูล้งทนุทั่วไปของ
ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืของตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์
ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึหน่วยดังกลา่วทีอ่ยูร่ะหวา่งดําเนนิการแกไ้ขเหตทุี่
อาจทําใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดังกลา่วออกจากการซือ้ขายในตลาด
หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์่างประเทศ) 

(2) น้ําหนักของทรัพยส์นิใน benchmark + 5% 

7 ทรัพยส์นิอืน่นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนขอ้1 - ขอ้ 6 (SIP) รวมกันไมเ่กนิ 5% 

หมายเหต:ุ ในกรณีเป็นทรัพยส์นิดังนี้ ไมม่ขีอ้กําหนดเกีย่วกับ single entity limit ของผูรั้บฝาก ผูอ้อกตราสาร หรอืคูส่ัญญา แลว้แตก่รณ ี
1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การดําเนนิงานของกองทนุ 
2. derivatives on organized exchange 

สว่นที ่2: อตัราสว่นการลงทนุทีค่ํานวณตามกลุม่กจิการ (group limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพยส์นิของบรษัิททกุบรษัิททีอ่ยูใ่นกลุม่กจิการเดยีวกันหรอื
การเขา้เป็นคูส่ัญญาในธรุกรรมทางการเงนิกับบรษัิทดังกลา่ว  

ไมเ่กนิอัตราใดอัตราหนึง่ดังนี้ แลว้แตอ่ัตราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรอื 
(2) น้ําหนักของทรัพยส์นิทีล่งทนุใน benchmark + 10%  

หมายเหต:ุ ในกรณีเป็นทรัพยส์นิดังนี้ ไมม่ขีอ้กําหนดเกีย่วกับ group limit  
1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การดําเนนิงานของกองทนุ  
2. derivatives on organized exchange  
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สว่นที ่3: อตัราสว่นการลงทนุทีค่ํานวณตามประเภททรพัยส์นิ (product limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของNAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ต๋ัวแลกเงนิ หรอืต๋ัวสัญญาใชเ้งนิที่
นติบิคุคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในตา่งประเทศของนติบิคุคล
ดังกลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรอืคูส่ัญญา ดังนี้ 
1.1 ธนาคารหรอืสถาบันการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ 
1.2 ธนาคารพาณชิย ์
1.3 บรษัิทเงนิทนุ 
1.4 บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์
1.5 บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย 
(ไมร่วมถงึทรัพยส์นิทีก่องทนุไดรั้บโอนกรรมสทิธิม์าจากคูส่ัญญาตาม 
reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

รวมกันไมเ่กนิ45% เฉลีย่ในรอบปีบัญช ี(เวน้แตเ่ป็น
กองทนุทีม่อีายโุครงการนอ้ยกวา่ 1 ปี ใหเ้ฉลีย่ตามรอบ
อายกุองทนุ) 
อัตราขา้งตน้ไมใ่ชก้ับกองทนุทีอ่ายกุองทนุคงเหลอืนอ้ย
กวา่หรอืเทา่กับ6 เดอืน ทัง้นี้ เฉพาะกองทนุทีม่อีายุ
โครงการมากกวา่หรอืเทา่กับ 1 ปี 
  

2 ทรัพยส์นิดังนี้ 
2.1 ต๋ัวแลกเงนิ หรอืต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแตก่องทนุ
ไดดํ้าเนนิการใหม้กีารรับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารที่
กฎหมายกําหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทนุสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้
2.2 SN (แตไ่มร่วมถงึ SN ซึง่จดทะเบยีนกับ TBMA และมกีารเสนอขาย
ตามหลักเกณฑท์ีก่ําหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุว่าดว้ย
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม)่ 
2.3 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 12 เดอืน 
2.4 total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นนี้ 

รวมกันไมเ่กนิ25% 

3 ธรุกรรมประเภทการซือ้โดยมสีัญญาขายคนื ไมเ่กนิ25% 

4 ธรุกรรมประเภทการใหย้มืหลักทรัพย ์ ไมเ่กนิ25% 

5 total SIP ซึง่ไดแ้ก ่ทรัพยส์นิตามขอ้ 7 ในสว่นที ่1: อัตราสว่นการลงทนุที่
คํานวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ัญญา (single entity limit) แต่ไมร่วมถงึ
ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ SN ศกุกู หรอืตราสาร Basel III ทีม่ี
ลักษณะครบถว้น ดังนี้ 
5.1 ตราสารทีม่ลัีกษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของขอ้ 6 ของสว่นที ่1: 
อัตราสว่นการลงทนุทีคํ่านวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ัญญา (single 
entity limit) 
5.2 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับต่ํากวา่ investment grade หรอืไม่ม ี
credit rating 

รวมกันไมเ่กนิ15% 

6 ทรัพยส์นิดังนี้ 
6.1 ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ 
6.2 ตราสาร Basel III 
6.3 derivatives หรอื SN ทีม่ ีunderlying 
เป็นตราสารตาม 6.1 – 6.2  

ทกุประเภทรวมกันไมเ่กนิ20% 

7 derivatives ดังนี้ 
7.1 การเขา้ทําธรุกรรม derivatives ทีม่วัีตถปุระสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง 
(hedging) 
7.2 การเขา้ทําธรุกรรม derivatives ทีม่ใิชเ่พือ่การลดความเสีย่ง (non-
hedging) 

 
ไมเ่กนิมลูคา่ความเสีย่งทีม่อียู ่
 
global exposure limit 
จํากัด net exposure ทีเ่กดิจากการลงทนุใน 
derivatives โดยตอ้งไมเ่กนิ 100% ของ NAV 

หมายเหต:ุ สําหรับการลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การดําเนนิงานของกองทนุ ไมม่ขีอ้กําหนดเกีย่วกับ product limit  
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สว่นที ่4: อตัราสว่นการลงทนุทีค่ํานวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทนุ (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น 

1 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ ตราสารBasel III และศกุกูของผูอ้อก 
รายใดรายหนึง่ (ไมร่วมถงึตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรอืตราสารหนี้ภาครัฐ
ตา่งประเทศ) 

1.1 ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี้สนิทางการเงนิ 
(financial liability)* ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามที่
เปิดเผยไวใ้นงบการเงนิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชลีา่สดุ 
ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารมหีนี้สนิทางการเงนิทีอ่อก
ใหมก่อ่นครบรอบระยะเวลาบัญชถีัดไปและยังไมป่รากฏ
ในงบการเงนิลา่สดุ บรษัิทจัดการอาจนํามลูคา่หนี้สนิ
ทางการเงนิดังกลา่วมารวมกับมลูค่าหนี้สนิทางการเงนิ
ตามงบการเงนิลา่สดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหนี้สนิทาง
การเงนินัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่กีารเผยแพร่เป็นการ
ทั่วไป และในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไมม่หีนี้สนิทาง
การเงนิตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชลีา่สดุ** ใหใ้ชอ้ัตราสว่นไมเ่กนิ1 ใน 3 
ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นี้ของผู ้
ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ เวน้แตใ่นกรณีทีผู่อ้อกตราสาร
ไดม้กีารยืน่แบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 
1.2 ในกรณีทีก่องทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นี้โดยเป็น
ตราสารทีอ่อกใหมแ่ละม ีcredit rating อยูใ่นระดับต่ํา
กวา่ investment grade หรอืไมม่ ีcredit rating ให ้
บรษัิทจัดการลงทนุเพือ่กองทนุภายใตก้ารจัดการของ
บรษัิทจัดการรายเดยีวกันรวมกันไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของ
มลูคา่การออกและเสนอขายตราสารดังกลา่วเป็นรายครัง้ 
เวน้แตก่รณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยืน่แบบ filing ใน
ลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให ้
พจิารณาเป็นรายโครงการ 
(อัตราสว่นตาม 1.2 ไมใ่ชก้ับกรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดย
บคุคลดังนี้ 
1. ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอืบรษัิทเครดติ 
ฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม
แหง่ประเทศไทย 
7. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย 
8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 
9. บรษัิทหลักทรัพย ์
10. สถาบันการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น
สมาชกิ 
11. สถาบันการเงนิตา่งประเทศทีม่ลัีกษณะทาํนอง
เดยีวกับบคุคลตาม 1. - 9.) 

2 หน่วยCIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไม่เกนิ1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ
กองทุนหรอืกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น 
อัตราขา้งตน้ไมใ่ชก้ับการลงทนุดังนี ้
(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุทีม่ลัีกษณะ
ครบถว้นดังนี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานก.ล.ต. 
(1.1) มีขนาดเล็ก 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น 

(1.2) จัดตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นที่บรษัิท
จัดการเดียวกันเป็นผูรั้บผดิชอบในการดําเนินการ 

หมายเหต:ุ  
* หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบัญชทีีผู่อ้อกตราสารดังกลา่วไดจ้ัดทํางบการเงนิตามมาตรฐานการบัญชนัีน้ 
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชตีามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีบัญช ีหรอืมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรับในระดับสากล เชน่ International Financial Reporting Standards (IFRS) หรอื United States Generally 
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้  
** รวมถงึกรณียังไมค่รบกําหนดการจัดทํางบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร  

ทัง้นี้ การคํานวณสัดสว่นตามนโยบายการลงทุนและอัตราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุน
ของกองทนุ และ/หรอืทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  

สว่นที ่5: การดําเนนิการเมือ่ทรพัยส์นิทีล่งทนุขาดคณุสมบตัหิรอืการลงทนุไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ 
1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่กําหนด แต่ต่อมาทรัพยส์นิที่ลงทุนมีคุณสมบัตทิี่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุใหข้าด
คณุสมบัตใินการเป็นทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทนุไดอ้กีตอ่ไป บรษัิทจัดการตอ้งดําเนนิการดังตอ่ไปนี ้ 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกีย่วกับชือ่ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพยส์นิขาดคุณสมบัต ิและจัดส่งรายงานต่อผูดู้แล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแตวั่นทีเ่กดิกรณีดังกลา่ว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ  
(2) จําหน่ายทรัพยส์นิที่ขาดคุณสมบัตภิายในโอกาสแรกโดยคํานึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสําคัญ แต่ตอ้งไม่เกนิกว่า 90 วันนับแต่วันที่
ทรัพยส์นินัน้ขาดคณุสมบัต ิเวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นนี้  
(3) เมื่อบรษัิทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพยส์นิที่ขาดคุณสมบัต ิหรือทรัพย์สนิที่ขาดคุณสมบัตมิีคุณสมบัตเิปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตาม
หลักเกณฑท์ี่กําหนดแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งจัดทํารายงานขอ้มูลเกีย่วกับชือ่ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพยส์นิดังกล่าว รวมถงึวันที่ได ้
จําหน่ายทรัพยส์นินัน้ออกไปหรอืวันทีท่รัพยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบัต ิแลว้แต่กรณี และใหจ้ัดสง่รายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 
วันทําการนับแตวั่นทีเ่กดิกรณีดังกลา่ว  
ในกรณีที่บรษัิทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพยส์นิที่ขาดคุณสมบัตใิหเ้ป็นไปตามขอ้ (2) บรษัิทจัดการตอ้งจัดทํารายงานขอ้มูลตามขอ้ (1) 
พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถจําหน่ายทรัพยส์นิดังกลา่ว และจัดสง่รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันครบระยะเวลาดังกลา่ว 

2. ในกรณีที่ทรัพยส์นิในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทนุเป็นเวลา 5 วันทําการตดิตอ่กัน โดยมไิดเ้กดิจากการลงทนุเพิม่ บรษัิทจัดการตอ้งดําเนนิการดังตอ่ไปนี ้ 
(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกับประเภท จํานวน อัตราสว่นการลงทุน และวันทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุน และ
จัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวท้ี่บรษัิท
จัดการ  
(2) ไมล่งทนุเพิม่เตมิในทรัพยส์นิทีเ่กนิอัตราสว่นการลงทนุจนกวา่จะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุทีก่ําหนด  
(3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนทีก่ําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานงึถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสําคัญ แต่ตอ้งไม่เกนิระยะเวลา
ดังนี้ เวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นนี้  
(ก) 30 วันนับแต่วันสิน้รอบระยะเวลาบัญช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนทีคํ่านวณตามประเภททรัพยส์นิ (product limit) สําหรับ
การลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ต๋ัวแลกเงนิ หรอืต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ตามขอ้ 1 ในสว่นที ่3  
(ข) 90 วันนับแตวั่นครบระยะเวลาดังกลา่ว สําหรับกรณีอืน่ใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)  
(4) เมือ่บรษัิทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุทีก่ําหนดแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งจัดทํารายงานขอ้มูลเกีย่วกับชือ่ จํานวน 
อัตราสว่นการลงทนุในทรัพยส์นิดังกลา่ว รวมถงึวันทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุ แลว้แตก่รณี และจัดสง่รายงานดังกล่าวต่อ
ผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแตวั่นทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุได ้
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถแกไ้ขใหไ้ปตามอัตราสว่นการลงทนุทีก่ําหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข) บรษัิทจัดการตอ้งจัดทํารายงานขอ้มลูตาม
ขอ้ (1) พรอ้มสาเหตุที่ไม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และผูดู้แล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแตวั่นครบระยะเวลาดังกลา่ว  

3. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนทีก่ําหนดแต่ต่อมามกีรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 ในสว่นนี้ แลว้แตก่รณี โดยอนุโลม  
(1) กรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลักทรัพยต์ามสัดสว่นทีม่อียูเ่ดมินัน้  
(2) กรณีทีก่องทนุไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการบรจิาค 
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4. ในกรณีทีม่เีหตุสดุวสิัยหรอืเหตจํุาเป็นอืน่ใดทําใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถดําเนนิการแกไ้ขเพือ่ใหก้ารลงทนุเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ําหนด
ในขอ้ 1 (2) หรอืขอ้ 2 วรรคหนึง่ (3) (ข) หรอืบรษัิทจัดการมคีวามเห็นว่าการดําเนนิการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน บรษัิทจัดการ
สามารถใชดุ้ลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งคํานึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสําคัญ และตอ้งส่งรายงานเกี่ยวกับการ
ดําเนนิการของบรษัิทจัดการในเรือ่งดังกลา่วตอ่สํานักงาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุนและผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม กอ่นครบระยะเวลาที่
ตอ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑดั์งกล่าว ทัง้นี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวใหก้ับผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการสามารถดําเนินการโดย
วธิกีารเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการแทนได ้ 

สว่นที ่6: การดําเนนิการเมือ่การลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ 
1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บรษัิทจัดการตอ้งดําเนินการ
ดังตอ่ไปนี้  
(1) จัดทํารายงานเกีย่วกับการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลที่ทําใหม้ีการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้จัดสง่ต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ  
(2) ดําเนนิการแกไ้ขใหส้ัดสว่นการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืดําเนนิการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุ ทัง้นี้ ตาม
หลักเกณฑท์ีก่ําหนดในขอ้ 2 ในสว่นนี้  
2. ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษัิทจัดการดําเนินการแกไ้ข
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทนุ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมภายในกําหนดเวลาดังกลา่ว  

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมตามวรรคหนึง่ บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเดมิในการทีจ่ะออก
จากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบั้งคับ โดยวธิกีารดังกล่าวตอ้งมรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมต่อผู ้
ถอืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมือ่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้ บรษัิทจดัการตอ้งงดเก็บค่าธรรมเนียมการ
รับซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลีย่นแปลงดังกลา่วจะมผีลใชบั้งคับ และในกรณีทีค่รบกําหนด 90 วันนับแต่วันที่
สัดสว่นการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มผีลใชบั้งคับ บรษัิทจัดการตอ้งไม่เสนอ
ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนัน้เพิม่เตมิ 

4. การแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ (Class of Unit): ไมม่ ี

5. การเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ัง้แรก:  

5.1. ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก:  
- บรษัิทจัดการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก:  
ผูส้นใจสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดท้ีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืตามวันเวลาเสนอขายครัง้แรกทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วน 
ในราคาหน่วยลงทนุทีเ่สนอขาย  

เง ือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ัง้แรก 
1. หากมีผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุนครบตามจํานวนเงนิทุนของโครงการก่อนสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรกและหรอืเต็มตามวงเงนิที่ไดรั้บ
จัดสรรจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีม่ีอํานาจ บรษัิทจัดการจะปิดการเสนอขายครัง้แรกก่อนครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว โดย
บรษัิทจัดการจะดําเนนิการปิดประกาศแจง้ใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทนุทราบทีส่ํานักงานของบรษัิทจัดการ และหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื หรอื
แจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 
2. บรษัิทจัดการอาจยกเลกิการจัดตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ํานักงาน ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 7 วันนับตัง้แตวั่นถัดจากวันยตุกิารขายหน่วยลงทนุนัน้  
3. บรษัิทจัดการอาจปฏเิสธการสั่งซือ้/จองซือ้ หรอืยุตกิารเสนอขาย และหรอืยุตกิารจัดตัง้กองทุน หากบรษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นว่าการ
สั่งซือ้/จองซือ้นัน้ มผีลกระทบตอ่ชือ่เสยีงหรอืต่อความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ หรอืบรษัิทจัดการไมส่ามารถนําเงนิไปลงทนุให ้
กองทนุไดด้ทีีส่ดุ หรอืมผีลกระทบอืน่ใดตอ่การลงทนุ ทัง้นี้ เพือ่รักษาผลประโยชน์ของกองทนุและหรอืผูล้งทนุเป็นสําคัญ 

วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วน และเอกสารการส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
ผูส้นใจลงทนุสามารถตดิตอ่ขอรับหนังสอืชีช้วน คําสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบัญชกีองทนุ และเอกสารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายกําหนด (ถา้ม)ี 
ไดท้ี่บรษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืน สําหรับผูล้งทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชกีองทุน จะตอ้งเปิดบัญชีกองทุนโดยกรอก
รายละเอยีดและขอ้ความตา่งๆ ในใบคําขอเปิดบัญชกีองทนุพรอ้มแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชกีองทนุ  

เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช ี
(1) กรณีบคุคลธรรมดา  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
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(2) กรณีนติบิคุคล 
ก) หนังสอืรับรองกระทรวงพาณชิย ์ 
ข) สําเนาหนังสอืมอบอํานาจ และตัวอยา่งลายมอืชือ่ของผูม้อีํานาจลงนามแทนนติบิคุคล  
ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อีํานาจลงนามแทนนติบิคุคล  
ง) เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ใด (ถา้ม)ี  
ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ตัง้แต ่2 คนขึน้ไปแตไ่มเ่กนิ 4 คนสั่งซือ้หน่วยลงทนุร่วมกัน บรษัิทจัดการจะจดแจง้ชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเหลา่นัน้เป็นผูถ้อืหน่วย
ลงทุนร่วมกันในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและในสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนหรอืเอกสารแสดงสทิธอิืน่ใด และจะถอืเอาบคุคลทีม่ชีือ่ใน
ใบคําขอเปิดบัญชกีองทนุคนใดคนหนึง่หรอืมากกว่าตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแจง้ความประสงคไ์วเ้ป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุน และผูรั้บ
เงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืรับเงนิจากการชําระบัญชกีรณีเลกิกองทนุ 

วธิสี ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

 ชอ่งทางในการเสนอขายครัง้แรก มดัีงนี ้ 

- บรษัิทจัดการ  
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งสั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคําสั่งซื้อ
หน่วยลงทุน และเอกสารอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด (ถา้มี) ใหค้รบถว้นชัดเจน และชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวน พรอ้มเอกสาร
หลักฐานซึง่ลงนามรับรองความถกูตอ้งไปยืน่ทีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

การรบัชําระเงนิ และการเก็บรกัษาเงนิคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

1. กรณีส ัง่ซือ้ผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ: 
(ก) ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกเป็นเงนิสด คําสั่งหักบัญชธีนาคาร เช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ 
หรอืวธิอีืน่ใดทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกับสํานักงานทีรั่บคําสั่งซือ้เท่านัน้ โดยจะตอ้งลงวันทีท่ีส่ั่งซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสั่ง
จ่ายในนามชือ่บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุทีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วน 
ซึง่เป็นบัญชเีงนิฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิ ประเภทกระแสรายวัน หรอืบัญชจีองซือ้อื่นใดทีอ่าจเพิม่เตมิ
หรอืเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคต ทัง้นี้ หากมผีลประโยชน์ใดเกดิขึน้เนื่องจากบัญชจีองซือ้ดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหเ้ป็นประโยชน์ของ
กองทนุ 
(ข) ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใดของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืของสถาบันการเงนิ
อืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ในวันที่ทีส่ั่งซือ้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการ
จะแจง้ระยะเวลาหรอืเงือ่นไขอืน่ใด ตามที่บรษัิทจัดการจะกําหนด ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี่ www.bblam.co.th หรอืช่องทางอืน่ที่
เหมาะสม  
อนึ่ง การชําระเงนิดว้ยบัตรดังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่บรษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากการชําระดว้ยบัตรดังกล่าว หรือจาก
ธนาคารทีผู่ส้ั่งซือ้ใชบั้ญชบัีตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ภายในวันทําการถัดจากวันทีท่ีส่ั่งซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะปฏเิสธการ
สั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว  
อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดใหบ้รกิารรับชําระค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรือบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้มี) บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ ้
ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม การชําระดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี 
จะไมม่กีารสะสมคะแนน เวน้แตธ่นาคารจะกําหนดอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วันเวลา ในการรับชําระดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี 
ดังกลา่วขา้งตน้ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะตอ้งนําเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บจากผูส้ั่งซือ้เขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุภายในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก  
อย่างไรก็ตาม การรับชําระเงนิกรณีสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ นั้น บรษัิทจัดการอาจ
แกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลงได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใด
ตามความเหมาะสม  

2. กรณีส ัง่ซือ้ผา่นบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่: 
(ก) ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก เป็นเงนิสด คําสั่งหักบัญชธีนาคาร เช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ 
หรอืวธิอีืน่ใดทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกับสํานักงานทีรั่บคําสั่งซือ้เท่านัน้ โดยจะตอ้งลงวันทีท่ีส่ั่งซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสั่ง
จ่ายในนาม “บัญชจีองซือ้หน่วยลงทุนของ บลจ.บัวหลวง” ซึง่เป็นบัญชเีงนิฝากของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอื่นใดที่อาจเพิม่เตมิ 
ประเภทกระแสรายวัน หรอืบัญชจีองซือ้อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคตทีบ่รษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้
คนืเป็นผูเ้ปิดบัญชจีองซือ้หน่วยลงทุน เพือ่รับชําระค่าซือ้หน่วยลงทุน ทัง้นี้ หากมผีลประโยชน์ใดเกดิขึน้เนื่องจากบัญชจีองซือ้ดังกล่าว บรษัิท
จัดการจะดําเนนิการใหเ้ป็นประโยชน์ของกองทนุ 
(ข) ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใดของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืของสถาบันการเงนิ
อืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ในวันที่ทีส่ั่งซือ้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการ
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จะแจง้ระยะเวลาหรอืเงือ่นไขอืน่ใด ตามที่บรษัิทจัดการจะกําหนด ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี่ www.bblam.co.th หรอืช่องทางอืน่ที่
เหมาะสม  
อนึ่ง การชําระเงนิดว้ยบัตรดังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่บรษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากการชําระดว้ยบัตรดังกล่าว หรือจาก
ธนาคารทีผู่ส้ั่งซือ้ใชบั้ญชบัีตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ภายในวันทําการถัดจากวันทีท่ีส่ั่งซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะปฏเิสธการ
สั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว  
อยา่งไรก็ตาม กอ่นเปิดใหบ้รกิารรับชําระคา่สั่งซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ
ผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ที่เหมาะสม การชําระดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอื่นใด (ถา้ม)ี จะไม่มกีาร
สะสมคะแนน เวน้แตธ่นาคารจะกําหนดอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  
ทัง้นี้ บรษัิทจดัการอาจแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วันเวลา ในการรับชําระดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี 
ดังกลา่วขา้งตน้ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  
อนึง่ ผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดชํ้าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุแลว้ จะเพกิถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้ 
บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ จะนําเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บจากผูส้ั่งซือ้เขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุขา้งตน้ภายใน
ระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก  
อย่างไรก็ตาม การรับชําระเงนิกรณีสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนอืน่นั้น บรษัิทจัดการอาจแกไ้ข
เพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลงได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี่ www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตาม
ความเหมาะสม  

การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 
กรณีทีม่ผูีส้ั่งซือ้ในการเสนอขายครัง้แรกไม่เกนิเงนิทนุโครงการ ผูส้ั่งซือ้ทกุรายจะไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุตามจํานวนทีจ่องซือ้และในกรณีที่
มผูีจ้องซือ้เกนิจํานวนทีเ่สนอขาย บรษัิทจัดการอาจดําเนนิการจัดสรรหน่วยลงทนุ โดยใชห้ลักการ “จองซือ้กอ่นไดก้อ่น” ตามวันทีไ่ดรั้บใบสั่งซือ้
พรอ้มเงนิคา่สั่งซือ้เต็มจํานวน  
ทัง้นี้ หากการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกลา่ว จะทําใหบุ้คคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดถอืหน่วยลงทนุเกนิกว่าหนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุที่
จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษัิทจัดการจะไมจ่ัดสรรหน่วยลงทนุทัง้หมดตามคําสั่งจองซือ้ เวน้แตเ่ป็นกรณีทีไ่ดรั้บการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.  
บรษัิทจัดการจะปฏเิสธ และ/หรอืระงับการสั่งซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรอืบางสว่น ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังนี้  
(1) กรณีทีเ่อกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บจากผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอืไมค่รบถว้น  
(2) กรณีทีบ่รษัิทจัดการเกดิขอ้สงสัยวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุไมโ่ปร่งใส เชน่ อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้  
(3) กรณีตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร เชน่ ในกรณีที่บรษัิทจัดการเห็นว่าการจองซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อใหเ้กดิปัญหาในการบรหิาร
กองทนุหรอืกอ่ใหเ้กดิผลเสยีหายแกก่องทนุ เป็นตน้ 
ทัง้นี้ เพือ่เป็นการรักษาผลประโยชนข์องกองทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และชือ่เสยีงหรอืความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการเป็นหลัก  

การคนืเงนิคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
บรษัิทจัดการจะคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีตอ่ไปนี้  
1. บรษัิทจัดการยกเลกิการจัดตัง้ทีอ่ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 
วันนับตัง้แต่วันถัดจากวันทีย่ตุกิารขายหน่วยลงทนุนัน้ และจะคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ (ถา้ม)ี ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้ ภายใน 15 วัน
นับตัง้แตวั่นถัดจากวันสิน้สดุการจัดตัง้กองทนุ  
2. บรษัิทจัดการยตุกิารจัดตัง้กองทุนหากหลังจากสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกแลว้ ปรากฏวา่บรษัิทจัดการไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ประชาชนไดถ้งึ 35 ราย หรอืในกรณีทีม่กีารจัดสรรหน่วยลงทุนไมเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ ์หรอืปรากฏวา่ไมส่ามารถหาตราสารทีจ่ะลงทนุได ้
อย่างเหมาะสม ตามนโยบายการลงทุนทีก่ําหนด โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตัง้แต่วันถัดจากวันปิด
เสนอขายหน่วยลงทนุดังกลา่ว และจะคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ (ถา้ม)ี ใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้ ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แตวั่นถัดจากวัน
สิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุนัน้ตามสัดสว่นของเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุ  
3. ผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั ้งหมดหรือบางส่วนในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีขา้งตน้ บริษัทจัดการจะ
ดําเนนิการคนืเงนิสว่นที่ไม่ไดรั้บการจัดสรรพรอ้มผลประโยชน์ใดๆ ที่เกดิขึน้ (ถา้ม)ี ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้ ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วันถัดจากวันสิน้สุด
ระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก  
อนึง่ หากบรษัิทจัดการไม่สามารถคนืเงนิค่าจองซือ้และผลประโยชน์ (ถา้ม)ี ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนไดภ้ายในกําหนดเวลาดังกล่าว บรษัิท
จัดการจะชําระดอกเบีย้ในอัตราไม่ต่ํากว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปีนับตัง้แตวั่นถัดจากวันทีค่รบกาํหนดเวลานัน้จนถงึวันทีบ่รษัิทจัดการชําระเงนิจํานวน
ดังกลา่วไดค้รบถว้น ทัง้นี้ เวน้แตส่ํานักงาน ก.ล.ต. จะพจิารณาผ่อนผันหรอืสั่งการเป็นอยา่งอืน่  

เง ือ่นไขอืน่ใด 
การสั่งซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมือ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนและไดท้ํารายการขาย
หน่วยลงทุนแลว้เพือ่ใหบ้รษัิทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผูส้ั่งซือ้จะไม่สามารถยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้ได ้เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจาก
บรษัิทจัดการเป็นกรณีพเิศษ  
ในการชําระค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ หากมใิชก่รณีทีผู่ส้ั่งซือ้ทํารายการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนอืน่ทีจ่ัดตัง้โดยบรษัิทจัดการเพือ่สั่งซือ้หน่วย
ลงทนุของกองทนุนี้ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งชําระคา่สั่งซือ้ดว้ยเงนิเต็มมลูคา่ จะหักกลบลบหนี้กับบรษัิทจัดการไมไ่ด ้
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6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก:  

วธิกีารขอรบัหนงัสอืชีช้วน และเอกสารการส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
ผูส้นใจทีจ่ะสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ สามารถขอรับหนังสอืชีช้วน คําสั่งซือ้หน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชกีองทุน และเอกสารอืน่ใดตามที่
กฎหมายกําหนด (ถา้ม)ี ไดท้ีบ่รษัิทจัดการ และหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื สําหรับผูส้นใจสั่งซือ้หน่วยลงทุนทียั่งไม่เคยมบัีญชกีองทุน
จะตอ้งเปิดบัญชกีองทุนโดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่างๆ ในใบคําขอเปิดบัญชกีองทุนพรอ้มแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
กองทนุ  

เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช ี
(1) กรณีบคุคลธรรมดา  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
(2) กรณีนติบิคุคล  
ก) หนังสอืรับรองกระทรวงพาณชิย ์ 
ข) สําเนาหนังสอืมอบอํานาจ และตัวอยา่งลายมอืชือ่ของผูม้อีํานาจลงนามแทนนติบิคุคล  
ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อีํานาจลงนามแทนนติบิคุคล  
ง) เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ใด (ถา้ม)ี  

ในกรณีผูส้ั่งซือ้ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกนิ 4 คนสั่งซือ้หน่วยลงทุนร่วมกัน บรษัิทจัดการจะจดแจง้ชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเหล่านัน้เป็นผูถ้อืหน่วย
ลงทนุร่วมกันในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ และในเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ และจะถอืเอาบคุคลทีม่ชีือ่ในคําขอเปิดบัญชกีองทนุคนใดคน
หนึง่หรอืมากกว่าตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแจง้ความประสงคไ์วเ้ป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุน และผูรั้บเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน หรอืรับ
เงนิจากการชําระบัญชกีรณีเลกิกองทนุ 

วธิกีารส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
ผูส้นใจลงทุนสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนที่บรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื หรอืช่องทางอื่นใดทีบ่รษัิทจัดการจัดใหม้ ีหรอื
ประกาศแจง้เพิม่เตมิในอนาคต ตามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการกําหนด โดยบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ขเพิม่ชอ่งทางการสั่งซือ้ หรอืแกไ้ข
วธิีการสั่งซื้อ หรือแกไ้ขเรือ่งอื่นใดที่เกีย่วขอ้งกับการสั่งซือ้ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูล้งทุน โดยจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที ่
www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

ชอ่งทางในการเสนอขายหน่วยลงทนุ มดัีงนี้  
- บรษัิทจัดการ  
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
- หักบัญชเีงนิฝากแบบถัวเฉลีย่ 
- ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet)  
- ระบบเอทเีอ็ม (ATM)  
- ระบบโทรศัพท ์(Tele-Bank) 
- ชอ่งทางอืน่ๆ เพือ่เป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

1. บรษิทัจดัการ : 
ผูส้นใจสามารถขอรับหนังสอืชีช้วน คําสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบัญชกีองทุน และเอกสารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายกําหนด (ถา้ม)ี ไดท้ีบ่รษัิท
จัดการ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งสั่งซือ้ไม่ต่ํากวา่มูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ใบคําขอเปิดบัญชกีองทนุ (สําหรับการสั่งซือ้ครัง้
แรก) และคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้นชัดเจน และนําคําขอเปิดบัญชกีองทุน (ถา้มี) และคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้เงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทนุเต็มจํานวนไปยืน่ทีบ่รษัิทจัดการ  

2. ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื :  
ผูส้นใจสามารถขอรับหนังสอืชีช้วน คําสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน และเอกสารอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด (ถา้มี) ไดท้ี่
ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผูส้ั่งซื้อจะตอ้งสั่งซื้อไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซื้อ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ใบคําขอเปิดบัญชี
กองทนุ (สําหรับการสั่งซือ้ครัง้แรก) และคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหค้รบถว้นชดัเจน และนําคําขอเปิดบัญชกีองทนุ (ถา้ม)ี และคําสั่งซือ้หน่วยลงทุน
พรอ้มทัง้เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนไปยืน่ทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

3. หกับญัชเีงนิฝากแบบถวัเฉลีย่ : 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นประจํา ตามวันทีท่ีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนกําหนดไว ้ดว้ยการใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก
ของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ไดร้ะบุไว ้ใน “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออื่นใน
ทํานองเดยีวกัน ดว้ยจํานวนเงนิทีเ่ท่ากันในแต่ละครัง้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิต่อบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซื้อคืน เพื่อขอใชบ้รกิาร พรอ้มแนบเอกสารประกอบการสมัครใชบ้รกิาร อาทเิช่น สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาหนังสือ
เดนิทาง เป็นตน้ และนําสมดุบัญชเีงนิฝากบัญชสีะสมทรัพย/์กระแสรายวัน เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาดว้ย  

การสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นประจําดว้ยการหักบัญชเีงนิฝาก สามารถตดิตอ่และดําเนนิการได ้ดังนี ้ 
1) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
2) บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน)  
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ทีบ่รษัิทจัดการจะประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่าน
ทางชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  
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(1) การส ัง่ซือ้ผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ : ม ี2 กรณี ดังนี้ 

(1.1) กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพือ่ส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพื่อขอใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ โดยกรอก “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ซึง่
การใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุจะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับต่อไปจนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทนุจะ
เพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก“คําขอยกเลกิบรกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรอืคําขออื่นในทํานอง
เดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี

(1.2) กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝากธนาคารอืน่ๆ เพือ่ส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพื่อขอใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคาร
กสกิรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์และ บมจ.ธนาคารกรุงศรอียุธยา หรอืธนาคารพาณิชยอ์ืน่
ใดทีบ่รษัิทจัดการจะประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม โดย
กรอก “หนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ซึง่การสมัครใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนจะมี
ผลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับตอ่ไปจนกวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก “คําขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอื
คําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกว่า 30 วันก่อนวันทีจ่ะมกีารหัก
บัญช ีทัง้นี้ คา่ธรรมเนียมการใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก เป็นไปตามทีธ่นาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากกําหนด 

บรษัิทจัดการจะสามารถใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้เมือ่ธนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากดังกลา่วขา้งตน้แจง้ใหค้วามยนิยอม
หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุนมายังบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการไดแ้จง้เริม่ใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน
ทราบ โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสมแลว้เทา่นัน้ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตดิตอ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิารสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นประจํา ตามวันทีท่ีผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนกําหนดไว ้ดว้ยการใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากขา้งตน้ โดยกรอก “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพื่อซื้อ
หน่วยลงทุนกองทนุเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ซึง่การใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุจะมี
ผลใชบั้งคับทันที และใหค้งมีผลใชบั้งคับต่อไปจนกว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก “คําขอยกเลกิบรกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิ
ฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้
คนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนม ี“หนังสอืขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกันมายังบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนื จะมผีลให ้“คําสั่งซือ้” ตลอดจน “คําสั่งรอดําเนนิการเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ” ถกูยกเลกิทันท ี

ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งระบุชือ่กองทุน และจํานวนเงนิทีต่อ้งการสั่งซือ้ซึง่จะตอ้งไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะหักเงนิจาก
บัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้และโอนเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทุน เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนตามเงือ่นไขทีไ่ดร้ะบไุวใ้น “คําสั่งซือ้” หรอื “คําขอใชบ้รกิาร
หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ในราคาขายหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ 
สิน้วันทําการซือ้ขาย ซึง่จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีคํ่านวณไดเ้มือ่สิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนวันนัน้เป็นเกณฑใ์นการคํานวณ และราคาขาย
หน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

การหักบัญชเีงนิฝากดังกลา่วจะอยูภ่ายใตเ้งือ่นไข ดังนี ้
1. กรณีวันทีก่ําหนดหักเงนิบัญชเีงนิฝากตรงกับวันหยดุทําการหรอืวันหยดุทําการซือ้ขาย บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หนว่ย
ลงทนุในวันทําการหรอืวันทําการซือ้ขายถัดไป 
2. กรณีวันทีก่ําหนดหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากไมม่ใีนเดอืนนัน้ เชน่ วันที ่31 แต่ในเดอืนนัน้ม ี30 วัน บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพือ่
ซือ้หน่วยลงทนุในวันทําการหรอืวันทําการซือ้ขายสดุทา้ยของเดอืนนัน้ 
3. กรณีวันทีก่ําหนดหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเป็นวันสดุทา้ยของเดอืนและตรงกับวันหยดุ เชน่ วันที ่31 ธันวาคม บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชี
เงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวันทําการหรอืวันทําการซือ้ขายสดุทา้ยของเดอืนนัน้ 
ทัง้นี้ รายการที่หักบัญชเีงนิฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีเงนิฝาก เมื่อผูถ้ือหน่วยลงทุนนําสมุดบัญชเีงนิฝากไป
บันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบัน  

กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนนําเช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรอืมกีารสง่คําสั่งหักบัญชธีนาคารเพือ่ฝากเขา้บัญชเีงนิฝากทียั่งไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิได ้
ในวันทีม่กีารหักบัญช ีบรษัิทจัดการจะไม่ดําเนนิการหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุที่
มเีงนิครบตามที่ระบุไวเ้พือ่ซือ้หน่วยลงทุน หากเงนิในบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ในงวดใดมไีม่เพยีงพอที่บรษัิทจัดการจะหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วย
ลงทุน บรษัิทจัดการจะไม่หักเงนิในบัญชเีงนิฝากในงวดนัน้ๆ และจะทําการหักบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนในงวดถัดไป และจะไมหั่กบัญชี
เงนิฝากยอ้นหลัง สําหรับงวดทีบั่ญชเีงนิฝากมเีงนิไมเ่พยีงพอทีจ่ะหักซือ้หน่วยลงทนุ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะซือ้หน่วยลงทุนมากกวา่ 1 กองทุน และเงนิในบัญชเีงนิฝากมไีมเ่พยีงพอทีจ่ะซือ้หน่วยลงทุนในลําดับแรก
ใหค้รบตามที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนระบุไว ้บรษัิทจัดการจะไม่หักบัญชเีพื่อซือ้หน่วยลงทุนในลําดับนัน้ และจะหักเงนิในบัญชเีงนิฝากเพื่อซือ้หน่วย
ลงทนุในลําดับถัดไปจนครบตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุระบไุวแ้ตไ่มต่ํ่ากวา่ขอ้กําหนดในการซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต่ําของแตล่ะกองทนุ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการแกไ้ข “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ใน
ทํานองเดยีวกัน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุกรอก “คําขอเปลีย่นแปลงขอ้มูลการใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบ
ถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี

บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยู่กับบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนเป็นหลักฐานในการทํารายงานทีส่มบูรณ์ และใช ้
อา้งองิได ้

ผูส้ั่งซือ้จะไม่สามารถเพกิถอน หรอืขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจากรายการสั่งซือ้ทีบ่รษัิทจัดการไดท้ําการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้
เรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่ในกรณีใดๆ ทัง้สิน้  

บรษัิทจัดการอาจแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอือืน่ใดเกีย่วกับวธิกีารหักบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนได ้รวมถงึอนาคตบรษัิท
จัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ทีม่กีารแต่งตัง้เพิม่เตมิจะเปิดรับคําสั่งซือ้ผ่านการหักบัญชเีงนิฝากใหส้ามารถทําได ้โดยบรษัิท
จัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม  
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(2) การส ัง่ซือ้ผา่นบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่ :  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตดิตอ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.
ธนาคารกสกิรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์และ บมจ.ธนาคารกรุงศรอียุธยา หรอืธนาคาร
พาณิชยอ์ื่นใดที่บรษัิทจัดการจะประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที่ www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิีอื่นใดตามความ
เหมาะสม โดยกรอก “หนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ซึง่การสมัครใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อื
หน่วยลงทุนจะมผีลใชบั้งคับทันที และใหค้งมีผลใชบั้งคับต่อไปจนกวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก “คําขอยกเลกิหักเงนิจาก
บัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบล่วงหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน
กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ีทัง้นี้ คา่ธรรมเนียมการใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก เป็นไปตามทีธ่นาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากกําหนด 

บรษัิทจัดการจะสามารถใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้เมือ่ธนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากดังกลา่วขา้งตน้แจง้ใหค้วามยนิยอม
หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุนมายังบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการไดแ้จง้เริม่ใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน
ทราบ โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสมแลว้เทา่นัน้ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิารสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นประจําตามวันทีท่ีผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนกําหนดไว ้ดว้ยการใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากขา้งตน้ โดยกรอก “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพื่อซื้อ
หน่วยลงทุนกองทนุเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ซึง่การใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุจะมี
ผลใชบั้งคับทันที และใหค้งมีผลใชบั้งคับต่อไปจนกว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก “คําขอยกเลกิบรกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิ
ฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้
คนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนม ี“หนังสอืขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกันมายังบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนื จะมผีลให ้“คําสั่งซือ้” ตลอดจน “คําสั่งรอดําเนนิการเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ” ถกูยกเลกิทันท ี

ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งระบุชือ่กองทุน และจํานวนเงนิทีต่อ้งการสั่งซือ้ซึง่จะตอ้งไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะหักเงนิจาก
บัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้และโอนเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทุน เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนตามเงือ่นไขทีไ่ดร้ะบไุวใ้น “คําสั่งซือ้” หรอื “คําขอใชบ้รกิาร
หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ในราคาขายหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ 
สิน้วันทําการซือ้ขาย ซึง่จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีคํ่านวณไดเ้มือ่สิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนวันนัน้เป็นเกณฑใ์นการคํานวณ และราคาขาย
หน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

การหักบัญชเีงนิฝากดังกลา่วจะอยูภ่ายใตเ้งือ่นไข ดังนี ้
1. กรณีวันทีก่ําหนดหักเงนิบัญชเีงนิฝากตรงกับวันหยดุทําการหรอืวันหยดุทําการซือ้ขาย บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หนว่ย
ลงทนุในวันทําการหรอืวันทําการซือ้ขายถัดไป 
2. กรณีวันทีก่ําหนดหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากไม่มใีนเดอืนนัน้ เชน่ วันที ่31 แตใ่นเดอืนนัน้ม ี30 วันบรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพือ่
ซือ้หน่วยลงทนุในวันทําการหรอืวันทําการซือ้ขายสดุทา้ยของเดอืนนัน้ 
3. กรณีวันทีก่ําหนดหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเป็นวันสดุทา้ยของเดอืนและตรงกับวันหยดุ เชน่ วันที ่31 ธันวาคม บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชี
เงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวันทําการหรอืวันทําการซือ้ขายสดุทา้ยของเดอืนนัน้ 
ทัง้นี้ รายการที่หักบัญชเีงนิฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีเงนิฝาก เมื่อผูถ้ือหน่วยลงทุนนําสมุดบัญชเีงนิฝากไป
บันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบัน  

กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนนําเช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรอืมกีารสง่คําสั่งหักบัญชธีนาคารเพือ่ฝากเขา้บัญชเีงนิฝากทียั่งไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิได ้
ในวันทีม่กีารหักบัญช ีบรษัิทจัดการจะไม่ดําเนนิการหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุที่
มเีงนิครบตามที่ระบุไวเ้พือ่ซือ้หน่วยลงทุน หากเงนิในบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ในงวดใดมไีม่เพยีงพอที่บรษัิทจัดการจะหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วย
ลงทุน บรษัิทจัดการจะไม่หักเงนิในบัญชเีงนิฝากในงวดนัน้ๆ และจะทําการหักบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนในงวดถัดไป และจะไมหั่กบัญชี
เงนิฝากยอ้นหลังสําหรับงวดทีบั่ญชเีงนิฝากมเีงนิไมเ่พยีงพอทีจ่ะหักซือ้หน่วยลงทนุ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะซือ้หน่วยลงทุนมากกวา่ 1 กองทุน และเงนิในบัญชเีงนิฝากมไีมเ่พยีงพอทีจ่ะซือ้หน่วยลงทุนในลําดับแรก
ใหค้รบตามที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนระบุไว ้บรษัิทจัดการจะไม่หักบัญชเีพื่อซือ้หน่วยลงทุนในลําดับนัน้ และจะหักเงนิในบัญชเีงนิฝากเพื่อซือ้หน่วย
ลงทนุในลําดับถัดไปจนครบตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุระบไุวแ้ตไ่มต่ํ่ากวา่ขอ้กําหนดในการซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต่ําของแตล่ะกองทนุ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการแกไ้ข “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ใน
ทํานองเดยีวกัน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุกรอก “คําขอเปลีย่นแปลงขอ้มูลการใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบ
ถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี

บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยู่กับบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนเป็นหลักฐานในการทํารายงานทีส่มบูรณ์ และใช ้
อา้งองิได ้

ผูส้ั่งซือ้จะไม่สามารถเพกิถอน หรอืขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจากรายการสั่งซือ้ทีบ่รษัิทจัดการไดท้ําการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้
เรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่ในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

บรษัิทจัดการอาจแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอือืน่ใดเกีย่วกับวธิกีารหักบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนได ้รวมถงึอนาคตบรษัิท
จัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ทีม่กีารแต่งตัง้เพิม่เตมิจะเปิดรับคําสั่งซือ้ผ่านการหักบัญชเีงนิฝากใหส้ามารถทําได ้โดยบรษัิท
จัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม  

4. ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) : 
อนึ่ง การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตสามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ เทา่นัน้  

(1) บรกิารบวัหลวง ไอแบงกก์ ิง้ (Bualuang iBanking) : 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตไดด้ว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งระบเุลขที่
ผูถ้ือหน่วยลงทุน และลงนามในคําขอใชบ้รกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ และบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ (“คําขอใชบ้รกิาร”) หรอืคําขออืน่ในทํานอง
เดยีวกัน และปฏบัิตติามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกลา่ว และเมือ่ไดรั้บรหัสผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่าน (Password) สําหรับใช ้
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บรกิารดังกลา่วแลว้ สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเว็บไซตข์องธนาคาร หรอือืน่ๆ ไดท้ี ่www.bangkokbank.com หรอืเว็บไซตอ์ืน่ทีอ่าจมกีาร
เปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต  

ในกรณีผูส้ั่งซือ้ประสงคส์ั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ใหผู้ส้ั่งซือ้ปฏบัิตติามขัน้ตอนการทํารายการ
สั่งซือ้ โดยผูส้ั่งซือ้ตอ้งปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 

การสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งสั่งซือ้ครัง้ละไมต่ํ่ากวา่มลูคา่ขัน้ต่ําของ
การสั่งซือ้ และสามารถสั่งซือ้ไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 10,000,000 บาท หรอืมลูคา่อืน่ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซต์
ของบรษัิทจัดการ โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน  

เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทํารายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะ
หักเงนิตามจํานวนที่สั่งซือ้ทันทีจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ที่ไดร้ะบุไวใ้นคําขอใชบ้รกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ หากเงนิในบัญชไีม่เพียงพอ 
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้ โดยไมหั่กเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ั่งซือ้อาจทําการสั่งซือ้
หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ  

อนึ่ง ในการชําระค่าหน่วยลงทุน หากมใิชก่รณีที่ผูซ้ ือ้หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นเพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผูซ้ื้อ
หน่วยลงทนุตอ้งชําระดว้ยเงนิจนเต็มคา่ จะหักกลบลบหนี้กับบรษัิทจัดการไมไ่ด ้ 

ผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดชํ้าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุแลว้ จะเพกิถอนคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้ 

คําสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ จะสมบูรณ์ต่อเมือ่ผูส้ั่งซือ้ไดท้ํารายการสั่งซือ้และบรษัิทจัดการ
ไดรั้บเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุน และบรษัิทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทนุโดยผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทุน
นัน้ได ้ 

อยา่งไรก็ตาม หากมขีอ้ขัดขอ้งของระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตใุหบ้รษัิทจัดการไมส่ามารถรับเงนิคา่สั่งซือ้หน่วยลงทุนดังกลา่วและไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทนุได ้ใหถ้อืวา่ยังไมม่กีารทํารายการการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ตนัน้  

บรษัิทจัดการถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่กลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ยอมรับและ
ผูกพันตามเงื่อนไขและวธิกีารที่กําหนดไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร และหรอืที่จะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหนา้ ซึง่รวมถงึการยอมรับ
ความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนื่องมาจากความขัดขอ้งของระบบ  

(2) บรกิารบวัหลวง เอ็มแบงกก์ ิง้ (Bualuang mBanking) : 
ผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจเลอืกสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตไดด้ว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งระบุ
เลขที่ผูถ้ือหน่วยลงทุน และลงนามในคําขอใชบ้รกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ และบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ (“คําขอใชบ้รกิาร”) หรือคําขออื่นใน
ทํานองเดยีวกัน และปฏบัิตติามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกล่าว และเมื่อไดรั้บรหัสผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่าน (Password) 
สําหรับใชบ้รกิารดังกล่าวแลว้ สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ iOS ของ iPhone/ iPad หรือ
ระบบปฏบัิตกิาร Android หรอื WAP หรอืระบบปฏบัิตกิารอืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต  

ในกรณีผูส้ั่งซื้อประสงคส์ั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงก์กิง้ ใหผู้ส้ั่งซื้อปฏิบัตติามขัน้ตอนการทํา
รายการสั่งซือ้ โดยผูส้ั่งซือ้ตอ้งปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ  

การสั่งซือ้หน่วยลงทุน ผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งสั่งซือ้ครัง้ละไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ต่ํา
ของการสั่งซือ้ และสามารถสั่งซือ้ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 10,000,000 บาท หรอืมูลค่าอืน่ ที่บรษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทาง
เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน  

เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทํารายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวงเอ็มแบงกก์ิง้ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะ
หักเงนิตามจํานวนทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดร้ะบุไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร หากเงนิในบัญชไีมเ่พยีงพอ ผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนืจะยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ั่งซือ้อาจทําการสั่งซือ้หน่วยลงทุนใหม่ไดถ้า้
ตอ้งการ  

อนึ่ง ในการชําระค่าหน่วยลงทุน หากมใิชก่รณีที่ผูซ้ ือ้หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นเพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผูซ้ื้อ
หน่วยลงทนุตอ้งชําระดว้ยเงนิจนเต็มคา่ จะหักกลบลบหนี้กับบรษัิทจัดการไมไ่ด ้

ผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดชํ้าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุแลว้ จะเพกิถอนคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้ 

คําสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ จะสมบรูณ์ต่อเมือ่ผูส้ั่งซือ้ไดท้ํารายการสั่งซือ้และบรษัิทจัดการ
ไดรั้บเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุน และบรษัิทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน โดยผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทุน
นัน้ได ้ 

อยา่งไรก็ตาม หากมขีอ้ขัดขอ้งของระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตใุหบ้รษัิทจัดการไมส่ามารถรับเงนิคา่สั่งซือ้หน่วยลงทุนดังกลา่วและไม่
สามารถจัดสรรหน่วยลงทนุได ้ใหถ้อืวา่ยังไมม่กีารทํารายการการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ตนัน้  

บรษัิทจัดการถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่กลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ ยอมรับและ
ผูกพันตามเงื่อนไขและวธิกีารที่กําหนดไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร และหรอืที่จะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหนา้ ซึง่รวมถงึการยอมรับ
ความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนื่องมาจากความขัดขอ้งของระบบ  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืกําหนดเวลารับคําสั่งซือ้ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต และหากอนาคตสามารถใช ้
บรกิารนี้โดยผ่านบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือื่นได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์อง
บรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

5. ระบบเอทเีอ็ม (ATM) : 
อนึ่ง การสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบ ATM สามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
เทา่นัน้  

บรษัิทจัดการอาจรับคําสั่งซือ้ผ่านระบบ ATM ได ้โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง 
Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุไดโ้ดยผ่านเครือ่ง ATM ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืได ้
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ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ณ สาขาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเคยทําบัตรบัวหลวง ATM 
หรอืบัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุนไว ้เพื่อขอใชบ้รกิาร โดยกรอก “คําขอใช ้
บรกิารกองทุนเปิดผ่านเครือ่งฝากถอนเงนิอัตโนมัตแิละบรกิารธนาคารทางโทรศัพท”์ (ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งนําบัตรบัวหลวง ATM หรอืบัตรบัว
หลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุน และสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาดว้ย) ซึง่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนจะสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM ในวันทําการซือ้ขายถัดไป หลังจากกรอกคําขอใชบ้รกิารแลว้โดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย
เพิม่เตมิ  

ในกรณีผูส้ั่งซือ้ประสงคส์ั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM ใหผู้ส้ั่งซือ้ปฏบัิตติามขัน้ตอนการทํารายการซึง่มรีะบุบนหนา้จอเครือ่ง ATM โดยผู ้
สั่งซือ้ตอ้งเลอืกรหัสบรกิารซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิด และปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบบุนจอ ATM  

การสั่งซือ้หน่วยลงทุน ดว้ยเครือ่ง ATM ของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะตอ้งสั่งซื้อครัง้ละไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ และ
สามารถสั่งซือ้ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 10,000,000 บาท โดยไม่จํากัดจํานวนครัง้ต่อวัน ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืจะหักเงนิตามจํานวนเงนิที่
สั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดร้ะบไุวใ้หใ้ชบ้รกิารกับบัตรบัวหลวง ATM และหรอื บัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตร
อืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุนไดเ้ทา่นัน้ หากเงนิในบัญชไีม่เพยีงพอ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุนัน้โดยไมหั่กเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ั่งซือ้อาจทําการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ  

ผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM ไม่ได ้หากการทํารายการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้  

การสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM หากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบงาน ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะดําเนนิการตรวจสอบและแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยกําหนดใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ดรั้บแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

เอกสารใบบันทกึรายการทีอ่อกจากเครือ่ง ATM ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เป็นเพยีงเอกสารบันทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใชห่ลักฐานใน
การทํารายการอยา่งสมบรูณ์ หากใบบันทกึรายการของเครือ่ง ATM นัน้หมด ผูส้ั่งซือ้ 

จะเลอืกทําการสั่งซือ้หน่วยลงทนุหรอืไมก่็ได ้ 

บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยูก่ับผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการทํารายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืกําหนดเวลารับคําสั่งซือ้ผ่านระบบ ATM ใหส้ามารถทําได ้และหากอนาคต
สามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืนอื่นได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทาง
เว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

6. ระบบโทรศพัท ์(Tele-Bank) : 
อนึง่ การสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบโทรศัพท ์สามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
เทา่นัน้  

บรษัิทจัดการอาจรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคาร
ทางโทรศัพทข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืได ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิตอ่ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
ณ สาขาที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนเคยทําบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ื้อขาย
หน่วยลงทุนไว ้เพือ่ขอใชบ้รกิาร โดยกรอก “คําขอใชบ้รกิารกองทนุเปิดผ่านเครือ่งฝากถอนเงนิอัตโนมัตแิละบรกิารธนาคารทางโทรศัพท”์ (ผูถ้อื
หน่วยลงทุนตอ้งนําบัตรบัวหลวง ATM หรอื บัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุน และ
สมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาดว้ย) ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทข์องผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซือ้คนืในวันทําการซือ้ขายถัดไป หลังจากกรอกคําขอใชบ้รกิารแลว้โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ  

ในกรณีผูส้ั่งซือ้ประสงคส์ั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์ใหผู้ส้ั่งซือ้ปฏบัิตติามขัน้ตอนการทํารายการซึง่มรีะบุอยู่ในเอกสาร
วธิีการใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศัพท ์โดยผูส้ั่งซือ้ตอ้งเลอืกรหัสบรกิารซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์ 

การสั่งซือ้หน่วยลงทุน ดว้ยบรกิารธนาคารทางโทรศัพทข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะตอ้งสั่งซือ้ครัง้ละไม่ต่ํากว่ามลูค่าขัน้ต่ําของการ
สั่งซือ้ และสามารถสั่งซือ้ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 10,000,000 บาท โดยไม่จํากัดจํานวนครัง้ต่อวัน ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะหักเงนิตาม
จํานวนเงนิทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดร้ะบุไวใ้หใ้ชบ้รกิารกับบัตรบัวหลวง ATM และหรอืบัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเด
บติ หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุไดเ้ทา่นัน้ หากเงนิในบัญชไีมเ่พยีงพอ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะยกเลกิคํา
สั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไมหั่กเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้นัน้ซึง่ผูส้ั่งซือ้อาจทําการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ  

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทไ์มไ่ด ้หากการทํารายการสั่งซือ้เสร็จสมบรูณ์แลว้ไมว่่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ หากเกดิขอ้ผิดพลาดจากระบบงาน ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืนจะดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยกําหนดใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ดรั้บแจง้จากผู ้
ถอืหน่วยลงทนุ  

เอกสารใบบันทกึรายการที่ออกจากเครือ่งโทรสารของผูส้ั่งซื้อเป็นเพียงเอกสารบันทกึรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทํารายการอย่าง
สมบรูณ ์ 

บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยูก่ับผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการทํารายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจแกไ้ข เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง วธิีการและหรอืกําหนดเวลารับคําสั่งซื้อผ่านระบบโทรศัพท์ใหส้ามารถทําได ้และหาก
อนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือื่นได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่าน
ทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

7. ชอ่งทางอืน่ๆ เพือ่เป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุในอนาคต 
บรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืน อาจเพิม่เตมิชอ่งทางการทํารายการซือ้หน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมขีึน้ในอนาคต ซึง่จะ
ปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งตามทีส่ํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เพือ่อํานวยความสะดวกต่อผูล้งทนุ โดยบรษัิท
จัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 
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การรบัชําระ และการเก็บรกัษาเงนิคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

1. กรณีส ัง่ซือ้ผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ :  
(ก) ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด คําสั่งหักบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรอืวธิอีืน่ใดที่
สามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกับสํานักงานทีรั่บคําสั่งซือ้เท่านัน้ โดยจะตอ้งลงวันทีท่ีส่ั่งซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามชือ่
บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุทีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วน ซึง่เป็นบัญชเีงนิฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืบัญชเีงนิฝากของธนาคารอืน่ใด (ถา้ม)ี หรอื
บัญชจีองซือ้อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคต ทัง้นี้ หากมผีลประโยชน์ใดเกดิขึน้เนื่องจากบัญชจีองซือ้ดังกลา่ว บรษัิทจัดการ
จะดําเนนิการใหเ้ป็นประโยชน์ของกองทนุ  

ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ชําระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟท ์หรอืต๋ัวแลกเงนิภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพือ่เรยีกเก็บเงนิภายในวันเดยีวกัน
ของแต่ละสํานักงานสาขาทีส่ั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูส้ั่งซือ้ทําการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในวันทําการซือ้ขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่
คํานวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไปนัน้ สําหรับกรณีที่เช็ค ดราฟท ์หรอืต๋ัวแลกเงนิดังกล่าวไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นวันทีส่ั่งซือ้ไม่ว่า
ดว้ยเหตใุด บรษัิทจดัการอาจยกเลกิคําสั่งซือ้ดังกลา่ว  

(ข) ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใดของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืของสถาบันการเงนิ
อืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ในวันที่ทีส่ั่งซือ้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการ
จะแจง้ระยะเวลาหรอืเงือ่นไขอืน่ใด ตามที่บรษัิทจัดการจะกําหนด ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืช่องทางอืน่ที่
เหมาะสม  

อนึ่ง การชําระเงนิดว้ยบัตรดังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่บรษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากการชําระดว้ยบัตรดังกล่าว หรือจาก
ธนาคารทีผู่ส้ั่งซือ้ใชบั้ญชบัีตรเครดติหรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ภายในวันทําการถัดจากวันทีท่ีส่ั่งซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะปฏเิสธการ
สั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว  

อยา่งไรก็ตาม กอ่นเปิดใหบ้รกิารรับชําระคา่สั่งซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ
ผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ที่เหมาะสม การชําระดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอื่นใด (ถา้ม)ี จะไมม่กีาร
สะสมคะแนน เวน้แตธ่นาคารจะกําหนดอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วันเวลา ในการรับชําระดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี 
ดังกลา่วขา้งตน้ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

(ค) ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุดว้ยการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกสกิรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคาร
ทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์และ บมจ.ธนาคารกรุงศรอียุธยา หรอืธนาคารพาณิชยอ์ืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจะประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิ
ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที่ www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีื่นใดตามความเหมาะสม ผูส้ั่งซื้อที่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิต่อ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิารโดยกรอก “หนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ซึง่การสมัครใช ้
บรกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้จะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับต่อไปจนกวา่ผูส้ั่งซือ้จะเพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก “คํา
ขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน และแจง้ใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 
วันกอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ีทัง้นี้ คา่ธรรมเนียมการใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากเป็นไปตามทีธ่นาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากกําหนด 

บรษัิทจัดการจะสามารถใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ ไดเ้มือ่ธนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากดังกลา่วขา้งตน้ แจง้ใหค้วามยนิยอมหักเงนิ
จากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มายังบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการไดแ้จง้เริม่ใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากแกผู่ส้ั่งซือ้ทราบ โดยวธิอีืน่ใดตามความ
เหมาะสมแลว้เทา่นัน้ 

ผูส้ั่งซือ้ตอ้งระบุชือ่กองทุน และจํานวนเงนิทีต่อ้งการสั่งซือ้ซึง่จะตอ้งไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิ
ฝากของผูส้ั่งซื้อและโอนเขา้บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ไดร้ะบุไวใ้น “คําสั่งซื้อ” หรือคําขออื่นในทํานอง
เดียวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย ซึง่จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณไดเ้มือ่สิน้วันทําการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุวันนัน้เป็นเกณฑใ์นการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากทีม่เีงนิครบตามทีร่ะบไุวใ้น “คําสั่งซือ้” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน เพือ่ซือ้หน่วยลงทุน หากเงนิใน
บัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มไีม่เพยีงพอที่บรษัิทจัดการจะหักบัญชเีพื่อซือ้หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะไม่หักเงนิในบัญชเีงนิฝากและขอสงวน
สทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว 

กรณีผูส้ั่งซือ้ม ี“หนังสอืขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกันมายังบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้
คนื จะมผีลให ้“คําสั่งซือ้” ตลอดจน “คําสั่งรอดําเนนิการเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ” ถกูยกเลกิทันท ี

อย่างไรก็ตาม การรับชําระเงนิกรณีสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ นั้น บรษัิทจัดการอาจ
แกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลงได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใด
ตามความเหมาะสม  

2. กรณีส ัง่ซือ้ผา่นบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่ :  
(ก) ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรือวธิีอื่นใดที่สามารถเรียกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชี
เดียวกับสํานักงานที่รับคําสั่งซือ้เท่านัน้ โดยจะตอ้งลงวันที่ทีส่ั่งซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม "บัญชจีองซือ้หน่วยลงทุนของ บลจ.บัว
หลวง" ซึง่เป็นบัญชเีงนิฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืบัญชเีงนิฝากของธนาคารอืน่ใด (ถา้ม)ี หรอืบัญชจีองซือ้อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิหรอื
เปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคตทีบ่รษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นผูเ้ปิดบัญชจีองซือ้หน่วยลงทุน เพือ่รับชําระค่าซือ้หน่วย
ลงทนุ ทัง้นี้ หากมผีลประโยชน์ใดเกดิขึน้ เนื่องจากบัญชจีองซือ้ดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหเ้ป็นประโยชน์ของกองทนุ  

กรณีทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นผูเ้ปิดบัญชจีองซือ้หน่วยลงทุนเพือ่รับชําระคา่ซือ้หน่วยลงทุน ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะนํา
เงนิคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการกําหนด  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับปรุงเปลีย่นแปลงขอ้มลูเกีย่วกับบัญชรัีบชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าว โดยไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทาง
เว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ชําระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟท ์หรอืต๋ัวแลกเงนิภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพือ่เรยีกเก็บเงนิภายในวันเดยีวกัน
ของแต่ละสํานักงานสาขาทีส่ั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูส้ั่งซือ้ทําการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในวันทําการซือ้ขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่
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คํานวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไปนัน้ หรอืสําหรับในกรณีทีเ่ช็ค ดราฟท ์หรอืต๋ัวแลกเงนิดังกล่าวไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นวันทีส่ั่งซือ้
ไมว่า่ดว้ยเหตใุด บรษัิทจัดการจะยกเลกิคําสั่งซือ้ดังกลา่ว  

(ข) ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใดของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืของสถาบันการเงนิ
อืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ในวันที่ทีส่ั่งซือ้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการ
จะแจง้ระยะเวลาหรอืเงือ่นไขอืน่ใด ตามที่บรษัิทจัดการจะกําหนด ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี่ www.bblam.co.th หรอืช่องทางอืน่ที่
เหมาะสม  

อนึ่ง การชําระเงนิดว้ยบัตรดังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่บรษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากการชําระดว้ยบัตรดังกล่าว หรือจาก
ธนาคารทีผู่ส้ั่งซือ้ใชบั้ญชบัีตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ภายในวันทําการถัดจากวันทีท่ีส่ั่งซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะปฏเิสธการ
สั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว  

อยา่งไรก็ตาม กอ่นเปิดใหบ้รกิารรับชําระคา่สั่งซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ
ผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ที่เหมาะสม การชําระดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอื่นใด (ถา้ม)ี จะไม่มกีาร
สะสมคะแนน เวน้แตธ่นาคารจะกําหนดอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

ทัง้นี้ บรษัิทจดัการอาจแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วันเวลา ในการรับชําระดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี 
ดังกลา่วขา้งตน้ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

(ค) ผูส้ั่งซื้อสามารถชําระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดว้ยการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.
ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณชิย ์และ บมจ.ธนาคารกรุงศรอียุธยา หรอืธนาคารพาณชิยอ์ืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการ
จะประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม ผูส้ั่งซือ้ทีป่ระสงคจ์ะใช ้
บรกิารนี้ สามารถตดิต่อบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิารโดยกรอก “หนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝาก” หรอืคํา
ขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ซึง่การสมัครใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้จะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับตอ่ไปจนกวา่ผู ้
สั่งซื้อจะเพิกถอนคําสั่ง โดยกรอก “คําขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชีเงินฝาก” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วันก่อนวันที่จะมกีารหักบัญช ีทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก 
เป็นไปตามทีธ่นาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากกําหนด 

บรษัิทจัดการจะสามารถใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ ไดเ้มือ่ธนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากดังกลา่วขา้งตน้ แจง้ใหค้วามยนิยอมหักเงนิ
จากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มายังบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการไดแ้จง้เริม่ใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากแกผู่ส้ั่งซือ้ทราบ โดยวธิอีืน่ใดตามความ
เหมาะสมแลว้เทา่นัน้ 

ผูส้ั่งซือ้ตอ้งระบุชือ่กองทุน และจํานวนเงนิทีต่อ้งการสั่งซือ้ซึง่จะตอ้งไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิ
ฝากของผูส้ั่งซื้อและโอนเขา้บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ไดร้ะบุไวใ้น “คําสั่งซื้อ” หรือคําขออื่นในทํานอง
เดียวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย ซึง่จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณไดเ้มือ่สิน้วันทําการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุวันนัน้เป็นเกณฑใ์นการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากทีม่เีงนิครบตามทีร่ะบไุวใ้น “คําสั่งซือ้” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน เพือ่ซือ้หน่วยลงทุน หากเงนิใน
บัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มไีม่เพยีงพอที่บรษัิทจัดการจะหักบัญชเีพื่อซือ้หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะไม่หักเงนิในบัญชเีงนิฝากและขอสงวน
สทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว 

กรณีผูส้ั่งซือ้ม ี“หนังสอืขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกันมายังบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้
คนื จะมผีลให ้“คําสั่งซือ้” ตลอดจน “คําสั่งรอดําเนนิการเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ” ถกูยกเลกิทันท ี

อย่างไรก็ตาม การรับชําระเงนิกรณีสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนอืน่นั้น บรษัิทจัดการอาจแกไ้ข
เพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลงได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี่ www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตาม
ความเหมาะสม  

3. กรณีส ัง่ซือ้โดยหกับญัชเีงนิฝากแบบถวัเฉลีย่ : 
ผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ จะถกูหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารพาณชิยอ์ืน่ใดทีผู่ซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุระบไุว ้
ในคําขอใชบ้รกิาร ดว้ยจํานวนเงนิทีเ่ทา่กันในแตล่ะครัง้  

4. กรณีส ัง่ซือ้ผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) :  

ผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ จะถกูหักเงนิตามจํานวนทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นคําขอใชบ้รกิาร 

5. กรณีส ัง่ซือ้ผา่นระบบเอทเีอ็ม (ATM) : 
จะรับชําระเงนิค่าสั่งซือ้ โดยจะหักเงนิตามจํานวนเงนิที่สั่งซือ้ทันทีจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดร้ะบุไวใ้หใ้ชบ้รกิารกับบัตรบัวหลวง ATM 
และหรอืบัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุไดเ้ทา่นัน้ หากเงนิในบัญชไีมเ่พยีงพอจะ
ยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไมหั่กเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ั่งซือ้อาจทําการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ  

6. กรณีส ัง่ซือ้ผา่นระบบโทรศพัท ์(Tele-Bank) : 
จะรับชําระเงนิค่าสั่งซือ้ โดยจะหักเงนิตามจํานวนเงนิที่สั่งซือ้ทันทีจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดร้ะบุไวใ้หใ้ชบ้รกิารกับบัตรบัวหลวง ATM 
และหรอืบัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุไดเ้ทา่นัน้ หากเงนิในบัญชไีมเ่พยีงพอจะ
ยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไมหั่กเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ั่งซือ้อาจทําการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ 

7. กรณีชําระเงนิคา่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยวธิกีารอืน่ๆ 
บรษัิทจัดการอาจเพิ่มช่องทางและหรือวธิีการรับชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เช่น E-
Wallet หรอื Prompt-Pay หรอื Bill Payment เป็นตน้ หรอืวธิอีืน่ใดในอนาคต โดยถอืว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ซึง่บรษัิท
จัดการจะคํานงึถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสําคัญ  
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ทัง้นี้ กรณีที่บรษัิทจัดการจัดใหม้ีช่องทางหรือวธิีการรับชําระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเตมิ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทาง
เว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

การจดัสรรหนว่ยลงทนุ  
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะไดรั้บจัดสรรหน่วยลงทนุตามทีส่ั่งซือ้หลังจากทีไ่ดชํ้าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวน 
อย่างไรก็ตาม บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการจัดสรรหน่วยลงทุน ในกรณีที่บรษัิทจัดการไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่าการจัดสรรในกรณีดังกล่าวมี
ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรอืต่อชือ่เสยีง หรอืต่อความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการโดยไม่ตอ้ง
แจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้  

การคนืเงนิคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะดําเนนิการคนืเงนิสว่นทีไ่ม่ไดรั้บการจัดสรรพรอ้มดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้ 
โดยการชําระเป็นการโอนเงนิเขา้บัญช ีหรอืเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนตามทีอ่ยู่ทีผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนระบุไว ้
ในคําขอเปิดบัญช ีภายใน 15 วันนับจากวันทีบ่รษัิทไมส่ามารถจัดสรรหน่วยลงทนุ  

เง ือ่นไขการขายหนว่ยลงทนุ 
บรษัิทจัดการจะปฏเิสธ และ/หรอืระงับการสั่งซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรอืบางสว่น ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังนี้  
(1) กรณีทีเ่อกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอืไมค่รบถว้น  
(2) กรณีทีบ่รษัิทจดัการเกดิขอ้สงสัยวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไมโ่ปร่งใส เชน่ อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้  
(3) กรณีตามที่บรษัิทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บรษัิทจัดการเห็นว่าการสั่งซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อใหเ้กดิปัญหาในการบรหิาร
กองทุนหรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแกก่องทุน เป็นตน้ ทัง้นี้ เพือ่เป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุน และชือ่เสยีงหรอืความ
รับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการเป็นหลัก 
(4) ในบางกรณี บรษัิทจัดการอาจปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผูล้งทนุ หากคําสั่งซือ้ดังกล่าวมผีลทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนรายนัน้ ถอืหน่วย
ลงทนุมากกวา่รอ้ยละ 5 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  
บรษัิทจัดการจะปิดรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุชัว่คราวหรอืถาวรตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้ 3 
วันทําการ กอ่นการใชส้ทิธทิีจ่ะปิดรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบรษัิทจัดการ หรอืสํานักงานใหญ่ หรอืสํานักงาน
สาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื หรอืแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความ
เหมาะสม และแจง้ใหส้ํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทีไ่ดชํ้าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุแลว้จะเพกิถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้ 
การเพิม่หน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้จะทําในวันทําการถัดจากวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนจํานวนนัน้ หรอืวันทีคํ่านวณราคาขายหน่วยลงทุนของ
วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ได ้แลว้แตก่รณ ี

วนัและเวลาทําการขายหนว่ยลงทนุ  
บรษัิทจัดการจะเริม่เปิดรับคําสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในวันทําการซื้อขายถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพยส์นิเป็นกองทุนรวมกับสํานักงาน 
ก.ล.ต. เรยีบรอ้ยแลว้ 
ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนไดท้ี่บรษัิทจัดการและหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตามวันและเวลาทําการของธนาคาร
พาณิชย ์หรอืเวลาอืน่ใดทีบ่รษัิทจดัการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะกําหนดเวลาโดยจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ ทัง้นี้ วันทําการซือ้
ขายเป็นไปตามทีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วน 
สําหรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส ์ไดแ้ก่ ระบบอนิเตอร์เน็ต ระบบเอทีเอ็ม ระบบบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์หรือระบบ
อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต สามารถสง่คําสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดท้กุวันตลอด 24 ชัว่โมง  
- การสั่งซือ้หน่วยลงทุน ก่อนเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้ขายใหถ้อืว่าเป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวันทําการซือ้ขายนัน้ ในราคาขายหน่วย
ลงทุนที่คํานวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายซึง่จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณไดเ้มือ่สิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนวันนัน้เป็นเกณฑใ์นการ
คํานวณ และราคาขายหน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีรั่บรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  
- การสั่งซือ้หน่วยลงทุน หลังเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้ขายหรอืการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวันหยุดทําการซือ้ขายใหถ้อืเป็นการสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุในวันทําการซือ้ขายถัดไป ในราคาขายหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไปซึง่จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทนุทีคํ่านวณไดเ้มือ่
สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไปเป็นเกณฑใ์นการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีรั่บรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  
อนึ่ง บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิ่มเตมิ ยกเลกิ เปลี่ยนแปลง วธิีการ และหรือกําหนดวันเวลารับคําสั่งซื้อ ทั ้งนี้ การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที่ www.bblam.co.th 
หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม 

การสั่งซือ้หน่วยลงทนุ : ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้  

7. การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ :  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื หรอืชอ่งทางอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจัดใหม้ี
หรอืประกาศแจง้เพิม่เตมิในอนาคต ตามวธิกีารที่บรษัิทจัดการกําหนด โดยบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะแกไ้ขเพิม่ช่องทางการสั่งขาย หรอื
แกไ้ขวธิกีารสั่งขาย หรอืแกไ้ขอืน่ใดที่เกีย่วขอ้งกับการสั่งขาย ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทาง
เว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

ชอ่งทางในการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ มดัีงนี้ 
- บรษัิทจัดการ  
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  
- ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet)  
- ระบบเอทเีอ็ม (ATM)  
- ระบบโทรศัพท ์(Tele-Bank) 
- ชอ่งทางอืน่ๆ เพือ่เป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 
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1. บรษิทัจดัการ : 
ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดท้ี่บรษัิทจัดการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดในคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให ้
ครบถว้น โดยระบุจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนืหรอืจํานวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดรั้บจากการขายคนืหน่วยลงทุน และบรษัิทจัดการ
จะสง่มอบหลักฐานการรับคําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน  

2. ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื :  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งกรอกรายละเอยีดในคําสั่งขายคนื
หน่วยลงทนุใหค้รบถว้น โดยระบุจํานวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคนืหรอืจํานวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดรั้บจากการขายคนืหน่วยลงทุน และ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะสง่มอบหลักฐานการรับคําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน 

3. ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) : 
อนึง่ การสั่งขายคนืหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต สามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ เทา่นัน้  

(1) บรกิารบวัหลวง ไอแบงกก์ ิง้ (Bualuang iBanking) :  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ได ้โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งปฏบัิติ
ตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นคําขอใชบ้รกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้และบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ (“คําขอใชบ้รกิาร”) หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน และ
สามารถสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซตข์องธนาคาร ที่ www.bangkokbank.com หรอืเว็บไซตอ์ื่นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเตมิใน
อนาคต  

ในกรณีผูส้ั่งขายประสงคส์ั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ใหผู้ส้ั่งขายปฏบัิตติามขัน้ตอนการทํา
รายการขายจนครบขัน้ตอนการสั่งขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว ้ 

การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวงไอแบงกก์ิง้ สามารถดําเนนิการไดค้รัง้ละไม่เกนิ 10,000,000 บาท หรือ
มูลค่าอื่นที่บรษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืในกรณีที่สั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็น
จํานวนหน่วย ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 1,000,000 หน่วย หรอืมูลค่าอื่นที่บรษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิท
จัดการ โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน  

สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนไดบั้นทกึขอ้มูลการซือ้หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทนุ
แลว้เทา่นัน้  

ในกรณีผูถ้อืหนว่ยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคนืหรอืจํานวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดรั้บจากการขายคนืหน่วยลงทนุในคําสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนหักดว้ยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่
ปรากฎในรายการที่บันทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่
ปรากฎอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

ผูส้ั่งขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ไมไ่ด ้หากการทํารายการ
สั่งขายเสร็จสมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

อย่างไรก็ตาม หากมขีอ้ขัดขอ้งของระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตุใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถคําสั่งขายหน่วยลงทุนได ้ใหถ้อืว่ายังไม่มี
การทํารายการการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ตนัน้  

บรษัิทจัดการถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่กลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ยอมรับและ
ผูกพันตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่ําหนดไวใ้นคําขอใชบ้รกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ และหรอื ทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลีย่นแปลงต่อไปในภายหนา้ ซึง่
รวมถงึการยอมรับความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนือ่งมาจากความขัดขอ้งของระบบ  

(2) บรกิารบวัหลวง เอ็มแบงกก์ ิง้ (Bualuang mBanking) : 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งระบเุลขที่
ผูถ้ือหน่วยลงทุน และลงนามในคําขอใชบ้รกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ และบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ (“คําขอใชบ้รกิาร”) หรอืคําขออืน่ในทํานอง
เดยีวกัน และปฏบัิตติามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกลา่ว และเมือ่ไดรั้บรหัสผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่าน (Password) สําหรับใช ้
บริการดังกล่าวแลว้ สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ iOS ของ iPhone/ iPad หรือ
ระบบปฏบัิตกิาร Android หรอื WAP หรอืระบบปฏบัิตกิารอืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต  

ในกรณีผูส้ั่งขายประสงคส์ั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ ใหผู้ส้ั่งขายปฏบัิตติามขัน้ตอนการทํา
รายการขายจนครบขัน้ตอนการสั่งขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว ้ 

การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ สามารถดําเนนิการไดค้รัง้ละไม่เกนิ 10,000,000 บาท หรอื
มูลค่าอื่นที่บรษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืในกรณีที่สั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็น
จํานวนหน่วย ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 1,000,000 หน่วย หรอืมูลค่าอื่นที่บรษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิท
จัดการ โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน  

สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนไดบั้นทกึขอ้มูลการซือ้หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน
แลว้เทา่นัน้  

ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคนืหรอืจํานวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดรั้บจากการขายคนืหน่วยลงทนุในคําสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนหักดว้ยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่
ปรากฎในรายการที่บันทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าที่
ปรากฎอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

ผูส้ั่งขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสั่งขายหนว่ยลงทุนผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ ไมไ่ด ้หากการทํารายการ
สั่งขายเสร็จสมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
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อย่างไรก็ตาม หากมขีอ้ขัดขอ้งของระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตุใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถคําสั่งขายหน่วยลงทุนได ้ใหถ้อืว่ายังไม่มี
การทํารายการการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ตนัน้  

บรษัิทจัดการถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่กลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ ยอมรับและ
ผูกพันตามเงื่อนไขและวธิกีารที่กําหนดไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร และหรอืที่จะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหนา้ ซึง่รวมถงึการยอมรับ
ความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนื่องมาจากความขัดขอ้งของระบบ  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืกําหนดเวลารับคําสั่งขายคนืผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต และหากอนาคตสามารถ
ใชบ้ริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที ่
www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

4. ระบบเอทเีอ็ม (ATM) :  
อนึง่ การสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านระบบ ATM สามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
เทา่นัน้  

บรษัิทจัดการอาจรับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM ได ้โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขายหน่วยลงทุนดว้ยบัตรบัวหลวง ATM 
หรอืบัตรบัวหลวง Premier ผ่านเครือ่ง ATM ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิตอ่ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ณ สาขาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

เคยทําบัตรบัวหลวง ATM หรอืบัตรบัวหลวง Premier ไว ้เพือ่ขอใชบ้รกิาร โดยกรอก “คําขอใชบ้รกิารกองทุนเปิดผ่านเครือ่งฝากถอนเงนิระบบ
อัตโนมัตแิละบรกิารธนาคารทางโทรศัพท”์ (ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งนําบัตรบัวหลวง ATM หรอืบัตรบัวหลวง Premier และสมุดบัญชแีสดงสทิธใิน
หน่วยลงทุนมาดว้ย) ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืในวันทําการซือ้
ขายถัดไป หลังจากกรอกคําขอใชบ้รกิารแลว้ 

โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ  

ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคส์ั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM ใหป้ฏบัิตติามขัน้ตอนการทาํรายการซึง่มรีะบุบนหนา้จอเครือ่ง ATM โดยผู ้
สั่งขายตอ้งเลอืกรหัสบรกิารขายหน่วยลงทนุกองทนุเปิด และปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสั่งขายหนว่ยลงทนุตามทีร่ะบบุนจอ ATM  

การสั่งขายหน่วยลงทุน ดว้ยเครือ่ง ATM สามารถดําเนนิการไดค้รัง้ละไม่เกนิ 10,000,000 บาท หรอืในกรณีทีส่ั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็น
จํานวนหน่วยครัง้ละไมเ่กนิ 1,000,000 หน่วย โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน  

ผูส้ั่งขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทนุผ่านเครือ่ง ATM ไมไ่ด ้หากการทํารายการสั่งขายเสร็จสมบรูณ์แลว้ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  

การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM หากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบงาน ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะดําเนนิการตรวจสอบและแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยกําหนดใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ดรั้บแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

เอกสารใบบันทกึรายการทีอ่อกจากเครือ่ง ATM ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นเพยีงเอกสารบันทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใชห่ลักฐานใน
การทํารายการอยา่งสมบรูณ์ หากใบบันทกึรายการของเครือ่ง ATM นัน้หมด ผูส้ั่งขายจะเลอืกทําการสั่งขายหน่วยลงทนุหรอืไมก่็ได ้ 

บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยูก่ับผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการทํารายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้ 

บรษัิทจัดการจะชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดร้ะบไุวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทนุเปิด  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลง วธิีการและหรือกําหนดเวลารับคําสั่งขายคืนผ่านระบบ ATM ใหส้ามารถทําได ้และหาก
อนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทาง
เว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

5. ระบบโทรศพัท ์(Tele-Bank) :  
อนึ่ง การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท ์สามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนที่เป็น บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ เทา่นัน้  

บรษัิทจัดการอาจรับคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทไ์ด ้โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบรกิาร
ธนาคารทางโทรศัพทข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซือ้คนื ณ สาขาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเคยทําบัตรบัวหลวง ATM หรอืบัตรบัวหลวง Premier ไว ้เพือ่ขอใชบ้รกิาร โดยกรอก “คําขอใชบ้รกิารกองทุน
เปิดผ่านเครือ่งฝากถอนเงนิระบบอัตโนมัตแิละบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์” (ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งนําบัตรบัวหลวง ATM หรือ บัตรบัวหลวง 
Premier และสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาดว้ย) ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืในวันทําการซือ้ขายถัดไป หลังจากกรอกคําขอใชบ้รกิารแลว้โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ  

ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคส์ั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนปฏบัิตติามขัน้ตอนการทํารายการซึง่มี
ระบุอยู่ในเอกสารวธิีการใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศัพท ์โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งเลือกรหัสบรกิารขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏบัิตจิน
ครบขัน้ตอนการสั่งขายหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์ 

การสั่งขายหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทส์ามารถดําเนนิการไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 10,000,000 บาท หรอืในกรณีทีส่ั่งขายหน่วยลงทุน 
โดยระบเุป็นจํานวนหน่วยครัง้ละไมเ่กนิ 1,000,000 หน่วย โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน 

ผูส้ั่งขายหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทไ์ม่ได ้หากการทํารายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แลว้
ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์หากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบงาน ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืนจะดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยกําหนดใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ดรั้บแจง้จากผู ้
ถอืหน่วยลงทนุ  

เอกสารใบบันทกึรายการทีอ่อกจากเครือ่งโทรสารของผูส้ั่งขายเป็นเพยีงเอกสารบันทกึรายการเทา่นัน้ ไมใ่ชห่ลักฐานในการทํารายการอย่างสมบรูณ ์ 

บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยูก่ับผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการทํารายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้ 
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บรษัิทจัดการจะชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดร้ะบไุวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทนุเปิด  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืกําหนดเวลารับคําสั่งขายคนืผ่านระบบโทรศัพทใ์หส้ามารถทําได ้และหาก
อนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทาง
เว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

6. ชอ่งทางอืน่ๆ เพือ่เป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุในอนาคต 
บรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื อาจเพิม่เตมิชอ่งทางการทํารายการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุอืน่ใดทีจ่ะมขีึน้ในอนาคต ซึง่
จะปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงือ่นไขที่เกีย่วขอ้งตามที่สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เพื่ออํานวยความสะดวกต่อผูล้งทุน โดย
บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

วธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ : แบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ 

ระยะเวลาในการรับซือ้คนื :  ทกุวันทําการ  

บรษัิทจัดการจะเริม่เปิดรับคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนภายในวันทําการซือ้ขายถัดจากวันทีจ่ดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทุนรวมกับสํานักงาน 
ก.ล.ต. เรยีบรอ้ยแลว้  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดท้ี่บรษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืน ตามวันและเวลาทําการของธนาคาร
พาณิชย ์หรอืเวลาอืน่ใดทีบ่รษัิทจดัการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะกําหนดเวลาโดยจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ ทัง้นี้ วันทําการซือ้
ขายเป็นไปตามทีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วน 
สําหรับการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์ไดแ้ก่ ระบบอนิเตอรเ์น็ต ระบบเอทเีอ็ม ระบบบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์ หรอืระบบ
อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต สามารถสง่คําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุไดท้กุวันตลอด 24 ชัว่โมง  
- การสั่งขายหน่วยลงทุน ก่อนเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้ขายใหถ้อืว่าเป็นการสั่งขายหน่วยลงทุนในวันทําการซือ้ขายนัน้ ในราคารับซือ้คนื
หน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายซึง่จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้เมือ่สิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนวันนัน้เป็นเกณฑ์
ในการคํานวณ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
- การสั่งขายหน่วยลงทุน หลังเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้ขายหรือการสั่งขายหน่วยลงทุนในวันหยุดทําการซือ้ขายใหถ้อืเป็นการสั่งขาย
หน่วยลงทุนในวันทําการซือ้ขายถัดไป ในราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่คํานวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไปซึง่จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่
คํานวณไดเ้มื่อสิน้วันทําการซื้อขายถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผูดู้แล
ผลประโยชน์แลว้  
อนึง่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืกําหนดวันเวลารับคําสั่งขายคนื ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลง
ดังกล่าวจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th 
หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม  

การขายคนืหน่วยลงทนุ : ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้   

การชําระเงนิคา่รบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ  
บรษัิทจัดการจะชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ในราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้
ณ สิน้วันทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ซึง่จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณไดเ้มื่อสิน้วันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
บรษัิทจัดการจะชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดร้ะบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทุน ใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทนุ ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันทําการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่เปิดไวก้ับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอื่นซึง่อาจเปิด
ใหบ้รกิารต่อไป หรอืจ่ายเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอื่นที่อาจเพิม่เตมิในอนาคต และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผูถ้ือ
หน่วยลงทุนและจัดสง่ทางไปรษณียล์งทะเบียน  และ/หรือวธิกีารอื่นใดที่บรษัิทจัดการยอมรับเพื่ออํานวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น E-Wallet หรือ Prompt-Pay หรือ Bill Payment เป็นตน้ หรือวธิีอื่นใดในอนาคต โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วย
ลงทนุแลว้ ซึง่บรษัิทจัดการจะคํานงึถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสําคัญ  
ทัง้นี้ กรณีที่บรษัิทจัดการจัดใหม้ชีอ่งทางการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่
www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

เง ือ่นไขการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ 
ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรอืจํานวนเงนิที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดรั้บจากการขายคนืหน่วยลงทุนใน
คําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุมากกวา่จํานวนหน่วยลงทนุหรอืมลูค่าหน่วยลงทนุหักดว้ยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุที่
ปรากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ  
บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  
อนึง่ กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุทําคําสั่งขายคนืเป็นจํานวนเงนิ ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจไดรั้บเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ 
ไมเ่ทา่กับจํานวนเงนิทีร่ะบใุนคําสั่งขายคนืก็ได ้ 
สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนไดบั้นทกึขอ้มูลการซือ้หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน
แลว้เทา่นัน้  
ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดย้ื่นคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนต่อบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการยังไม่สามารถรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วย
ลงทนุไดโ้ดยอยู่ในระหว่างการดําเนนิการของบรษัิทจัดการตามหัวขอ้การเลือ่นกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุ หัวขอ้การไม่ขาย ไม่รับ
ซือ้คนื หรอืไม่รับสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้หรอืคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุน และหัวขอ้การหยุดขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนอาจขอยกเลกิคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนไดใ้นระหวา่งวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนใดทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้
คนืทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดย้ืน่คําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ การยกเลกิคําสั่งขายคนืจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ไดรั้บการอนุมัตจิากบรษัิทจัดการกอ่น  
ผูส้ั่งขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทนุไมไ่ด ้หากการทํารายการสั่งขายเสร็จสมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
การลดจํานวนหน่วยลงทุนที่รับซือ้คนืจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนจํานวนนัน้ หรอืวันที่คํานวณราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุของวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ไดแ้ลว้แตก่รณ ี
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8. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุเปิดซึง่จัดตัง้และจัดการโดยบรษัิทจัดการเทา่นัน้  
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน หมายถงึ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนตน้ทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีก
กองทนุหนึง่ (กองทนุปลายทาง) ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุถอือยูเ่พยีงกองทนุเดยีวตอ่หนึง่คําขอสับเปลีย่นกองทนุ ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นรายละเอยีด
โครงการ  

วธิกีารสบัเปลีย่นการถอืหนว่ยลงทนุ 
ชอ่งทางในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ มดัีงนี้  
- บรษัิทจัดการ  
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  
- ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet)  
- ระบบโทรศัพท ์(Tele-Bank) 
- ชอ่งทางอืน่ๆ เพือ่เป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการโดยตดิต่อบรษัิทจัดการและหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื หรอืผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต หรอืทําคําสั่งสับเปลีย่นผ่านบรกิารทางโทรศัพท ์หรอืวธิอีืน่ๆ ที่บรษัิทจัดการอาจ
เพิม่เตมิหรือเปลี่ยนแปลงวธิีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่เป็นการใหบ้รกิารโดยบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนที่ไดรั้บการ
แตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการภายหลังไดต้ามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการกําหนดไว ้

(1) บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื :  
(ก) ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ สามารถตดิตอ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
(ข) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่อ้งการทํารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ กรอกรายละเอยีดในคําขอสับเปลีย่นกองทุนใหค้รบถว้น โดยระบชุือ่กองทนุตน้
ทาง จํานวนหน่วยทีจ่ะออกจากกองทนุตน้ทาง และระบชุือ่กองทนุปลายทางทีต่อ้งการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ และนําไปยืน่กับบรษัิทจดัการ หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ซึง่บรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะสง่มอบหลักฐานการรับคําขอสับเปลีย่นกองทุนใหแ้ก่
ผูถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน  
อนึ่ง ในระยะแรกการทํารายการคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถทําไดโ้ดยใหร้ะบุเป็นจํานวนหน่วยเท่านั้น ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจเปิด
ใหบ้รกิารรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนเงนิใหส้ามารถทําได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบโดยผ่านเว็บไซต์
บรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  
(ค) ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีท่ํารายการคําขอสับเปลีย่นกองทนุเรยีบรอ้ยแลว้ จะเพกิถอนคําขอสับเปลีย่นกองทนุไมไ่ด ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
(ง) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึขอ้มูลการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทนุตน้ทาง และการ
สั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฎอยู่กับบรษัิทจัดการและหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการทํารายการ 
ทีส่มบรูณ์และใชอ้า้งองิได ้ 
(จ) ในกรณีที่จํานวนหน่วยลงทุนที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบคําขอสับเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้มากกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนหรอืมลูคา่หน่วยลงทุนของกองทนุตน้ทางของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการ
จะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  
อย่างไรก็ตาม กรณีหากจํานวนเงนิที่คํานวณไดข้องกองทุนตน้ทาง มีไม่เพียงพอที่จะนําไปซือ้หน่วยลงทุนขัน้ต่ําตามขอ้กําหนดของกองทุน
ปลายทาง บรษัิทจัดการจะไม่นําเงนิไปซือ้หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว ้โดยจะชําระเป็นเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ตาม
วธิกีารที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้ะบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทุน ภายใน 5 วันทําการนับตัง้แต่วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน โดยการโอนเงนิเขา้
บัญชเีงนิฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่เปิดไวก้ับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอื่นซึง่อาจเปิดใหบ้รกิารต่อไป หรอืเป็นเช็ค บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ หรอืธนาคารอืน่ทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผูถ้อืหน่วยลงทนุและจัดสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน  

(2) ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) :  
อนึ่ง การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต สามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น บมจ.
ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนอื่นได ้บรษัิทจัดการ
จะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  
(ก) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต สามารถทํารายการไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 1,000,000 
หน่วย หรอืมลูคา่อืน่ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน  
อนึ่ง ในระยะแรกการทํารายการคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถทําไดโ้ดยใหร้ะบุเป็นจํานวนหน่วยเท่านั้น ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจเปิด
ใหบ้รกิารรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนเงนิใหส้ามารถทําได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบโดยผ่านเว็บไซต์
บรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  
(ข) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่อ้งการทํารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ตอ้งปฏบัิตจินครบขัน้ตอนตามทีก่ําหนด และเอกสารใบบันทกึรายการทีอ่อก
จากเครือ่งพมิพข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นเพยีงเอกสารบันทกึรายการเทา่นัน้ ไมใ่ชห่ลักฐานในการทํารายการอยา่งสมบรูณ์  
(ค) ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีท่ํารายการคําขอสับเปลีย่นกองทนุ เรยีบรอ้ยแลว้ จะเพกิถอนคําขอสับเปลีย่นกองทนุไมไ่ด ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
(ง) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึขอ้มูลการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทนุตน้ทาง และการ
สั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหนว่ยลงทนุแลว้เทา่นัน้  
(จ) ในกรณีที่จํานวนหน่วยลงทุนที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบคําขอสับเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้มากกว่าจํานวนหน่วย
ลงทนุหรอืมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง ของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการ
จะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  
อย่างไรก็ตาม กรณี หากจํานวนเงนิทีคํ่านวณไดข้องกองทุนตน้ทาง มีไม่เพยีงพอที่จะนําไปซือ้หน่วยลงทุนขัน้ต่ําตามขอ้กําหนดของกองทุน
ปลายทาง บรษัิทจัดการจะไม่นําเงนิไปซือ้หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว ้โดยจะชําระเป็นเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ตาม
วธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้ะบไุวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทนุ ภายใน 5 วันทําการนับตัง้แตวั่นทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุหรอืวันทีคํ่านวณราคารับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุนของวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนนั้นได ้แลว้แต่กรณี  โดยการโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่เปิดไวก้ับ 
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บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอืน่ซึง่อาจเปิดใหบ้รกิารต่อไป หรอืเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอืน่ทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต 
และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผูถ้อืหน่วยลงทนุและจัดสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน  

(3) ระบบโทรศพัท ์(Tele-Bank) : 
อนึง่ การสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์สามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนทีเ่ป็น 
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนอื่นได ้บรษัิท
จัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  
(ก) ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใชบ้รกิารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนเลือกรหัสบรกิาร
สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนกองทุน และปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนตามรายการซึง่มีระบุอยู่ในวธิีการใชบ้รกิาร
ธนาคารทางโทรศัพท ์ทัง้นี้ การทํารายการผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทจ์ะทํารายการไดค้รัง้ละไม่เกนิ 1,000,000 หน่วย หรอืมูลค่าอื่นที่
บรษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน  
อนึ่ง ในระยะแรกการทํารายการคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถทําไดโ้ดยใหร้ะบุเป็นจํานวนหน่วยเท่านัน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจเปิด
ใหบ้รกิารรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนเงนิใหส้ามารถทําได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบโดยผ่านเว็บไซต์
บรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  
(ข) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่อ้งการทํารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ตอ้งทํารายการใหค้รบถว้นตามทีก่ําหนด และเอกสารใบบันทกึรายการที่ออก
จากเครือ่งโทรสารของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นเพยีงเอกสารบันทกึรายการเทา่นัน้ ไมใ่ชห่ลักฐานในการทํารายการอยา่งสมบรูณ์  
(ค) ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีท่ํารายการคําขอสับเปลีย่นกองทนุ เรยีบรอ้ยแลว้ จะเพกิถอนคําขอสับเปลีย่นกองทนุไมไ่ด ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
(ง) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึขอ้มูลการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทนุตน้ทาง และการ
สั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหนว่ยลงทนุแลว้เทา่นัน้ 
(จ) ในกรณีที่จํานวนหน่วยลงทุนที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบคําขอสับเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้มากกว่าจํานวนหน่วย
ลงทนุหรอืมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง ของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการ
จะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  
อย่างไรก็ตาม กรณี หากจํานวนเงนิทีคํ่านวณไดข้องกองทุนตน้ทาง มีไม่เพยีงพอที่จะนําไปซือ้หน่วยลงทุนขัน้ต่ําตามขอ้กําหนดของกองทุน
ปลายทาง บรษัิทจัดการจะไม่นําเงนิไปซือ้หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว ้โดยจะชําระเป็นเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ตาม
วธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้ะบไุวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทนุ ภายใน 5 วันทําการนับตัง้แตวั่นทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุหรอืวันทีคํ่านวณราคารับ
ซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ได ้แลว้แตก่รณี โดยการโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ปิดไวก้บั บมจ.
ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอืน่ซึง่อาจเปิดใหบ้รกิารตอ่ไป หรอืเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอืน่ทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต และขดี
คร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผูถ้อืหน่วยลงทนุและจัดสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน 

(4) ชอ่งทางอืน่ๆ เพือ่เป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุในอนาคต 
บรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื อาจเพิม่เตมิชอ่งทางการทํารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุอืน่ใดทีจ่ะมขีึน้ในอนาคต ซึง่
จะปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงือ่นไขที่เกีย่วขอ้งตามที่สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เพื่ออํานวยความสะดวกต่อผูล้งทุน โดย
บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

การกําหนดเวลาและราคาขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ กรณีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  

(1) การกําหนดเวลาในการรบัคําส ัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ :  
(ก) กรณีทําคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรษัิทจัดการ และหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื สามารถทํารายการไดท้กุวันทําการซือ้ขาย 
ตามวันและเวลาทําการของธนาคารพาณิชย ์หรอืเวลาอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจํากําหนด โดยจะแจง้ใหผู้ถ้ือ
หน่วยลงทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 
(ข) กรณีทําคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ ระบบอนิเตอร์เน็ต ระบบบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ หรือระบบ
อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ใด (ถา้ม)ี สามารถทํารายการไดท้กุวันตลอด 24 ชัว่โมง  
- การทํารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน กอ่นเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้ขายใหถ้อืเป็นการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนในวันทําการซือ้ขายนัน้ ใน
ราคาขายหรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย  
- การทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หลังเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้ขายหรอืในวันหยุดทําการซือ้ขาย ใหถ้ือเป็นการสับเปลีย่นหน่วย
ลงทนุในวันทําการซือ้ขายถัดไป ในราคาขายหรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไป  
ทัง้นี้ ราคาขายหรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุดังกลา่ว เป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้    

(2) การกําหนดราคาขายและราคารบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ กรณีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ : 
(ก) กรณีกองทนุตน้ทาง : ใชร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย  
(ข) กรณีกองทนุปลายทาง : ใชร้าคาขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้วันทําการซือ้ขายทีบ่รษัิทจัดการจะกําหนดขึน้เป็นการทั่วไป ทัง้นี้ วันทําการซือ้ขาย
ดังกล่าวจะตอ้งไม่เกนิวันทําการที่กองทุนไดรั้บเงนิจากกองทุนตน้ทาง โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที่
สํานักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
ทัง้นี้ ราคาขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาและราคาขายหรอืรับซือ้คืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่เปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขตามที่ระบุไว ้ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูล้งทุน โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที่ www.bblam.co.th 
หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

เง ือ่นไขการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปิดรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุไม่ว่าคําสั่งดังกล่าวจะสง่ผ่านชอ่งทางใดชอ่งทางหนึ่ง หรอืหลายชอ่งทาง
รวมกัน เป็นการชัว่คราวหรอืถาวร รวมถงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุใดๆ 
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นวา่การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนดังกลา่วมผีลกระทบต่อการบรหิารกองทุนอยา่งมปีระสทิธภิาพ หรอืตอ่การ
ลงทนุของกองทนุหรอืตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืตอ่ชือ่เสยีงหรอืตอ่ความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ  
ในบางกรณี บรษัิทจัดการอาจปฏเิสธคําขอสับเปลีย่นหน่วยลงทุน หากคําขอดังกล่าวจะมผีลใหผู้ถ้อืหนว่ยลงทนุนัน้ ถอืหน่วยลงทนุมากกวา่รอ้ยละ 
5 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  



 

 
56 กองทุนเปิดบวัหลวงเพ่ิมพูน| B-ENHANCED 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง หลักเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข และหรอืกําหนดเวลารับคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน
ได ้ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูล้งทุน โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบรษัิทที่ www.bblam.co.th หรือผ่าน
ชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

9. การชําระคา่รบัซือ้คนื สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอืน่แทนเงนิ :  

บรษัิทจัดการจะชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิไดต้่อเมื่อบรษัิทจัดการไดก้ําหนด
กรณีทีเ่ป็นเงือ่นไขการชําระและขัน้ตอนการดําเนนิการไวอ้ยา่งชัดเจนในขอ้ผูกพัน โดยขัน้ตอนทีก่ําหนดดังกลา่วตอ้งสามารถปฏบัิตไิดจ้รงิ และ
เป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุนัน้ทกุราย ทัง้นี้ กรณีทีเ่ป็นเงือ่นไขมไีดเ้ฉพาะกรณีใดกรณีหนึง่หรอืหลายกรณี ดังตอ่ไปนี้  
(1) กองทนุกําหนดวธิกีารชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหส้ามารถชําระเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิไวเ้ป็นการทั่วไป  
(2) การชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงคเ์พื่อใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนนําหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่นั้นไปชําระเป็นค่าซือ้หน่วย
ลงทนุของกองทนุอืน่ทีบ่รษัิทจัดการเดยีวกันเป็นผูรั้บผดิชอบดําเนนิการ  
(3) บรษัิทจัดการไมส่ามารถชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นเงนิ  
(4) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ และบรษัิทจัดการไดรั้บมตพิเิศษใหชํ้าระค่า
ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิได ้ 

10. การเลือ่นกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

10.1 บรษัิทจัดการอาจเลือ่นกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดม้คํีาสั่งขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุไดใ้น
กรณีดังตอ่ไปนี้  
(1) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ขา้เหตใุดเหตุหนึง่ดังนี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบของผูด้แูล
ผลประโยชน์แลว้  
(ก) มเีหตจํุาเป็นทําใหไ้มส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล  
(ข) มเีหตุที่ทําใหก้องทุนรวมไม่ไดรั้บชําระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิที่ลงทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของบรษัิทจัดการ  
(2) ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคํีาสั่งขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นหรอืในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการพบวา่ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนดังกลา่วไม่ถกูตอ้งตาม
สว่นรายละเอยีดโครงการ หัวขอ้ "16.4 หลักเกณฑแ์ละวธิกีารดําเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง" และผูด้แูลผลประโยชน์ยังไมไ่ด ้
รับรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา  

10.2 ในการเลือ่นกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามขอ้ 10.1 (1) หรอื 10.1 (2) บรษัิทจัดการจะดําเนนิการดังตอ่ไปนี ้ 
(1) เลือ่นกําหนดชําระค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วันทําการนับแตวั่นทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคํีาสั่งขายคนืหน่วยลงทนุนัน้ เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผันจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.  
(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คํีาสั่งขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลือ่นกําหนดการชําระค่าขายคนืหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู ้
ถอืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบเรือ่งดังกลา่วดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลัน เชน่ การประกาศทางเว็บไซต ์เป็นตน้  
(3) แจง้การเลือ่นกําหนดชําระค่าขายคนื พรอ้มทัง้จัดสง่รายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลือ่น และหลักฐานการไดรั้บความเห็นชอบของผูดู้แล
ผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1 (1) หรอืการรับรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1 (2) ตอ่สํานักงาน ก.ล.ต. โดยพลัน ทัง้นี้ บรษัิทจัดการ
จะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ดําเนนิการแทนก็ได ้ 
(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผูถ้อืหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ใหบ้รษัิทจัดการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุนัน้ โดยตอ้งชําระคา่ขายคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามลําดับวันทีส่ง่คําสั่งขายคนืกอ่นหลัง  

11. การไมข่ายไมร่บัซือ้คนืไมส่บัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามส ัง่ :  

1. บรษัิทจัดการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คนื หรอืไมรั่บสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคนืหรอืคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บไว ้
แลว้ หรอือาจหยดุรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคนื หรอืคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตดัุงตอ่ไปนี้  
(1) ตลาดหลักทรัพย ์หรอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพย ์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 
(2) บริษัทจัดการพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบของผูดู้แล
ผลประโยชน์แลว้ ซึง่ใหก้ระทําไดไ้มเ่กนิ 1 วันทําการ เวน้แตจ่ะไดรั้บการผ่อนผันเวลาดังกลา่วจากสํานักงาน ก.ล.ต.  
(ก) มเีหตจํุาเป็นทําใหไ้มส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล  
(ข) ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื 
(ค) มเีหตจํุาเป็นอืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
(3) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกดิขึน้ ซึง่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวม
อยา่งมนัียสําคัญ  
(ก) ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยท์ีก่องทนุรวมลงทนุไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 
ทัง้นี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพยท์ี่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยแ์ห่งนั้นเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธิ
ของกองทนุรวม  
(ข) มเีหตกุารณ์ทีท่ําใหไ้มส่ามารถแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศไดอ้ยา่งเสร ีและทําใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจากประเทศหรอืรับโอนเงนิจาก
ตา่งประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  
(ค) มเีหตทุีท่ําใหก้องทุนรวมไมไ่ดรั้บชําระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทนุไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดังกล่าวอยูเ่หนือการควบคุม
ของบรษัิทจัดการและผูด้แูลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้  
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุน แก่ผูล้งทนุเฉพาะราย เนื่องจาก
ปรากฏขอ้เท็จจรงิดังตอ่ไปนี้  
(ก) บรษัิทจัดการมเีหตอุันควรสงสัยวา่ผูล้งทนุรายนัน้ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกับการกระทําดังตอ่ไปนี้  
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1. การกระทําทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมาย
ไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ  
2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย หรอื  
3. การกระทําทีเ่ป็นการปฏบัิตติามคําสั่งเกีย่วกับการยดึหรอือายัดทรัพยส์นิโดยบคุคลผูม้อีํานาจตามกฎหมาย  
(ข) บรษัิทจัดการไมส่ามารถดําเนนิการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับลกูคา้ไดใ้นสาระสําคัญ 
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนใหบ้รษัิทจัดการรายอื่นเขา้บรหิารจัดการกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บรษัิท
จัดการรายเดมิไมส่ามารถดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุไดต้ามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยการดํารง
เงนิกองทุนของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสว่นบุคคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละการคา้หลักทรัพย์
และการจัดจําหน่ายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผูจ้ัดการเงนิทนุสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ ซึง่ใหก้ระทําไดไ้มเ่กนิ 3 วันทําการ 
(6) อยูใ่นระหวา่งดําเนนิการเพือ่เลกิกองทนุรวมตามขอ้ 22.1 (5) ในสว่นขอ้ผูกพัน 
2. เมือ่ปรากฏเหตุตามขอ้ 1 และบรษัิทจัดการประสงคจ์ะไม่ขาย ไม่รับซือ้คนื หรอืไม่รับสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคนืหรอื
คําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาแลว้ บรษัิทจัดการจะปฏบัิตดัิงตอ่ไปนี ้ 
(1) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คํีาสั่งซือ้ คําสั่งขายคนื หรอืคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการ 
ไม่ขาย ไม่รับซือ้คนื หรอืไมรั่บสับเปลีย่นหน่วยลงทนุโดยพลัน และหากเป็นเหตตุามขอ้ 1 (1) (2) (3) หรอื (5) ใหเ้ปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
รายอืน่และผูล้งทุนทั่วไปใหท้ราบถงึการหยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคนื หรอืคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลันดว้ย เชน่ การ
ประกาศทางเว็บไซต ์เป็นตน้  
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซือ้คนื หรอืไม่รับสับเปลีย่นหน่วยลงทุนหรอืการหยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคนื หรอืคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน
พรอ้มทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนนิการของกองทนุนัน้ใหส้ํานักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  
(3) ในกรณีที่บรษัิทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรอืไม่รับสับเปลีย่นหน่วยลงทุนหรอืหยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคนืหรอืคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ตามขอ้ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกนิหนึ่งวันทําการ ใหบ้รษัิทจัดการดําเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือ
คําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
(ก)รายงานการเปิดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคนื หรอืคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุ ณ วันทําการสดุทา้ยกอ่น
วันรายงานนัน้ใหส้ํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการกอ่นวันเปิดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคนื หรอืคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
(ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คํีาสั่งซือ้ คําสั่งขายคนื หรอืคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขาย รับซือ้คนื หรอืสับเปลีย่น
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทั่วไปใหท้ราบถงึการเปิดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรอืคําสั่งสับเปลีย่น
หน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลัน เชน่ การประกาศทางเว็บไซต ์เป็นตน้  
3. บรษัิทจัดการจะหยดุการขายหน่วยลงทุนหรอืหยุดรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนหรอืคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการ
พบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามสว่นรายละเอยีดโครงการ หัวขอ้ "16.4 หลักเกณฑแ์ละวธิกีารดําเนนิการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุน
ไม่ถูกตอ้ง" และผูดู้แลผลประโยชน์ยังไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา ทัง้นี้ บรษัิทจัดการ
จะแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซือ้หรอืคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทั่วไปใหท้ราบถงึการหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนหน่วย
ลงทนุดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลัน เชน่ การประกาศทางเว็บไซต ์เป็นตน้  

12. การหยดุขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ :  

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มคีวามจําเป็นเพือ่รักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของประเทศ หรอืเพื่อ
รักษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ บรษัิทจัดการจะหยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคนื หรอืคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนไดเ้ป็นการ
ชั่วคราวตามระยะเวลาที่ที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ ซึง่จะไม่เกนิ 20 วันทําการตดิต่อกัน เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคนื หรอืคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออกไปได ้  

13. เงอืนไขและขอ้จํากดัในการจดัสรรและการโอนหนว่ยลงทนุ :  

13.1 การจัดสรรหน่วยลงทนุ : 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะไดรั้บจัดสรรหน่วยลงทนุตามทีส่ั่งซือ้หลังจากทีไ่ดชํ้าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวน   

13.2 การโอนหน่วยลงทนุ : 
เป็นไปตามสว่นขอ้ผูกพัน หัวขอ้ "13.3 สทิธใินการโอนหน่วยลงทนุ" และ "13.4 ขอ้จํากัดการโอนหน่วยลงทนุ" 

14. การจา่ยเงนิปนัผล : ไมจ่่าย 

15. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

15.1. คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) :  
รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา :  
ประมาณการคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกับโฆษณา (แต่ไม่รวม
ค่าใชจ้่ายตามขอ้ 15.2.6 ขอ้ 2 (2)) เมือ่รวมกับค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ทีส่ามารถประมาณการได ้เชน่ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการสอบบัญช ีค่า
จัดทําเอกสารต่างๆ ของกองทุน เชน่ หนังสอืชีช้วน หนังสอืบอกกล่าวต่อผูถ้อืหน่วย ประกาศ รวมถงึค่าจัดส่งเอกสารดังกล่าว เมื่อรวมกันแลว้
ประมาณคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ ไมเ่กนิรอ้ยละ 2.00 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) 
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อย่างไรก็ตาม ค่าใชจ้่ายดังกล่าวเป็นการประมาณการ อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน 
จํานวนผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นตน้ แตท่ัง้นี้จะไมเ่กนิกว่าอัตราขัน้สงูของยอดรวมคา่ธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวอ้ย่าง
ชดัแจง้ในโครงการ  

15.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม :  

15.2.1. คา่ธรรมเนียมการจัดการรายปี :  
รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพยส์นิทัง้หมดหักมูลค่าหนี้สนิทัง้หมด (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) เวน้แต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ  
ทัง้นี้ หากกองทุน (กองทุนตน้ทาง) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บรษัิทจัดการจะไม่
เรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการจัดการซํ้าซอ้นกับกองทุนปลายทาง เชน่ หากกองทุนตน้ทางมมีูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิ1,000 ลา้นบาท และจัดสรรการ
ลงทนุไปยังกองทนุปลายทางจํานวน 100 ลา้นบาท บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงนิลงทนุ 900 ลา้นบาท ในอัตรา
ทีก่องทนุตน้ทางกําหนด และ (2) เงนิลงทนุ 100 ลา้นบาท ในอัตราทีก่องทนุปลายทางกําหนด เป็นตน้ 

15.2.2. คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  
รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.0535 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.05 ต่อปีของมูลค่าทรัพยส์นิทัง้หมดหักมูลค่าหนี้สนิทัง้หมด (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) เวน้แต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ  

15.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี :  
รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.0535 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ 

15.2.4. คา่ธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทนุ : ไมม่ ี 

15.2.5. คา่ธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : ไมม่ ี 

15.2.6. คา่ธรรมเนียมอืน่ๆ :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมอืน่ๆ ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.9630 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
1. คา่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วกับการซือ้หลักทรัพย ์ซึง่จะรวมอยูใ่นตน้ทนุของค่าซือ้หลักทรัพยเ์มือ่มกีารซือ้หลักทรัพยแ์ละคา่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วกับการ
ขายหลักทรัพยจ์ะถกูหักจากคา่ขายหลักทรัพยเ์มือ่มกีารขายหลักทรัพย ์ไดแ้ก ่คา่ธรรมเนียมหรอืคา่นายหนา้การซือ้ขายหลักทรัพย ์ 
2. ค่าใชจ้่ายเพือ่วัตถุประสงคใ์นการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนตามจํานวนทีจ่่ายจรงิ โดยในทางบัญชจีะตัดจ่ายเป็น
คา่ใชจ้่ายของกองทนุเฉลีย่เทา่กันทกุวันเป็นเวลา 1 รอบระยะเวลาบัญช ีไดแ้ก ่
(1) ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมที่เกีย่วขอ้งในการจัดทําโครงการกองทุนและการยื่นจัดตัง้กองทุน ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็น
กองทนุรวม และคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากการปฏบัิตติามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.  
(2) ค่าใชจ้่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ ์ค่าสือ่โฆษณาประชาสัมพันธ ์การจัดอบรมเผยแพร่ความรู ้ค่าใชจ้่ายดา้นการตลาด ตลอดจน
สัมมนาแนะนํากองทุน และอืน่ๆ ที่เกีย่วขอ้ง (ถา้มี) ทัง้นี้ จะไม่เกนิอัตรารอ้ยละ 1.00 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีจ่ดทะเบยีน หรอืไม่เกนิ
รอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันทีจ่ดทะเบยีน เมือ่รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 
(3) คา่ออกแบบหรอืคา่จัดทําหรอืจัดพมิพห์รอืคา่แปลหนังสอืชีช้วน ใบคําขอเปิดบัญชกีองทนุ ใบคําสั่งซือ้หรอืใบจองซือ้หน่วยลงทนุ สมดุบัญชี
แสดงสทิธหิรอืเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุอืน่ใด และเอกสารทีใ่ชป้ระกอบการเสนอขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  
(4) คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชห้รอือา้งองิดัชนีหลักทรัพย ์เครือ่งหมายการคา้ และ/หรอืเครือ่งหมายบรกิารของตลาดหลักทรัพย ์และ/หรอื
ของผูคํ้านวณและประกาศดัชนี (Index Provider) 
3. คา่ใชจ้่ายเพือ่การดําเนนิงานของกองทนุทีเ่รยีกเก็บตามจํานวนทีจ่่ายจรงิ บรษัิทจัดการจะพจิารณาตัดจ่ายทัง้จํานวนหรอืทยอยตัดจ่ายในทาง
บัญชขีองกองทนุตามระยะเวลาการใชป้ระโยชน์ของคา่ใชจ้่ายนัน้  
(1) คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนเพิม่เงนิทนุกองทนุ  
(2) คา่ใชจ้่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ ์ค่าสือ่โฆษณาประชาสัมพันธ ์การจัดอบรมเผยแพร่ความรู ้ค่าใชจ้่ายดา้นการตลาด ตลอดจน
สัมมนาแนะนํากองทุน และอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง (ถา้มี) ทัง้นี้ จะไม่เกนิรอ้ยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 
0.535 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิเมือ่รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 
(3) ค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการสอบบัญช ีค่าที่ปรกึษากฎหมาย ค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เกดิขึน้จากการปฏบัิตติามคําสั่ง หรอืตามกฎหมาย หรือประกาศ
ของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ ตามทีจ่่ายจรงิ  
(4) คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชห้รอือา้งองิดัชนีหลักทรัพย ์เครือ่งหมายการคา้ และ/หรอืเครือ่งหมายบรกิารของตลาดหลักทรัพย ์และ/หรอื
ของผูคํ้านวณและประกาศดัชนี (Index Provider) 
(5) ค่าจัดทํารายงานหนังสอืบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถงึการลงประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวัน และค่าใชจ้่ายในการจัดทําและ
จัดพมิพ์ ใบคําขอเปิดบัญชกีองทุน สมุดบัญชแีสดงสทิธหิรอืเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนอืน่ใด ใบคําสั่งซือ้หน่วยลงทุน ใบคําสั่งขายคืน
หน่วยลงทนุ แบบฟอรม์อืน่ใด เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ ตามทีบ่รษัิทจัดการจัดทําขึน้  
(6) คา่จัดทํา คา่จัดพมิพ ์คา่แปล และจัดสง่เอกสารทีเ่กีย่วกับการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุ หรอืเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วกับกองทนุ  
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(7) คา่จัดทํา คา่จัดพมิพ ์คา่แปล คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร และจัดสง่หนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ รายงานรอบระยะเวลาหกเดอืน รายงาน
ประจําปี ขา่วสารกองทนุ และหรอืเอกสารอืน่ๆ ถงึผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
(8) ค่าใชจ้่าย (ถา้ม)ี ในการดําเนนิคดขีองผูดู้แลผลประโยชน์ที่ฟ้องรอ้งใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติามหนา้ที่ หรือเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความ
เสยีหายจากบรษัิทจัดการ เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืเมือ่ไดรั้บคําสั่งจากสํานักงาน ก.ล.ต. ค่าใชจ้่ายดา้นกฎหมายเพือ่รักษาสทิธิ
ของกองทนุ คา่ใชจ้่ายในการตดิตามหนี้ของกองทนุ  
(9) ค่าใชจ้่ายในการรับชําระหนี้เป็นทรัพยส์นิอืน่ แทนการชําระหนี้ดว้ยเงนิสดตามตราสารแห่งหนี้ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ 
คา่ใชจ้่ายในดา้นนติกิรรม ค่าประเมนิราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง คา่จัดพมิพเ์อกสาร คา่ใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับทาง
ราชการคา่ใชจ้่ายเกีย่วกับการไดม้าซึง่หลักประกันของสทิธเิรยีกรอ้งอันเกดิจากการรับชําระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่  
(10) คา่ใชจ้่ายในการรับชําระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ คา่ใชจ้่ายในการชําระเงนิคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
(11) คา่ธรรมเนียมธนาคารต่างๆ เชน่ คา่ธรรมเนียมในการโอนเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ เพือ่นําเงนิเขา้บัญชสีําหรับการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ เป็น
ตน้ คา่ใชจ้่ายในการออกเช็ค คา่ไปรษณียากร และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
(12) คา่อากรแสตมป์ คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ในการซือ้ขายหลักทรัพย ์ 
(13) คา่ใชจ้่ายตา่งๆ ในการชําระบัญชแีละเลกิกองทนุ รวมถงึการดําเนนิการวางทรัพย ์(ถา้ม)ี  
(14) คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิจากการตดิตามทวงถาม หรอืการดําเนนิคดเีพือ่การรับชําระหนี้ใดๆ  
(15) ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย ค่าภาษีอากร หรอืภาษีอื่นใดทีเ่กดิขึน้หรอืเกีย่วเนื่องกับการซือ้ขายหลักทรัพยห์รอืตราสารหรอืมีไวใ้นทรัพยส์นิ
ของกองทุนทัง้ในประเทศไทย และต่างประเทศ เชน่ ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหลักทรัพยข์องกองทุน การจัดหา การรับมอบ การส่งมอบ การ
ป้องกันผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ การโอนเงนิ ค่าใชจ้่ายของศูนยรั์บฝากหลักทรัพยใ์น
ประเทศไทย (ถา้ม)ี ค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใชจ้่ายเกีย่วขอ้งกับการป้องกันความเสีย่งในอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ หรอืความเสีย่ง
อืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทุนในหรอืตา่งประเทศ (ถา้ม)ี รวมถงึคา่ธรรมเนียมและหรอืค่าทํารายการและหรอืคา่ใชจ้่ายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งของผูรั้บ
ฝากทรัพยส์นิในตา่งประเทศของกองทนุ  
(16) คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ในการสอบบัญช ีซึง่รวมถงึการตรวจสอบทรัพยส์นิทัง้ในและตา่งประเทศ คา่ทีป่รกึษากฎหมาย คา่ใชจ้่าย
ตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากการปฏบัิตติามคําสั่ง หรอืตามกฎหมาย หรอืประกาศของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุและการชําระบัญช ี 
(17) ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการนําเงนิทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศ ตลอดจนค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทุนในต่างประเทศ 
(ถา้ม)ี เชน่ คา่โทรศัพทท์างไกล คา่โทรสารทางไกล คา่เดนิทาง คา่ทีพั่ก คา่เบีย้เลีย้ง คา่ประกันการเดนิทาง เป็นตน้  
(18) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใชบ้รกิารทดรองจ่ายเงนิ เพื่อชําระราคาหลักทรัพยล์่วงหนา้จาก Global Custodian สําหรับกรณีการลงทุนใน
ตา่งประเทศ และคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิจากการผดินัดชําระราคา (Failed Trade)  
(19) คา่ธรรมเนียมและหรอืคา่ใชจ้่ายของผูรั้บฝากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในตา่งประเทศของกองทุนรวมถงึค่าธรรมเนียมและหรอืคา่ใชจ้่ายอืน่
ใดทีเ่กีย่วขอ้งของผูรั้บฝากทรัพยส์นิในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี ตามทีจ่่ายจรงิ ทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในขอ้นี้เมือ่รวมค่าธรรมเนียม
ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุจะไมเ่กนิอตัรา รอ้ยละ 0.05 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ หรอืไมเ่กนิรอ้ยละ 0.0535 ตอ่ปีของมลูค่า
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ เมือ่รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 
(20) คา่ใชจ้่ายตา่งๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบักองทนุรวม เชน่ การจัดประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุ การขอมตผูิถ้อืหน่วยลงทนุ เป็นตน้  
ภาษีมลูคา่เพิม่อันเนื่องมาจากคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายของกองทนุทัง้หมด จะเป็นภาระของกองทนุ 
การคํานวณคา่ธรรมเนียมและหรอืคา่ใชจ้่ายจะใชเ้งนิบาทเป็นฐานในการคํานวณ 
ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทัง้หมดของกองทนุเป็นอัตราทีร่วมภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีอืน่ใดในทํานองเดยีวกัน 
อยา่งไรก็ตาม หากมกีารเปลีย่นแปลงเกีย่วกับภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดในทํานองเดยีวกัน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
เปลี่ยนแปลงการรับรูภ้าษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั ้งหมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกับการ
เปลีย่นแปลงดังกลา่ว โดยถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

15.3. คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ :  

15.3.1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : ไมม่ ี 

15.3.2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : ม ี 
รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.50 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน (โดยมีค่าธรรมเนียมขัน้ต่ํา 50 บาท) โดยบรษัิทจัดการจะหักค่าธรรมเนียม
ดังกลา่วออกจากมลูคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการจะตอ้งจ่ายใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ อนึง่ หากมกีารเรยีกเก็บ จะไมเ่กนิอัตราขา้งตน้ 
บรษัิทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวกับผูถ้ือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจง้
รายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสําคัญ  
ทัง้นี้ หากกองทุน (กองทุนตน้ทาง) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการเดยีวกัน (กองทุนปลายทาง) บรษัิทจัดการจะไม่
เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขายซํ้าซอ้นกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนตน้ทางมีมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ1,000 ลา้นบาท และจัดสรรการ
ลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ลา้นบาท บรษัิทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากเงนิลงทุน 1,000 ลา้นบาท ในอัตราที่
กองทนุตน้ทางกําหนดเทา่นัน้ โดยกองทนุปลายทางจะไมม่กีารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุจากกองทนุตน้ทางเพิม่เตมิอกี เป็นตน้ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะแกไ้ข ยกเลกิ หรอืเพิ่มเตมิการคดิค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนขา้งตน้ไดใ้นภายหลัง โดยจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วย
ลงทนุทราบผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการที ่www.bblam.co.th และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

15.3.3. คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  
15.3.3.1 คา่ธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (Switching In) :ไมม่ ี 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ กรณีเป็นกองทนุปลายทาง ใชร้าคาขายหน่วยลงทนุ ซึง่จะมคีา่ธรรมเนียมการขายคํานวณอยูใ่นราคาดังกลา่วแลว้  

15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (Switching Out) :ไมม่ ี 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
การสับเปลีย่นหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนตน้ทาง ใชร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน ซึง่จะมคี่าธรรมเนียมการขายหรอืรับซือ้คนืคํานวณอยู่ในราคา
ดังกลา่วแลว้  

15.3.4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : ม ี 
ในอัตรา 50 บาท ตอ่หน่วยลงทนุ 1,000 หน่วย หรอืเศษของ 1,000 หน่วย 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ในอัตรา 50 บาทตอ่หน่วยลงทนุ 1,000 หน่วย หรอืเศษของ 1,000 หน่วย หรอือัตราอืน่ใดทีน่ายทะเบยีนกําหนด โดยแจง้ใหบ้รษัิทจัดการทราบ 
ทัง้นี้ นายทะเบยีนจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผูโ้อนในวันทีย่ืน่คําขอโอนหน่วยลงทนุ   

15.3.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี 

15.3.6. คา่ปรับกรณีขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นระยะเวลาถอืครองทีก่ําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี 

15.3.7. คา่ธรรมเนียมอืน่ๆ : ม ี 
ตามทีจ่่ายจรงิ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวขา้งตน้รวมภาษีมลูค่าเพิม่และภาษีอืน่ใดในทํานองเดยีวกัน อย่างไรก็ตาม หากมกีารเปลีย่นแปลงเกีย่วกับภาษีมลูคา่เพิม่ 
ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดในทํานองเดียวกัน บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงการรับรูภ้าษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุง
อัตราคา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมดใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงดังกลา่ว โดยถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้   

15.4. วธิกีารคํานวณและตัดจ่ายคา่ธรรมเนียม :  
1. บรษัิทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนทุกวันทีม่กีารคํานวณมูลค่า
ทรัพยส์นิสุทธ ิโดยใชมู้ลค่าทรัพยส์นิทัง้หมดหักมูลค่าหนี้สนิทัง้หมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และ
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนในวันนัน้ๆ ของกองทนุเป็นฐานในการคํานวณคา่ธรรมเนียม และเรยีกเก็บจากกองทนุเป็นรายเดอืน  
2. คา่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วกับการซือ้หลักทรัพย ์ซึง่จะรวมอยูใ่นตน้ทุนของคา่ซือ้หลักทรัพยเ์มือ่มกีารซือ้หลักทรัพย ์และค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วกับการขาย
หลักทรัพย ์จะถกูหักจากคา่ขายหลักทรัพยเ์มือ่มกีารขายหลักทรัพย ์ 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงการบันทกึบัญชใีหเ้ป็นไปตามแนวปฏบัิตทิางบัญชสีําหรับกองทุนรวมและกองทนุสํารองเลีย้งชพี และ
หรอืหลักเกณฑอ์ืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกําหนดทัง้ในปัจจุบันและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต 
3. ค่าใชจ้่ายเพื่อวัตถุประสงคใ์นการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกที่เรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนที่จ่ายจรงิ โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็น
ค่าใชจ้่ายของกองทุนตามแนวปฏบัิตทิางบัญชสีําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชพี และหรอืหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกีย่วขอ้งกําหนดทัง้ใน
ปัจจุบันและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต 
4. คา่ใชจ้่ายเพือ่การดําเนนิงานของกองทนุทีเ่รยีกเก็บตามจํานวนทีจ่่ายจรงิ บรษัิทจัดการจะพจิารณาตัดจ่ายทัง้จํานวนหรอืทยอยตัดจ่ายในทางบัญชี
ของกองทุนตามระยะเวลาการใชป้ระโยชน์ของค่าใชจ้่ายนั้นตามแนวปฏิบัตทิางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และหรือ
หลักเกณฑอ์ืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกําหนดทัง้ในปัจจุบันและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  
5. กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในหรอืมไีวซ้ ึง่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืน่ทีบ่รษัิทจัดการเป็นผูรั้บผดิชอบดําเนนิการ บรษัิทจัดการจะไม่เรยีกเก็บ
คา่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมการขายหรอืรับซือ้คนืจากผูซ้ือ้หน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกองทุนรวมทีไ่ปลงทุนในลักษณะทีซ่ํ้าซอ้น
กับการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมของกองทนุรวมอืน่ 
ทัง้นี้ การคดิค่าใชจ้่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามแนวปฏบัิตทิางบัญชสีําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชพี และหรือหลักเกณฑ์อื่นใดที่
เกีย่วขอ้งกําหนดทัง้ในปัจจุบันและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่าย :  
บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายตามขอ้ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ โดยบรษัิท
จะดําเนนิการดังตอ่ไปนี ้ 
(1) กรณีทีบ่รษัิทจัดการจะเพิม่อัตราค่าธรรมเนียม หรอือัตราค่าใชจ้่ายแต่ไมเ่กนิกว่าอัตราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิตามที่ระบุไวใ้น
โครงการ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 3 วันทําการก่อนการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้ โดยปิด
ประกาศไวท้ีส่ํานักงานของบรษัิทจัดการ และสํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื หรอืประกาศทางเว็บไซตข์อง
บรษัิทจัดการ 
(2) กรณีที่บรษัิทจัดการจะเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใชจ้่ายเกินกว่าอัตราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเดมิตามที่ระบุไวใ้น
โครงการ ทัง้นี้ ในรอบระยะเวลายอ้นหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บรษัิทจัดการจะขึน้ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดังกล่าว บรษัิทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ ์ดังนี้ 
(ก) กรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้ไม่เกนิกว่าอัตรารอ้ยละ 5 ของอัตราขัน้สูงดังกล่าว บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้ดังกล่าว โดยปิดประกาศไวท้ี่สํานักงานของบรษัิท
จัดการ และสํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื หรอืประกาศทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
(ข) กรณีทีก่ารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกวา่อัตรารอ้ยละ 5 ของอัตราขัน้สงูดังกลา่ว บรษัิทจดัการตอ้งไดรั้บมตพิเิศษ 
(3) กรณีทีบ่รษัิทจัดการจะลดอัตราค่าธรรมเนียมหรอือัตราค่าใชจ้่าย บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที่มกีารลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดังกล่าว โดยปิดประกาศไวท้ี่สํานักงานของบรษัิทจัดการ และสํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื หรอืประกาศทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงตามขอ้ (2) และ (3) ทีแ่ตกต่างไปจากโครงการ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
เปลีย่นแปลง 
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15.6. หมายเหต ุ:  
สําหรับค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการกองทุนทีม่ไิดร้ะบุไว ้(ถา้ม)ี บรษัิทจัดการจะเป็นผูรั้บผดิชอบ หรอืบรษัิทจัดการจะทดรองจ่ายใหก้องทุน
กอ่น และบรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บเงนิทดรองจ่ายจากกองทุนเดอืนละครัง้ ทัง้นี้ การคดิค่าใชจ้่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามแนวปฏบัิตทิางการบัญชวี่า
ดว้ยการบัญชสีําหรับกจิการทีดํ่าเนนิธรุกจิเฉพาะดา้นการลงทนุตามทีส่มาคมกําหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.  

16. วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดําเนนิการในกรณีทีมู่ลคา่หนว่ยลงทนุไมถู่กตอ้ง :  

16.1. วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ : ในประเทศ  

16.2. เงือ่นไขพเิศษ :  
1. บรษัิทจัดการจะคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุตามหลักเกณฑ ์และวธิกีารทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
2. บรษัิทจัดการจะคํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คนืหน่วย ลงทุนของกองทุนเปิด 
ตามหลักเกณฑดั์งตอ่ไปนี้ เวน้แตค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืสํานักงาน ก.ล.ต. ใหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอืน่  
(2.1) คํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมูลค่าหน่วยลงทนุทุกสิน้วันทําการภายใน 2 วันทําการถัดไป  และคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุนทุกสิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป ทัง้นี้ ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ บรษัิทจดัการจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นการคํานวณราคาดังกล่าว 
ทัง้นี้ ในกรณีทีท่รัพยส์นิของกองทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิต่างประเทศ การคํานวณมูลค่ายุตธิรรมของทรัพยส์นิดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะใช ้
ขอ้มูลล่าสุดที่ประกาศหรือไดรั้บจากสถาบันหรอืหน่วยงานอื่นใดที่ใชอ้า้งองิอย่างเป็นทางการภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่คํานวณมูลค่า
ดังกล่าว โดยเป็นขอ้มูลทีเ่ห็นชอบโดยผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงเกณฑดั์งกลา่วใหเ้หมาะสมได ้โดยความ
เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์  
บรษัิทจัดการจะใชอ้ัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื่อคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิสุทธเิป็นเงินบาท โดยใชอ้ัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา
ตา่งประเทศทีเ่ป็นราคาปิด (Close) ซึง่ประกาศบนหนา้จอ Bloomberg หรอื Reuters ทีป่ระมาณเวลา 16.30 น. หรอืใชอ้ัตราแลกเปลีย่นทีป่ระกาศ
โดยธนาคารแหง่ประเทศไทย ของวันทีคํ่านวณเป็นเกณฑใ์นการคํานวณ  
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเห็นวา่อัตราแลกเปลีย่นนัน้ไมม่คีวามเหมาะสม บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชอ้ัตราแลกเปลีย่นของหน่วยงานอืน่ใดทีป่ระกาศ
แทนได ้โดยความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ 
(2.2) ประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ของวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป  
(2.3) ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุล่าสดุ โดยจะประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป 
มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เมือ่สิน้วันทําการทีคํ่านวณนัน้  
มูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะใชตั้วเลขทศนิยมตามที่
กําหนดไวใ้นขอ้ 3 และไดรั้บการรับรองจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
บรษัิทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมในกรณีที่ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์่างประเทศทีก่องทุนรวมไดไ้ปลงทุนในหลักทรัพยท์ี่ซือ้ขายในตลาดดังกล่าวเกนิกว่ารอ้ยละ 10 
ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายไดต้ามปกตหิรอืเหตอุืน่ใดตามทีไ่ดรั้บการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.  
เมือ่เกดิเหตุการณ์ขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ณ ทีท่ําการทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และบรษัิทจดัการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พรอ้มทัง้
แสดงเหตผุลและรายงานแผนการณ์ดําเนนิงานของกองทนุรวมใหส้ํานักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน 
(2.4) ในกรณีประกาศตาม (2.2) และ (2.3) บรษัิทจัดการจะดําเนนิการดว้ยวธิกีารใดๆ เพือ่ใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มูลดังกล่าวในชอ่งทางทีเ่หมาะสม 
เชน่ การประกาศทางหนังสอืพมิพ ์หรอืการประกาศทางเว็บไซต ์เป็นตน้ และภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลในการตัดสนิใจ
ลงทุนได ้และจะจัดใหม้ขีอ้มูลดังกล่าวไว ้ณ ทีท่ําการทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และสถานทีทุ่กแห่งทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืใชซ้ือ้ขาย
หนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้จะระบวุธิกีารประกาศดังกลา่วใหช้ดัเจนในหนังสอืชีช้วน  
(2.5) ในกรณีทีมู่ลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนไม่
ถกูตอ้ง บรษัิทจัดการจะดําเนนิการตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
3. การใชตั้วเลขทศนยิมของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิด บรษัิทจัดการจะดําเนนิการดังตอ่ไปนี ้ 
(3.1) คํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิป็นตัวเลข โดยมทีศนยิม 2 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลักสากล 
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมทีศนยิม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลักสากล สําหรับมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อ
ใชใ้นการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนยิมตําแหน่งที ่4 ขึน้ สว่นมลูค่าหน่วยลงทุนเพือ่ใชใ้นการคํานวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน
จะตัดทศนยิมตําแหน่งที ่5 ทิง้ 
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีคํ่านวณไดใ้น (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกาศ
ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามทีคํ่านวณไดใ้น (3.2)  
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมทีศนยิม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใชผ้ลลัพธเ์ป็นตัวเลข
โดยมทีศนยิมเพยีง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนยิมตําแหน่งที ่5 ทิง้  
ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการคํานวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษัิทจัดการจะนําผลประโยชน์นัน้รวมเขา้เป็นทรัพยส์นิของกองทนุเปิด  
ในกรณีที่มเีหตุจําเป็นที่ทําใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี้ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที่ไม่สามารถ
คํานวณและประกาศได ้ 
4. ในกรณีดังตอ่ไปนี้ ใหบ้รษัิทจัดการไดรั้บยกเวน้ไมต่อ้งปฏบัิตติาม ขอ้ 2. 
(4.1) เมื่อบรษัิทจัดการไม่ขายหรอืรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซือ้หรอืคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้เฉพาะในช่วง
ระยะเวลาดังกลา่ว 
(4.2) เมือ่มเีหตทุีบ่รษัิทจัดการตอ้งเลกิกองทนุรวม โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้ตัง้แตวั่นทีป่รากฏเหตดัุงกล่าว 
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(4.3) เมือ่เป็นวันหยดุทําการซือ้ขายของกองทนุ และหรอืตัวแทนขายของกองทนุ 
เมือ่ปรากฏเหตุตามขอ้ (4.1) และหรอื (4.2) บรษัิทจัดการจะประกาศการหยดุคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายและรับ
ซือ้คนืหน่วยลงทุน ณ ทีท่ําการทกุแห่งของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และบรษัิทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมลูค่า
ดังกลา่ว พรอ้มทัง้แสดงเหตผุลและรายงานแผนการณ์ดําเนนิงานของกองทนุรวมใหส้ํานักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน 
ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและ/หรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุภายใน 3 วันทําการ  

16.3. แหลง่ขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ :  
• ประกาศปิดทีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
• หนังสอืพมิพก์รุงเทพธรุกจิ หนังสอืพมิพผู์จ้ัดการ หรอืหนังสอืพมิพร์ายวัน หรอือืน่ใด (ถา้ม)ี  
• Bualuang Phone โทร. 1333  
• ตดิตอ่ บลจ.บัวหลวง โทร. 0-2674-6488 กด 8 หรอืดขูอ้มลูในเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th 
• ตรวจดขูอ้มลูใน NAV Center ที ่www.thaimutualfund.com  

16.4. หลักเกณฑแ์ละวธิกีารดําเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง :  

1. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งนอ้ยกว่าหนึง่สตางค ์หรอืต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้งตัง้แต่
หนึง่สตางคข์ึน้ไป แต่ไมถ่งึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง บรษัิทจัดการจะจัดทําและสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบถงึความ
ผดิพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และจัดใหม้สีําเนารายงานดังกล่าวไว ้ณ ทีท่ําการของบรษัิทจัดการ
เพือ่ใหส้ํานักงาน ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดังกลา่วจะมรีายการอยา่งนอ้ย ดังตอ่ไปนี ้ 
(1) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง  
(2) ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  
(3) สาเหตทุีท่ําใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  
(4) มาตรการป้องกันเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ทัง้นี้ เวน้แตใ่นกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่
อาจควบคมุได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง 
ในกรณีทีเ่หตขุองความผดิพลาดซึง่ทําใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้งตามวรรคหนึง่มผีลต่อเนื่องต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทนุครัง้ต่อไป เชน่ 
การกําหนดอัตราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นตน้ บรษัิทจัดการจะแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุใหถู้กตอ้งนับแต่วันทีบ่รษัิทจัดการพบวา่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถกูตอ้งดว้ย  

2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งตัง้แต่หนึง่สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอัตราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของ
ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้ง บรษัิทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลังนับแต่วันทีพ่บราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถงึวันที่ราคาหน่วย
ลงทนุถูกตอ้ง และดําเนนิการดังตอ่ไปนี้เฉพาะวันทีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งตัง้แต่หนึง่สตางคข์ึน้ไป และ
คดิเป็นอัตราสว่นตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  
(1) จัดทํารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จสิน้ภายในวันทําการถัดจากวันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่
ถกูตอ้ง และสง่รายงานดังกลา่วใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันทีคํ่านวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิน้ เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์
รับรองขอ้มูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันทีบ่รษัิทจัดการส่งรายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ทัง้นี้ รายงานดังกล่าวจะมรีายการ
อยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี้  
(ก) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง  
(ข) ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  
(ค) สาเหตทุีท่ําใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  
(ง) การดําเนนิการของบรษัิทจัดการเมือ่พบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะจัดใหม้สีําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ทีท่ําการของบรษัิทจัดการ เพือ่ใหส้ํานักงาน ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 
(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถกุตอ้งภายในวันทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคา
ยอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
(3) ประกาศชือ่กองทุนรวมที่มีการแกไ้ขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที่มีการแกไ้ขราคาตาม (2) ในหนังสอืพิมพ์รายวันอย่างนอ้ยหนึ่งฉบับ
ภายใน 3 วันทําการนับแตวั่นทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รับรองขอ้มลูในรายงานดังกลา่ว  
(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จและแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุทีไ่ดซ้ือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทนุในชว่งระยะเวลา
ที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที่ผูดู้แลผลประโยชน์รับรอง
ขอ้มลูในรายงานดังกลา่ว  
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง และสง่รายงานดังกลา่ว พรอ้มทัง้สําเนารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลัง
และรายงานการชดเชยราคาทีจ่ัดทําตาม (1) ใหส้ํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานการ
แกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคานัน้  
เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจควบคมุได ้บรษัิทจัดการจะไม่สง่รายงานมาตรการป้องกันให ้
สํานักงาน ก.ล.ต. แตจ่ะสง่สําเนาเอกสารทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รับรองวา่การทีร่าคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจ
ควบคมุไดแ้ทน 

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษัิทจัดการจะปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีาร ดังตอ่ไปนี ้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งต่ํากวา่ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง (understate) บรษัิทจัดการจะปฏบัิตดัิงนี้  
(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึง่มมีลูค่าเท่ากับสว่นตา่งของราคา
หน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง 
หากปรากฏว่าผูซ้ือ้หน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลืออยู่นอ้ยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บรษัิทจัดการจะ
จ่ายเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษัิท
จัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กก่องทุน เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมี
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สาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูย์
ซือ้ขายหลักทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รับรองวา่มสีาเหตดัุงกลา่ว  
(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึง่มมีลูคา่เท่ากับสว่นตา่ง
ของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากับสว่นต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคา
ใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บรษัิทจัดการจะจ่ายเงนิของกองทุนเป็นจํานวน
เทา่กับสว่นตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุ  
(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง (overstate) บรษัิทจัดการจะปฏบัิตดัิงนี้  
(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มมีูลคา่เทา่กับสว่นตา่งของราคา
หน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของกองทนุเป็นจํานวนเท่ากับสว่นตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ือ้
หน่วยลงทนุ  
(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึง่มมีูลค่าเท่ากับสว่นต่าง
ของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง 
หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไมม่หีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่นอ้ยกวา่จํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บรษัิทจัดการ
จะจ่ายเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจํานวนหน่วยลงทุนทีเ่หลืออยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษัิท
จัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กก่องทุน เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมี
สาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูย์
ซือ้ขายหลักทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รับรองวา่มสีาเหตดัุงกลา่ว  
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้กผู่ซ้ือ้หน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนรายใดมมีูลคา่ไมถ่งึหนึง่รอ้ยบาท บรษัิทจัดการ
อาจนําเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มกีารจ่ายเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน แต่ถา้บคุคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 
บรษัิทจัดการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและ
รายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงนิของกองทนุเพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ือ้หน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บรษัิท
จัดการอาจจ่ายเงนิของบรษัิทจัดการเองแทนกองทนุก็ได ้ 

4. บรษัิทจัดการจะรับผดิชอบค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เกดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เช่น ค่าใชจ้่ายในการประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2 
(3) ในหนังสอืพมิพ ์คา่ออกเช็ค คา่ใชจ้่ายในการจัดสง่เงนิชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ือ้หน่วยลงทุนและผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นตน้ เวน้แตใ่นกรณีที่
ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้ 

17. ชือ่ผูเ้กีย่วขอ้ง :  

17.1. ชือ่บรษัิทจัดการ :  
ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากัด  

17.2. ชือ่ผูด้แูลผลประโยชน์ :  
ชือ่ : ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน)  

17.3. ชือ่ผูป้ระกัน (กรณีกองทนุมปีระกัน) : ไมม่ ี

17.4. ชือ่ของผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุ (Outsource) : ไมม่ ี 

17.5. ทีป่รกึษา :  
17.5.1. ชือ่ทีป่รกึษาการลงทนุ : ไมม่ ี
17.5.2. ชือ่ทีป่รกึษากองทนุ : ไมม่ ี 

17.6. ผูส้อบบัญช ี:  
ชือ่ : นาย ประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 
ชือ่ : นาย เทอดทอง เทพมังกร  
ชือ่ : นางสาว ชมภนูุช แซแ่ต ้ 
ชือ่ : นาย อดุม ธนูรัตน์พงศ ์ 
ชือ่ : นางสาว ชตุมิา วงษ์ศราพันธช์ยั  
ชือ่ : นางสาว รฐาภัทร ลิม้สกลุ  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบัญช)ี :  
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเตมิรายชื่อของผูส้อบบัญชีไดใ้นภายหลัง โดยผูส้อบบัญชดัีงกล่าวจะตอ้งเป็น
บคุคลทีไ่ดรั้บความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญช ี  

17.7. การแตง่ตัง้คณะตัวแทนผูถ้อืหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : ไมม่ ี 

18. รอบระยะเวลาบญัชปีระจําปีของกองทนุรวม :  

18.1. วันทีส่ ิน้สดุรอบบัญช ี: วันที ่31 มนีาคม 

18.2. วันทีส่ ิน้สดุรอบบัญชคีรัง้แรก : วันที ่31 มนีาคม 2564 
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19. การขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ :  

ภายใตบ้ทบัญญัตขิองกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรอืสํานักงาน ก.ล.ต. หรอืกฎหมายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง จะกําหนดไว ้
เป็นอยา่งอืน่ ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุหรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ จะดําเนนิการดังนี ้

1. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดังตอ่ไปนี้ บรษัิทจัดการอาจขอใหส้ํานักงาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบแทนการขอมตผูิถ้อืหน่วยลงทนุก็ได ้
ทัง้นี้ สํานักงาน ก.ล.ต. อาจกําหนดเงือ่นไขใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตเิพือ่ประโยชน์ในการแกไ้ขโครงการกอ่นใหค้วามเห็นชอบก็ได ้
(1) การเปลีย่นแปลงขอ้กําหนดเกีย่วกับการขายและการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
(2) การเพิม่ชนดิหน่วยลงทนุทีไ่มท่ําใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมอียูเ่ดมิดอ้ยลง 
(3) การเปลีย่นแปลงประเภทของทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุหรอือัตราสว่นการลงทนุทีส่อดคลอ้งกับนโยบายการลงทนุ 
(4) การคํานวณและการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ตาม
ขอ้ 16 ซึง่ไดรั้บการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
(5) กรณีอืน่ใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4) 
การแกไ้ขเพิ่มเตมิโครงการตามวรรคหนึ่งตอ้งไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน ไม่ทําใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของ
กองทนุเปลีย่นแปลงไปอยา่งมนัียสําคัญหรอืเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง 

2. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากขอ้ 4. ใหบ้รษัิทจัดการยืน่คําขอเป็นหนังสอืพรอ้มทัง้
เอกสารหลักฐานประกอบคําขอทีถู่กตอ้งครบถว้นตามคู่มอืสําหรับประชาชน และชําระคา่ธรรมเนียมต่อสํานักงาน ก.ล.ต. เมือ่สํานักงาน ก.ล.ต. 
ไดรั้บคําขอพรอ้มทัง้เอกสารหลักฐานประกอบคําขอทีถู่กตอ้งครบถว้นตามคู่มือสําหรับประชาชนแลว้ ทัง้นี้ อัตราค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ยการกําหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจด
ทะเบยีน และการยืน่คําขอตา่งๆ 
เมือ่สํานักงานไดรั้บคําขอและเอกสารหลักฐานทีถ่กูตอ้งครบถว้นตามวรรคหนึง่แลว้ สํานักงานจะดําเนนิการพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วัน 
การชําระคา่ธรรมเนียมตามวรรคหนึง่ มใิหบ้รษัิทจัดการเรยีกเก็บจากกองทนุรวม 

3. การแกไ้ขเพิ่มเตมิโครงการโดยใชว้ธิีการขอมตผูิถ้ือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตเิสียงขา้งมากหรอืมตพิเิศษมีจํานวนไม่เกนิรอ้ยละ 55 
หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 ใหบ้รษัิทจัดการสง่เอกสารหลักฐานเกีย่วกับการขอมตแิละการนับมตไิปยังผูดู้แลผลประโยชน์ เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์
รับรองผลการนับมตนัิน้ 
ทัง้นี้ การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจัดการในเรือ่งที่กระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนัียสําคัญตอ้งไดรั้บมตพิเิศษ โดยกําหนด
เรือ่งทีม่นัียสําคัญใหร้วมถงึ 
(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ทําใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสําคัญ 
(2) การชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่  
(3) การควบรวมกองทนุรวมระหวา่งกองทนุรวมทีม่นีโยบายการลงทนุ ความเสีย่งและระดับความเสีย่งของการลงทนุ (risk spectrum) แตกตา่งกัน 
(4) การรับชําระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ 
(5) การเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกวา่อัตรารอ้ยละ 5 ของคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบไุวล้า่สดุในโครงการ 
(6) การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการประกัน ผูป้ระกัน สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบของผูป้ระกัน หรอืการแกไ้ขเพิม่เตมิสัญญาประกันในเรือ่ง
ใดๆ อันมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเสยีผลประโยชน์ 
สทิธใินการลงมตกิรณีกองทนุลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการเดยีวกนั (กองทุนปลายทาง) มใิหก้องทนุตน้ทางลงมตใิห ้
กองทุนปลายทาง อย่างไรก็ด ีในกรณีทีก่องทุนปลายทางไม่สามารถดําเนนิการเพือ่ขอมตไิด ้เนื่องจากตดิขอ้จํากัดหา้มมใิหก้องทุนตน้ทางลง
มตใิหก้องทุนปลายทาง บรษัิทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ไดห้ากไดรั้บมตเิกนิกึง่หนึง่ของผูถ้อืหน่วยลงทุนของ
กองทนุปลายทางในสว่นทีเ่หลอื ยกเวน้กรณีกองทุนปลายทางเป็นกองทนุรวมอสังหารมิทรัพย ์และกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน ใหก้องทุนตน้
ทางลงมตใิหก้องทนุปลายทางไดส้งูสดุไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง 
บรษัิทจัดการอาจแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุรวมได ้โดยถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ หรอืขอ้กําหนดอืน่ในทํานองเดยีวกัน 
ใหก้ระทําไดเ้ฉพาะในกรณดัีงตอ่ไปนี้ 
(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้มลูซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงไดรั้บประโยชนเ์พิม่ขึน้ 
(2) การแกไ้ขเพิม่เตมิที่ตอ้งดําเนนิการใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  ตลอดจนประกาศ กฎ และ
คําสั่งทีอ่อกโดยอาศัยอํานาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว 
(3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชือ่และรายละเอยีดอืน่ของบคุคลใหถ้กูตอ้ง 
(4) การแกไ้ขเพิม่เตมิที่ไม่มีผลกระทบอย่างมนัียสําคัญต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ทําใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุนเปลีย่นแปลงไป
อยา่งมนัียสําคัญ หรอืเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง 

4. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดังตอ่ไปนี ้ใหถ้อืวา่สํานักงาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในเรือ่งดังกลา่ว 
(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงไดรั้บประโยชน์เพิม่ขึน้ในกรณีดังนี้ 
(ก) การลดมลูคา่ขัน้ต่ําในการซือ้หน่วยลงทนุ 
(ข) การเพิม่ชอ่งทางในการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
(ค) การเพิม่จํานวนผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
(ง) การเพิม่ความถีข่องการสง่คําสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุในแตล่ะชว่งเวลาซึง่ไมก่ระทบตอ่สถานะการลงทนุของกองทนุรวมอยา่งมนัียสําคัญ 
(จ) การลดเวลาสง่คําสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุลว่งหนา้กอ่นมกีารเปิดใหข้ายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
(2) การแกไ้ขเพิม่เตมิที่ตอ้งดําเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และ
คําสั่งทีอ่อกโดยอาศัยอํานาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว 
(3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชือ่และรายละเอยีดอืน่ของบคุคลใหถ้กูตอ้ง 
(4) การแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่เปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน์ เมือ่ไดรั้บอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. 
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(5) การแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่ลดคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายของกองทนุ ใหเ้ป็นไปตามทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ 15.5 (3) 

หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมตดัิงกล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดในขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อื
หน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามทีก่ําหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 
129/2 และมาตรา 129/3 แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  

20. ขอ้กําหนดอืน่ๆ :  

20.1 ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มภีูมลํิาเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษัิทจัดการจะอา้งองิที่อยู่ของบรษัิทจัดการเป็น
ภมูลํิาเนาเพือ่การวางทรัพยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรัพย ์

20.2 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (Soft dollar/ Soft commission)  
บรษัิทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพือ่กองทุนจากบคุคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อันเนื่องมาจากการใชบ้รกิารของบคุคลดังกลา่วในการจัดการ
กองทนุได ้โดยมหีลักเกณฑดั์งตอ่ไปนี้  
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไวนั้้นตอ้งเป็นทรัพยส์นิที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกจิและตอ้งเกีย่วกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ละ  
(2) ตอ้งไมม่พีฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้ห็นว่าบรษัิทจัดการใชบ้รกิารของบุคคลนัน้บอ่ยครัง้เกนิความจําเป็นเพือ่ใหก้องทุนไดรั้บประโยชน์จากบุคคล
ดังกลา่ว (churning)  
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ใหแ้กก่องทุนทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะกระทําดว้ยความเป็นธรรม
และคํานงึถงึลักษณะและประเภทหลักทรัพยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทนุนัน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะไม่รับผลประโยชน์ตอบแทนอันเนื่องมาจากการ
ประกอบธุรกจิเพื่อประโยชน์ของบรษัิทจัดการเอง เวน้แต่เป็นการไดรั้บผลประโยชน์ตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยม โดยผูล้งทุนสามารถดู
แนวทางปฏบัิตเิกีย่วกับนโยบายการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่ไดท้ี ่www.bblam.co.th 

20.3 ขอ้กําหนดเกีย่วกับ FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลักษณะเดยีวกัน  
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ตอ่ไปจะเรยีกว่า FATCA) โดยมี
ผลบังคับใชวั้นที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดใหส้ถาบันการเงนิที่ไม่ใชส่ัญชาตอิเมรกิันนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา 
(Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มูลเกีย่วกับบัญชขีองบุคคลที่อยู่ในบังคับตอ้งเสยีภาษีใหก้ับประเทศสหรัฐอเมรกิา (ซึง่
รวมถงึบคุคลธรรมดา/ นติบิคุคล สัญชาตอิเมรกิัน ผูซ้ ึง่มถี ิน่ทีอ่ยูถ่าวรในสหรัฐอเมรกิา และผูซ้ ึง่มถี ิน่ทีอ่ยูท่างภาษีในสหรัฐอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมี
ไวก้ับ FFI นัน้ นอกจากนี้ ยังปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบันมรัีฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายทีม่ีขอ้กําหนดและหลักเกณฑใ์น
ลักษณะทีค่ลา้ยคลงึกับ FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดังกลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”)  
กองทุนรวมและบรษัิทจัดการถอืว่าเป็น FFI ตามบทนยิามของ FATCA ซึง่ถูกกําหนดใหต้อ้งเขา้ผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมรกิา โดยมหีนา้ทีต่อ้งรายงานขอ้มลูและธรุกรรมทางการเงนิของบุคคลสัญชาตอิเมรกิันและบคุคลทีม่ลัีกษณะตามหลักเกณฑท์ี ่FATCA 
กําหนด หนา้ทีใ่นการตรวจสอบขอ้มลูลูกคา้เพือ่หาความสัมพันธข์องลกูคา้กับประเทศสหรัฐอเมรกิา และรวมถงึหนา้ทีใ่นการกําหนดใหล้กูคา้บาง
ประเภทตอ้งจัดทําเอกสารยนืยันตนตามหลักเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้  
ภายใตข้อ้กําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-
Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะไดรั้บผลกระทบทีส่ําคัญในสองกรณี คอื  
(1) ตอ้งถูกหักเงนิในอัตรา 30 % ของเงนิทีก่องทุนรวมจะไดรั้บจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขายทรัพยส์นิทางการเงนิในประเทศ
สหรัฐอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่วันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงนิลงทุนทางออ้มในทรัพยส์นิทางการเงนิ
ของประเทศสหรัฐอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกับสถาบันการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึง่จะเริม่ตน้
ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA กําหนดใหส้ถาบันการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตนตามขอ้กําหนดของ 
FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบันการเงนิในประเทศไทย ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื) มหีนา้ทีดํ่าเนนิการหักเงนิ ณ 
ทีจ่่ายดังกลา่วกอ่นชําระใหก้ับกองทนุรวมทีเ่ป็น NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบันการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายและรับ
ซือ้คนืหน่วยลงทนุ ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตามขอ้กําหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอืระงับการทําธรุกรรมทางการเงนิหรอืยตุคิวามสัมพันธท์างธรุกจิ
กับกองทุนรวมหรือบรษัิทจัดการ ซึง่อาจทําใหก้องทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรือดําเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มี
ประสทิธภิาพ รวมถงึอาจทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถทํารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดอ้กีตอ่ไป  
เพือ่มใิหบ้รษัิทจัดการและกองทุนรวมไดรั้บผลกระทบในการดําเนนิงานรวมทัง้เพือ่เป็นการรักษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม บรษัิท
จัดการและกองทุนรวม (โดยบรษัิทจัดการ) จงึเขา้ผูกพันตนเพือ่ปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง และ
เพื่อใหบ้รษัิทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏบัิตติามภาระผูกพันภายใตข้อ้กําหนดและหลักเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศที่เกีย่วขอ้งได ้
บรษัิทจัดการและกองทนุรวม (ซึง่รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการปฎบัิตงิานของกองทุน เชน่ ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซือ้คนื) จงึขอสงวนสทิธใินการดําเนนิการดังนี้  
(1) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา (หรอืเป็นบคุคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด) 
ใหคํ้ายนิยอมบรษัิทจัดการและกองทนุและตัวแทนในการนําสง่ขอ้มลู (เชน่ ชือ่ ทีอ่ยู ่เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษีของสหรัฐอเมรกิา จํานวนและมลูค่า
หน่วยลงทนุคงเหลอื จํานวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลทีไ่ดรั้บ เป็นตน้) ทีม่อียูใ่นบัญชทีัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้กับบรษัิท
จัดการ ใหก้ับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและตา่งประเทศ ตามขอ้กําหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  
(2) รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนนําส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเตมิ เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวขอ้งกับประเทศ
สหรัฐอเมรกิา เชน่ หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสัญชาตอิเมรกิันหรอืการใหข้อ้มูลตามหัวขอ้ที่กําหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืการแจง้ปรับปรุงขอ้มูลเมือ่ขอ้มูลทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นตน้ รวมถงึนําสง่หลักฐานเพือ่ยืนยันการเขา้
ร่วมใน FATCA หรอืกฎหมายต่างประเทศที่เกีย่วขอ้ง (ในกรณีที่เป็นลูกคา้สถาบันการเงนิ) ทัง้นี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขอ้กําหนดของ
กฎหมายดังกลา่ว  
(3) ดําเนนิการอืน่ใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  
เพือ่เป็นการป้องกนัและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อกองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพือ่ใหก้องทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมไดรั้บ
ประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารดําเนนิการทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายต่างประเทศที่เกีย่วขอ้งขา้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการดําเนนิการ 
หรอืไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บรษัิทจัดการกําหนด บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลาย
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อย่างดังต่อไปนี้ ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนนิการตามที่บรษัิทจัดการแจง้นี้แลว้ 
และ/หรอืไดดํ้าเนนิการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบไุวใ้นคําขอเปิดบัญช ี 
(1) ไมรั่บคําสั่งซือ้/ สับเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว  
(2) ระงับหรอืหยดุใหบ้รกิาร และดําเนนิการคนืเงนิลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว 
(3) ดําเนินการหักเงนิ ณ ที่จ่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรือเงนิที่ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนรายนั้นได ้
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ตอ้งไมข่ัดกับกฎหมายของประเทศไทย  
(4) ดําเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรอืลดผลกระทบ หรือทําใหก้องทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวมไดรั้บประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมีการ
ดําเนนิการทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้  
การดําเนนิการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื่อหลีกเลีย่งมใิหบ้รษัิท
จัดการและกองทนุมกีารดําเนนิการทีไ่ม่สอดคลอ้งขอ้บังคับของ FATCA และกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอันจะทําใหก้องทนุอาจตอ้งถกูหัก 
ณ ทีจ่่าย หรอืถกูปิดบัญชธีนาคารตามทีก่ลา่วแลว้ขา้งตน้ ซึง่ในทางปฏบัิตบิรษัิทจัดการจะเลอืกดําเนนิการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ขา้ขา่ยเป็น
พลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา (หรอืเป็นบคุคลตามทีก่ฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด) เทา่นัน้  
ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้กําหนดเพื่อรองรับการดําเนนิการตามทีบ่รษัิทจัดการไดส้งวนสทิธไิวข้า้งตน้ บรษัิทจัดการ 
(รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) จะดําเนนิการตามขอ้กําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ขอ้มูลของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรอื
ดําเนนิการอืน่ใดทีร่าชการกําหนด โดยไมจํ่าเป็นตอ้งรอ้งขอตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

20.4 การซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ 
ทัง้นี้ กอ่นทีบ่รษัิทประกันชวีติจะเปิดขายกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นผลติภัณฑข์องบรษัิทประกันชวีติ บรษัิทประกันชวีติจะแจง้
ใหบ้รษัิทจัดการรับทราบ เพื่อบรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที่ www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ที่
เหมาะสม 
ผูล้งทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ หรอืที่เรยีกว่ากรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนได ้โดยตดิต่อกับ
บรษัิทประกันชวีติ หรอื ตัวแทนหรอืนายหนา้ทีบ่รษัิทประกันชวีติกําหนด ทัง้นี้ การซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติอาจมขีอ้กําหนด
และวธิปีฏบัิตทิีแ่ตกต่างไปจากการซือ้ขายกองทุนเพยีงอย่างเดยีว ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนจงึควรศกึษารายละเอยีด
ในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุกอ่นตัดสนิใจลงทนุ 
ขอ้กําหนดเกีย่วกับการซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ มดัีงนี้ 
20.4.1 มูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้หน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ต่ําของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ต่ํา และจํานวน
หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต่ํา : 
เนื่องจากการซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชวีติมขีอ้กําหนดทีเ่กีย่วขอ้งกับกรมธรรม ์เชน่ การเวนคนืกรมธรรม ์สัดสว่นการเลอืกลงทุน
แต่ละกองทุน การดําเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใชจ้่ายที่เกีย่วขอ้งกับกรมธรรม ์เช่น ค่าการประกันภัย เป็นตน้ ดังนั้น การ
สั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชวีติจงึมขีอ้กําหนดในเรื่องมูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้หน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งขายคืน 
จํานวนหน่วยลงทุนขัน้ต่ําของการสั่งขายคนื มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ต่ํา และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ต่ํา ซึง่อาจต่ํา
กว่าทีร่ะบุไวใ้นโครงการ หรอืต่ํากว่าการซือ้ขายหน่วยลงทุนเพยีงอย่างเดยีว ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนสามารถศกึษา
ขอ้กําหนดดังกลา่วไดต้ามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม ์
ทัง้นี้ ขอ้กําหนดเกีย่วกับมูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขัน้ต่ําของการสั่งขายคืน 
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชขีัน้ต่ํา และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ต่ําขา้งตน้ ใหร้วมถงึกรณีการสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนของ
บรษัิทประกันชวีติในฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุจากการใหบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุแบบไมเ่ปิดเผยชือ่ลกูคา้ดว้ย 
20.4.2 การเสนอขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ : 
ผูล้งทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนผ่านบรษัิทประกันชวีติ หรอืตัวแทนหรอืนายหนา้ที่
บรษัิทประกันชวีติกําหนด โดยชําระเป็นเงนิสด แคชเชยีรเ์ช็ค หรอืเช็คสว่นบุคคล ทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกันกับธนาคารที่
บรษัิทประกันชวีติกําหนด ทัง้นี้ บรษัิทประกันชวีติอาจกําหนดมลูค่าขัน้ต่ําในการสั่งซือ้หน่วยลงทุน วันและเวลาทําการในการสั่งซือ้หน่วยลงทุน 
วธิกีารในการสั่งซือ้ วธิกีารชําระเงนิเพิม่เตมิ ตามทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกันชวีติ และ/หรอืเอกสารการขายทีผู่ล้งทุนไดรั้บจากบรษัิทประกันชวีติ 
โดยระยะเวลาในการสั่งซือ้จะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนทีก่ําหนดไวใ้นโครงการ โดยคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนจะมผีล
เมือ่บรษัิทจัดการไดรั้บเอกสารและไดรั้บชําระเงนิครบถว้นจากบรษัิทประกันชวีติแลว้ 
บรษัิทจัดการ หรอืบรษัิทประกันชวีติในกรณีของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ อาจปฏเิสธคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผูล้งทุนที่
ซือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ หากคําสั่งดังกลา่วอาจเขา้ขา่ยลักษณะการทําธรุกรรมฟอกเงนิ หรอืการกอ่การรา้ย หรอืเขา้ขา่ยบคุคลที่
บรษัิทประกันชวีติสงวนสทิธใินการพจิารณารับประกัน 
20.4.3 การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ : 
(1) การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบปกต ิ
ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนผ่าน
บรษัิทประกันชวีติ ทัง้นี้ บรษัิทประกันชวีติอาจกําหนดมูลค่าขัน้ต่ําในการขายคนืหน่วยลงทุน เงือ่นไขในการขายคนืหน่วยลงทุน วันและเวลาใน
การขายคนืหน่วยลงทุน วธิีการนําส่งเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิม่เตมิตามที่ระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกันชวีติ และ/หรอืเอกสารการขายที่ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนไดรั้บจากบรษัิทประกันชวีติ โดยระยะเวลาการขายคนืจะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบระยะเวลาทีก่ําหนดไวใ้นโครงการ และคําสั่งขายคนื
หน่วยลงทนุจะมผีลเมือ่บรษัิทประกันชวีติไดรั้บเอกสารหลักฐานครบถว้น 
ทัง้นี้ ผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุน สามารถขายคนืหน่วยลงทนุ โดยระบุเป็นจํานวนหน่วย
ลงทนุ หรอืจํานวนเงนิหรอืวธิอีืน่ใดทีบ่รษัิทประกันชวีติกําหนด โดยใชแ้บบฟอรม์ของบรษัิทประกันชวีติหรอืแบบฟอรม์อืน่ใด (ถา้ม)ี ตามจํานวน
ขัน้ต่ํา และเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม ์
ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนจะไดรั้บเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนจากบรษัิทประกันชวีติภายในระยะเวลา 5 วันทําการนับแต่
วันทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอืเป็นไปตามเกณฑท์ีส่ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรอืทีเ่ห็นชอบใหดํ้าเนนิการเป็นอยา่ง
อืน่ได ้โดยมวีธิกีารชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนในสว่นดังกล่าวจะเป็นไปตามทีบ่รษัิทประกันชวีติกําหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วย
ลงทนุ 
(2) การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ
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บรษัิทประกันชวีติจะสง่คําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัตเิป็นประจําทกุเดอืนเพือ่นําคา่ขายคนืหน่วยลงทนุมาชําระค่าการประกันภัย คา่ใชจ้่ายใน
การดําเนนิการ และคา่ธรรมเนียมการบรหิารกรมธรรม ์ตามอัตราทีก่ําหนดในกรมธรรม ์ซึง่มลูคา่ในการขายคนือาจต่ํากวา่มลูค่าขัน้ต่ําทีก่ําหนดใน
โครงการ โดยบรษัิทประกันชวีติจะสรุปคา่ใชจ้่ายดังกลา่วและจดัสง่ใหผู้ล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุเป็นรายปี 
20.4.4 การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ : 
กรณีที่ผูล้งทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวติควบหน่วยลงทุนผ่านบรษัิทประกันชีวติที่ใหบ้รกิารซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อลูกคา้ 
(Omnibus account) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนจะถอืว่าบรษัิทประกันชวีติเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนและออกเอกสารรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่บรษัิทประกันชวีติ สว่นบรษัิทประกันชวีติจะเป็นผูอ้อกใบยนืยันการสั่งซือ้/ขายคนืหน่วยลงทุนใหก้ับผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบ
หน่วยลงทุนเอง ภายใน 10 วันทําการนับตัง้แต่วันถัดจากวันสั่งซือ้/ขายคืนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนจะไม่ออกเอกสาร
รับรองสทิธใินหน่วยลงทนุใหก้ับผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ 
20.4.5 การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ : 
ผูล้งทุนที่ซือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบรษัิทประกันชวีติ ตามจํานวนขัน้ต่ํา จํานวน
เงนิคงเหลอืขัน้ต่ํา และเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม ์โดยสง่คําสั่งตามแบบฟอรม์ทีบ่รษัิทประกันชวีติกําหนด 
ผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่นหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวม
ภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติตามทีบ่รษัิทประกันชวีติกําหนดไวเ้ท่านั้น โดยตอ้งเป็นการทํารายการผ่านบรษัิทประกันชวีติ การสับเปลีย่นการถือ
หน่วยลงทุนดังกลา่ว หมายถงึ การทีบ่รษัิทประกันชวีติขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึง่หรอืหลายกองทุน (กองทุนเปิดตน้ทาง) เพือ่ซือ้
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอกีกองทนุหนึง่หรอืหลายกองทนุ (กองทนุเปิดปลายทาง) ใหก้ับผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุน
ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกันชวีติและเอกสารการขายกรมธรรม ์โดยบรษัิทประกันชวีติจะเป็นผูดํ้าเนนิการนําเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดตน้ทาง ซึง่ไดหั้กค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) เพื่อนําไปชําระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือ
ดําเนนิการอืน่ใดเพือ่ใหเ้กดิรายการดังกลา่วใหก้ับผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ 
ทัง้นี้ การดําเนนิการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรม ์ม ี3 รูปแบบสรุปไดดั้งนี ้
(1) การสับเปลีย่นกองทุน คอื การสับเปลีย่นจากกองทุนเปิดตน้ทางกองทุนหนึง่หรอืหลายกองทุน ไปกองทุนเปิดปลายทางกองทุนหนึง่หรอื
หลายกองทนุตามความประสงคข์องผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุเป็นครัง้คราว 
(2) การสับเปลีย่นกองทนุอัตโนมัต ิคอื การสับเปลีย่นกองทุนเป็นประจําตามคําสั่งทีผู่ล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนระบุใหม้ี
การขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตน้ทางกองทุนหนึง่เพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองทุนหนึง่หรอืหลายกองทุนตามเงือ่นไขที่ผู ้
ลงทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุแสดงความประสงค ์
(3) การปรับสัดสว่นกองทุนอัตโนมัต ิคอื การสับเปลีย่นกองทนุโดยอัตโนมัตติามคําสั่งในแบบฟอรม์ทีบ่รษัิทประกันชวีติกําหนด ใหม้สีัดสว่นการ
ลงทนุเป็นไปตามทีผู่ล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงค ์
ทัง้นี้ รูปแบบและเงือ่นไขในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุขา้งตน้ อาจเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กับบรษัิทประกันชวีติแตล่ะแห่ง ซึง่จะแจง้ใหผู้ล้งทุนทีซ่ือ้
กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุทราบ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุแลว้ 
บรษัิทประกันชวีติอาจระงับการสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวและ/หรอืถาวร ในกรณีทีบ่รษัิทประกันชวีติเห็นวา่ไมเ่ป็นประโยชน์
หรอืมผีลกระทบในทางลบตอ่ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุหรอืกรณีทีจํ่านวนทีข่ายคนืหน่วยลงทนุตน้ทางต่ํากวา่จํานวนขัน้
ต่ําทีบ่รษัิทประกันชวีติกําหนดในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ 
บรษัิทประกันชวีติจะเป็นผูจ้ัดสง่ใบยนืยันการทํารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนภายใน 10 
วันทําการนับแต่วันที่ไดดํ้าเนนิการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิและการปรับสัดสว่นลงทุนอัตโนมัต ิ
บรษัิทประกันชวีติจะจัดสง่รายงานยนืยันการรับคําสั่งครัง้แรก หรอืสรุปในรายงานแสดงฐานะการเงนิเป็นรายปี 
20.4.6 การจัดสง่เอกสารใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ : 
(1) เอกสารกองทุนรวม เชน่ รายงานรอบระยะเวลาหกเดอืน รายงานประจําปี หรอืเอกสารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจัดสง่ใหก้ับบรษัิทประกันชวีติ ใน
ฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
บรษัิทประกันชวีติจะดําเนนิการจัดสง่ใหแ้กผู่ล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุตอ่ไป 
(2) รายงานแสดงฐานะการเงนิของผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ 
บรษัิทประกันชวีติจะจัดสง่รายงานแสดงฐานะการเงนิใหผู้ล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุเป็นรายปี ทัง้นี้ ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรม์
ประกันชวีติควบหน่วยลงทนุสามารถรอ้งขอรายงานแสดงฐานะการเงนิเพิม่เตมิไมเ่กนิเดอืนละหนึง่ครัง้โดยไมเ่สยีคา่ธรรมเนียม 
20.4.7 สทิธปิระโยชน์ของผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ : 
ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุน มใิชผู่ถ้อืหน่วยลงทุน จงึมสีทิธปิระโยชน์ทีแ่ตกต่างจากผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทนุนี้ ทัง้นี้ 
ขึน้อยูก่ับเงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการและบรษัิทประกันชวีติกําหนด ดังนี้ 
(1) ผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุไมม่สีทิธโิอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทนุไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ 
(2) ผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุไมม่สีทิธนํิาหน่วยลงทนุไปจํานําเป็นหลักประกัน 
(3) ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนมสีทิธใินฐานะผูเ้อาประกันภัยในการยกเลกิการทํากรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุน
ภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากวันทีไ่ดรั้บกรมธรรมจ์ากบรษัิทประกันชวีติ โดยบรษัิทประกันชวีติจะเป็นผูดํ้าเนนิการขายหน่วยลงทุนกับบรษัิท
จัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน ตามราคาขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่บรษัิทจัดการไดรั้บคําสั่งขายคนืและไดท้ํารายการขายคืน
หน่วยลงทนุแลว้ 
(4) สทิธขิองผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนทีแ่ตกต่างเมือ่ซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ เนื่องจากบรษัิทประกัน
ชวีติจะเป็นผูถ้ือหน่วยลงทุน ซึง่จะเป็นตัวแทนในการรวบรวม และนําส่งคําสั่งซือ้และขายคนืหน่วยลงทุนไปยังบรษัิทจัดการในนามของบรษัิท
ประกันชีวติ โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แทจ้รงิของผูล้งทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวติควบหน่วยลงทุน (Omnibus account) เช่น การไดรั้บขอ้มูล
กองทนุอาจมคีวามลา่ชา้กวา่ไดรั้บจากบรษัิทจัดการโดยตรง เป็นตน้ 
(5) สทิธใินการรับทราบการจัดสรรเบีย้ประกันในการลงทนุในกองทนุรวม 
(6) สทิธใินการขอรับหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมจากตัวแทนขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ 
(7) สทิธใินการไดรั้บทราบรายชือ่ของบรษัิทจัดการทกุแหง่ทีรั่บจัดการกองทนุรวมควบกรมธรรมป์ระกันชวีติทีเ่สนอขายโดยบรษัิทประกันชวีตินัน้ 
(8) สทิธใินการรับทราบขอ้มูลเกีย่วกับชือ่ ที่อยู่ ของบรษัิทจัดการ บรษัิทประกันชวีติ รวมทัง้ชือ่ ทีอ่ยู่ และเลขประจําตัวของตัวแทนขายหน่วย
ลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ 
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(9) สทิธใินการไดรั้บทราบขอ้มูลเกีย่วกับความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับหน่วยลงทุนที่ไดรั้บคําแนะนําเพื่อซือ้หน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรับทราบคํา
เตอืนและคําอธบิายเกีย่วกับความเสีย่งของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 
(10) สทิธใินการไดรั้บขอ้เท็จจรงิทีม่ผีลกระทบอยา่งมนัียสําคัญต่อสทิธปิระโยชน์ของผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุ หรอืต่อ
การตัดสนิใจในการลงทุนจากบรษัิทประกันชวีติ เชน่ การขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมทีอ่ยู่ในขัน้ตอนการดําเนนิการเพือ่การควบกองทนุรวม
หรอืการรวมกองทนุรวม เป็นตน้ 
(11) สทิธใินการไดรั้บทราบขอ้มูลเกีย่วกับความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรอืผลตอบแทนที่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรมป์ระกันชวีติอาจไดรั้บจากการซือ้กรมธรรม ์รวมทัง้การซือ้หรอืขายคนืหนว่ยลงทนุ เป็นตน้ 
(12) สทิธใินการแสดงเจตนาวา่ไมต่อ้งการรับการตดิตอ่อกีเป็นระยะเวลา 2 ปี 
20.4.8 คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ : 
(1) คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end fee): ไมม่ ี
(2) คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end fee): ไมม่ ี
ทัง้นี้ บรษัิทประกันชวีติ อาจพจิารณาเรยีกเก็บค่าธรรมเนียม หรอืค่าใชจ้่ายอืน่ๆ เพิม่เตมิตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วย
ลงทนุ หรอืตามทีบ่รษัิทประกันชวีติกําหนด 
อนึ่ง บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงเงือ่นไขหรอืกรณีอืน่ใดในการซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ โดยถือว่าไดรั้บ
ความเห็นชอบจากบรษัิทประกันชวีติและ/หรือผูล้งทุนที่ซือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ กรณีที่มกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไข 
บรษัิทจัดการจะแจง้ใหบ้รษัิทประกันชวีติและ/หรอืผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ โดยตดิประกาศทีท่าํการของ
บรษัิทจัดการและ/หรอืบรษัิทประกันชวีติ และ/หรอืเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และ/หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม 

21. การดําเนนิการกรณีบรษิทัจดัการไมส่ามารถดํารงเงนิกองทนุไดต้ามทีป่ระกาศกําหนด :  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไม่สามารถดํารงเงนิกองทนุไดต้ามทีป่ระกาศกําหนด บรษัิทจัดการจะดําเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการรายอืน่เขา้จัดการ
กองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันทีรู่ห้รอืควรรูว้่าไม่สามารถ
ดํารงเงนิกองทุนได ้ทัง้นี้ หากมเีหตุจําเป็นและสมควร บรษัิทจัดการอาจขอใหส้ํานักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคัดเลอืก
บรษัิทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถงึประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที่มีค่าใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลี่ยนบรษัิท
จัดการ บรษัิทจัดการรายเดมิจะเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้่ายดังกล่าว หากบรษัิทจัดการไมส่ามารถดําเนนิการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ําหนด บรษัิท
จัดการจะดําเนนิการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป  

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทนุรวม :  

บรษัิทจัดการกองทุนรวมมีหนา้ที่ปฏบัิตติามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทุนรวม และ
กฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั่งทีอ่อกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่
ขอ้กําหนดในโครงการขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคําสั่งดังกล่าว หากบรษัิทจัดการกองทุนรวมไดดํ้าเนินการให ้
เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคําสั่งนัน้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดป้ฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผูดู้แลผลประโยชน์มี
อํานาจลงนามในขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษัิทจัดการกองทุนรวม ทัง้นี้ การลงนามในขอ้ผูกพันของผูดู้แลผลประโยชน์ทีไ่ดรั้บ
การแตง่ตัง้โดยชอบ ใหถ้อืวา่ผูกพันผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทนุรวมนี้ ไม่วา่ในทอด
ใดๆ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วยอมรับทีจ่ะผูกพันตามขอ้กําหนดในโครงการจัดการกองทนุรวมและขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุและ
บรษัิทจัดการกองทนุรวม 

โครงการจัดการกองทนุรวมทีผ่่านการอนุมัตจิากสํานักงาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทา้ยขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึง่ของขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือ
หน่วยลงทนุกบับรษัิทจัดการกองทนุรวม 
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สว่นที ่3 ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหนว่ยลงทนุกบับรษิทัจดัการ 

1. บรษิทัจดัการ:  

ชือ่: บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากัด  
ทีอ่ยู ่(ภาษาไทย): เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท ์0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996   
ทีอ่ยู ่(ภาษาอังกฤษ): 175 Sathorn City Tower, 7th, 21st, and 26th Floors, South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok 10120  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรบัผดิชอบ :  

(1) การบรหิารกองทนุ 
(1.1) ยืน่คําขอจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิซึง่เป็นเงนิไดจ้ากการขายหน่วยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุรวมตอ่สํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน
ทําการนับแตวั่นปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุตอ่ประชาชนครัง้แรก  
(1.2) จัดการกองทนุใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการทีไ่ดรั้บอนุมัต ิตลอดจนขอ้ผูกพันระหวา่งบรษัิทจัดการ และผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งเคร่งครัด  
(1.3) นําเงนิของกองทนุไปลงทุนในหลักทรัพยต์่างๆ และซือ้ขาย จําหน่าย สั่งโอน เปลีย่นแปลงเพิม่เตมิหลักทรัพยท์ีล่งทุนไวนั้น้ตามทีบ่รษัิท
จัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และตาม
วัตถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทนุของโครงการทีไ่ดรั้บอนุมัต ิทัง้นี้ โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นหลัก  
(1.4) ดําเนนิการเพิม่จํานวนเงนิทนุจดทะเบยีนของกองทนุตามวธิกีารทีก่ําหนด  
(1.5) ดําเนนิการเพิม่จํานวนหน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้หรอืยกเลกิจํานวนหน่วยลงทนุทีรั่บซือ้คนืในวันทําการถัดจากวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน
จํานวนนัน้แลว้แตก่รณ ี 
(1.6) สงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ  
(1.7) เขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกจิการทีก่องทนุถอืหุน้หรอืหลักทรัพยอ์ยูเ่ทา่ทีจํ่าเป็นเพือ่รักษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
(1.8) เปลี่ยนแปลง หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทุน หรอืวธิีจัดการกองทุนตามหัวขอ้ "การขอมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน และวธิกีาร
แกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ"  
(1.9) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมีพันธสัญญา หรอืขอ้ตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรอืหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรอืมคีวามจําเป็นจะตอ้งปฏบัิติ
ตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไมว่า่ทีเ่กดิขึน้แลว้ในขณะนี้หรอืจะเกดิขึน้ในอนาคต เชน่ ดําเนนิการตาม Foreign Account Tax Compliance 
Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นตน้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดรั้บทราบ และตกลงยนิยอมใหส้ทิธแิก่บรษัิทจัดการที่จะปฏบัิตกิารและ
ดําเนนิการต่างๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพันธสัญญา หรอืขอ้ตกลง หรอืกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึง่รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ของผูถ้ือ
หน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงนิไดข้องผูถ้ือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสทิธดํิาเนินการอื่นใดเท่าที่จําเป็นสําหรับการปฏบัิตติามพันธ
สัญญา หรอืขอ้ตกลง หรอืกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ  

(2) การรบัและจา่ยเงนิของกองทนุ  
(2.1) จัดใหม้ีการรับและจ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย หรือเงนิตอบแทนอื่นใดจากและใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน และกองทุน ใหเ้ป็นไปตาม
วัตถปุระสงคข์องการจัดการของกองทุนตามที่กําหนดไวใ้นหัวขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ"  
(2.2) ไดรั้บคา่ตอบแทนในการจัดการกองทุนและคา่ธรรมเนียมอืน่ๆ ตามอัตราทีก่ําหนดไวใ้นหัวขอ้ "คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจาก
กองทนุรวมและผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ"  

(3) การแตง่ต ัง้บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่การจดัการกองทนุ  
(3.1) จัดใหม้ผูีดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่มคีณุสมบัตติามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. เรือ่ง คุณสมบัตขิองผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน
รวม รวมถงึการเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุ และแตง่ตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์อืน่แทนตามเงือ่นไขในการเปลีย่นตัวผูดู้แลผลประโยชน์
ทีก่ําหนดไว ้ทัง้นี้ โดยไดรั้บอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. กอ่น  
(3.2) แตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ภายใตห้ลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
(3.3) จัดใหม้ผูีส้อบบัญชทีรัพยส์นิของกองทนุทีไ่ดรั้บความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญช ี 
(3.4) แตง่ตัง้ผูช้ําระบัญชกีองทนุ เมือ่ยตุหิรอืเลกิกองทนุ ทัง้นี้ โดยความเห็นชอบของสํานักงาน ก.ล.ต. กอ่น  
(3.5) แตง่ตัง้นายทะเบยีนของกองทนุตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร  

(4) การดําเนนิการใหเ้ป็นไปตามขอ้จํากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ  
(4.1) หากผูถ้อืหน่วยลงทนุถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม บรษัิทจัดการจะไม่
นับคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิดังกล่าว เวน้แตเ่ป็นกรณีกองทนุรวมทีม่กีารแบ่งชนดิหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนดิดังกลา่วมผูีถ้อืหน่วยลงทนุเพยีง
รายเดยีว จะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วเต็มตามจํานวนทีถ่อือยู ่
(4.2) เปิดเผยขอ้มูลการถือหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง (ถา้มี) โดยจะระบุจํานวนบุคคลที่ถือหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากัด
ดังกลา่ว พรอ้มทัง้ชอ่งทางการตรวจสอบขอ้มลูสัดสว่นการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลนัน้ดว้ย 
(4.3) ในกรณีทีม่ผูีป้ระกอบธรุกจิหลักทรัพยใ์หบ้รกิารเป็นนายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุแบบไมเ่ปิดเผยชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus Account) 
บรษัิทจัดการจะจัดใหม้ขีอ้ตกลงใหผู้ป้ระกอบธุรกจิดังกล่าวดําเนนิการตรวจสอบและแจง้ใหบ้รษัิทจัดการทราบ หากมกีรณีทีบุ่คคลใดถอืหน่วย
ลงทุนเกนิขอ้จํากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง เพือ่ใหบ้รษัิทจัดการใชข้อ้มูลดังกลา่วในการเปิดเผยตามหลักเกณฑข์องสํานักงาน ก.ล.ต  รวมทัง้ผู ้
ประกอบธุรกจิดังกล่าวนัน้จะตอ้งไมนั่บคะแนนเสยีงในสว่นทีเ่กนิขอ้จํากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีงทีไ่ดก้ําหนดไวใ้นขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วย
ลงทนุกับบรษัิทจัดการ 
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(5) การดําเนนิการอืน่ๆ  
(5.1) จัดใหม้เีอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  
(5.2) จัดใหม้กีารฝากทรัพยส์นิของกองทนุไวก้ับผูด้แูลผลประโยชน ์ 
(5.3) จัดใหม้แีละเก็บรักษาไวซ้ ึง่ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
(5.4) จัดทํารายงานทุกรอบปีบัญชเีพื่อแสดงขอ้มูลเกีย่วกับกองทุน และส่งรายงานดังกล่าวใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีชือ่อยู่ในทะเบียนผูถ้ือ
หน่วยลงทนุและสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศกําหนด  
(5.5) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืน เพือ่แสดงขอ้มูลเกีย่วกับกองทุนของรอบระยะเวลาหกเดอืนนั้น และสง่รายงานดังกล่าวใหผู้ถ้ือ
หน่วยลงทุนที่มชีือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและสํานักงานตามประกาศกําหนด เวน้แต่ บรษัิทเลอืกทํารายงานตามรอบปีบัญช ีบรษัิทไม่
ตอ้งจัดทํารายงานในรอบระยะหกเดอืนหลังสําหรับปีบัญชนัีน้  
(5.6) จัดทําหนังสอืชีช้วนใหม่ เพื่อแสดงขอ้มูลเกีย่วกับกองทุนที่เป็นปัจจุบัน ตามที่ประกาศกําหนด ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แกไ้ขเพิม่เตมิใน
อนาคต  
(5.7) แจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้มลูทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้ ยกเวน้การเพิม่จํานวนเงนิทนุจดทะเบยีนและการแกไ้ขเพิม่เตมิจํานวนและมูลคา่หน่วย
ลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุใหแ้กส่ํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 5 วันทําการนับแตวั่นทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมินัน้  
(5.8) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทุนเปิดต่อสํานักงาน ก.ล.ต. โดยเสยีค่าธรรมเนียมตามอัตราทีส่ํานักงาน 
ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีทีห่ลักฐานดังกลา่วสญูหายหรอืถกูทําลาย  
(5.9) จัดทํารายงานการซือ้ขายหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่การลงทุนของกองทุนเป็นรายวันและจัดสง่ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในทุกสิน้
วันทําการนัน้  
(5.10) จัดทํารายงานฐานะการลงทนุเพือ่กองทนุเป็นรายวัน และจัดสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายในทกุสิน้วันทําการนัน้  
(5.11) จัดทํารายงานอัตราสว่นการลงทนุในหลักทรัพยท์ีม่มีลูคา่เกนิอัตราสว่นทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 
ในกรณีที่มไิดเ้กดิจากการลงทุนหรือไดห้ลักทรัพยม์าเพิ่มเตมิตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด และจัดส่งใหผู้ดู้แล
ผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันทีห่ลักทรัพยนั์น้มมีลูคา่เกนิ อัตราสว่นทีก่ําหนด  
(5.12) จัดทําและจัดสง่รายงานอืน่ๆ ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด  
(5.13) ปฏบัิตกิารอืน่ๆ เพื่อใหบ้รรลุซ ึง่วัตถุประสงคข์องกองทุน และรักษาไวซ้ ึง่ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตข้อบเขต หนา้ที ่และ
ความรับผดิชอบของบรษัิทจัดการ โดยปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรอืประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ทัง้ที ่มอียูใ่นปัจจุบันและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

บรษัิทจัดการกองทุนรวมมีหนา้ที่ปฏบัิตติามขอ้ผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรอืคําสั่งทีอ่อกโดยอาศัยอํานาจแหง่กฎหมายดังกล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้กําหนดในขอ้ผูกพันหรอืโครงการจัดการกองทุนรวมขัด
หรอืแยง้กับหลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคําสั่งดังกล่าว หากบรษัิทจัดการกองทุนไดดํ้าเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ 
หรอืคําสั่งนัน้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุไดป้ฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามขอ้ผูกพันหรอืโครงการจัดการกองทนุรวมแลว้  

เง ือ่นไขการเปลีย่นบรษิทัจดัการ :  
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบรษัิทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั่งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 บรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งดําเนนิการตามทีจํ่าเป็นเพือ่ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เขา้ทําหนา้ทีต่่อไปได ้ซึง่
รวมถงึการสง่มอบเอกสารหลักฐานตา่งๆ ใหแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมรายใหม ่ 

2. ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ชือ่ : ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน)  
ทีอ่ยู ่: เลขที ่1 ราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพมหานคร 10140  
โทรศัพท ์0-2470-3200-2  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรบัผดิชอบ :  

สทิธขิองผูด้แูลผลประโยชน ์ 
(1) ไดรั้บค่าตอบแทนจากการทําหนา้ที่เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ตามอัตราที่กําหนดไวใ้นหัวขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทนุรวมและผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ"  
(2) บอกเลกิสัญญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ตามเงือ่นไขทีก่ําหนดไวใ้นสัญญา ทัง้นี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.  

หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 (1) ดูแลใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 และตามที่ระบุในโครงการ
จัดการกองทนุโดยเคร่งครัด  
(2) รับฝาก ดแูล และเก็บรักษาทรัพยส์นิของกองทนุ โดยแยกทรัพยส์นิของกองทนุออกจากทรัพยส์นิของผูด้แูลผลประโยชน์ และทรัพยส์นิของ
ลกูคา้อืน่ๆ ของผูด้แูลผลประโยชน์พรอ้มทัง้ดแูลใหก้ารเบกิจ่ายทรัพยส์นิของกองทนุ เป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุ  
(3) ดแูล ทวงถาม ตดิตามทรัพยส์นิหรอืรักษาสทิธใินทรัพยส์นิของกองทุนเพือ่ผลประโยชน์ในการรับดอกเบีย้การรับสทิธใินการจองซือ้ตราสาร
หนี้ และหรอืหน่วยลงทุน และสทิธปิระโยชน์อืน่ใดทีก่องทุนพงึจะไดรั้บ หากผูดู้แลผลประโยชน์ไดท้ราบถงึการนั้น ผูดู้แลผลประโยชน์จะแจง้
และรายงานใหบ้รษัิทจัดการทราบทันททีีไ่ดรั้บข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้
ดําเนนิการรับหรอืจ่ายเงนิตามสทิธนัิน้ๆ ตามคําสั่งของบรษัิทจัดการ  
(4) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่าย จ่าย โอน และแปลงสภาพหลักทรัพยต์่างๆ ซึง่เป็นทรัพยส์นิของกองทุน ตลอดจนรับชําระหรอืชําระ
ราคาคา่หลักทรัพยดั์งกลา่วตามคําสั่งของบรษัิทจัดการเมือ่เห็นวา่มหีลักฐานถกูตอ้งแลว้  
(5) จัดทําบัญชทีรัพยส์นิและรับรองความถกูตอ้งของบัญชทีรัพยส์นิของกองทนุทีรั่บฝากไวแ้ละทําบัญชแีสดงการรับจ่ายทรัพยส์นิของกองทนุ  
(6) รับรองการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ตาม
หลักเกณฑท์ีก่ําหนดในโครงการจัดการกองทนุและหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
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(7) จ่ายเงนิจากบัญชเีงนิฝากของกองทนุ เพือ่เป็นคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ของกองทนุตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุตามคําสั่งของบรษัิทจัดการ  
(8) รับเงนิค่าขายหน่วยลงทุนจากบรษัิทจัดการเพื่อเขา้บัญชกีองทุนและชําระเงนิผ่านบรษัิทจัดการใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งของ
บรษัิทจัดการ  
(9) จัดทํารายงานดังตอ่ไปนี้เป็นลายลักษณ์อักษรสง่ใหบ้รษัิทจัดการ  
(9.1) รายละเอยีดการรับจ่ายเงนิจากบัญชเีงนิสดและเงนิฝากธนาคารพรอ้มยอดคงเหลอื ณ สิน้วัน และคํานวณดอกเบีย้คา้งรับ (ถา้ม)ี  
(9.2) รายงานเป็นรายวันเกีย่วกับเงนิลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลักทรัพย ์และตามสถานภาพของหลักทรัพย ์พรอ้มทัง้คํานวณ
ดอกเบีย้คา้งรับ (ถา้ม)ี  
(9.3) รายงานรายละเอยีดเจา้หนี้คา่ซือ้หลักทรัพย ์และลกูหนี้คา่ขายหลักทรัพย ์ 
(9.4) รายงานอืน่ๆ ตามทีบ่รษัิทจัดการรอ้งขอ  
(10) จัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่บรษัิทจัดการกระทําการหรอืงดเวน้กระทําการจนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุน 
หรอืไม่ปฏบัิตติามหนา้ที่ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทัง้นี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันทีผู่ดู้แล
ผลประโยชน์รูถ้งึเหตกุารณ์ดังกลา่ว  
(11) แจง้ใหบ้รษัิทจัดการทราบ หากบริษัทจัดการมิไดป้ฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัตดัิงกล่าว หรือขอ้บังคับอื่นใดที่ออกตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ในสว่นทีเ่กีย่วกบัการจัดการกองทนุรวม  
(12) ดําเนนิการสอดสอ่งดแูล และตรวจสอบบัญชเีงนิฝากและเอกสารหลักฐานทีเ่กีย่วกับการซือ้ขายหลักทรัพยข์องกองทนุ  
(13) ดําเนนิการฟ้องรอ้งบังคับคดใีหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติามหนา้ทีข่องตน หรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษัิทจัดการ 
ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืเมือ่ไดรั้บคําสั่งจากสํานักงาน ก.ล.ต. ค่าใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งบังคับคด ีเพื่อประโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทนุใหหั้กหรอืเรยีกรอ้งจากทรัพยส์นิของกองทนุได ้ 
(14) แสดงความเห็นของผูดู้แลผลประโยชน์เกีย่วกับการดําเนนิงานของกองทุนในรอบระยะเวลาหกเดอืนและรอบระยะเวลาหนึง่ปีทีผ่่านมาใน
รายงานหกเดอืนและรายงานประจําปีและรายงานอืน่ทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด  
(15) ใหค้วามเห็นชอบในการดําเนนิงานของบรษัิทจัดการตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่อง
ผูด้แูลผลประโยชน ์ 
(16) ดแูลรับฝากทรัพยส์นิของกองทนุจนกวา่การชําระบัญชจีะเสร็จสิน้ หรอืจนกวา่การเป็นผูด้แูลผลประโยชน์ 
ตามสัญญาจะสิน้สดุลง  
(17) ดแูล และตรวจสอบใหผู้ชํ้าระบัญชปีฏบัิตติามมาตรา 130 แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ในกรณีทีผู่ช้ําระ
บัญชงีดเวน้กระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 จนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทุน 
ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรายงานใหส้ํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ  
(18) จัดใหม้ีผูรั้บฝากทรัพย์สนิในต่างประเทศหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (ถา้มี) สําหรับประเทศที่กองทุนไปลงทุน โดยผูดู้แล
ผลประโยชน์มีหนา้ที่คัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัตขิองผูรั้บฝากทรัพย์สนิในต่างประเทศว่าถูกตอ้งตามกฎหมายกําหนด มีฐานะมั่นคงและมี
ศักยภาพในการดําเนนิการเป็นผูรั้บฝากทรัพยส์นิในต่างประเทศของกองทนุ โดยผูด้แูลจะตอ้งรับผดิชอบการปฏบัิตหินา้ทีข่องผูรั้บฝากทรัพยส์นินัน้  
(19) ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชน์มิไดเ้ป็นสมาชกิศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือมีไวซ้ ึ่ง
หลักทรัพยนั์น้ ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์แตง่ตัง้ผูรั้บฝากทรัพยส์นิอืน่ซ ึง่มคีณุสมบัตติามหลักเกณฑ ์
ทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
(20) ปฏบัิตงิานอืน่ใด ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องผูด้แูลผลประโยชน์  
(21) ดแูลใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติามหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุน และขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุน
กับบรษัิทจัดการ พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. 
กําหนด ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบันและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคตโดยเคร่งครัด  

ผูดู้แลผลประโยชน์มอีํานาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบตามที่กําหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถงึหนา้ที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูดู้แล
ผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดมิมหีนา้ทีดํ่าเนนิการตามทีจํ่าเป็นเพือ่ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏบัิตหินา้ทีต่่อไปได ้ซึง่การ
ดําเนนิการดังกลา่วรวมถงึการลงลายมอืชือ่ในหนังสอืเพือ่รับรองความถกูตอ้งและครบถว้นของสิง่ทีส่ง่มอบใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ายใหมห่ากมกีาร
เปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์

ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชน์กระทําการ งดเวน้กระทําการ หรือละเลยไม่ปฏบัิตหินา้ที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูถ้ือ
หน่วยลงทนุอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้ง
บังคับคดกีบัผูด้แูลผลประโยชน์เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้

ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั้นจะเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผูอ้ืน่ เวน้แต่เป็นการเรยีกคา่ตอบแทนในการทําหนา้ทีเ่ป็นผูดู้แลผลประโยชน์ หรอืเป็น
การดําเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแลว้ โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ไดท้ราบ
ขอ้มลูดังกลา่วมไิดแ้สดงการคัดคา้น 

ในกรณีทีก่ารดําเนนิการใดตอ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนนิการขอมต ิใหผู้ดู้แลผลประโยชน์มอีํานาจ
ดําเนนิการตามทีจํ่าเป็นเพือ่ขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้ 

เง ือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน ์:  
บรษัิทจัดการจะเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน์ภายใตเ้งือ่นไขดังตอ่ไปนี ้ 
(1) เมื่อบรษัิทจัดการหรอืผูดู้แลผลประโยชน์มีความประสงคจ์ะบอกเลกิสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวใหอ้ีกฝ่ายหนึ่งทราบ
ลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วัน  
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(2) ในกรณีที่บรษัิทจัดการ หรอืผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏบัิตหินา้ที่และความรับผดิชอบทีไ่ดต้กลงไว ้ผูดู้แลผลประโยชน์หรอื
บรษัิทจัดการอาจบอกเลกิสัญญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ โดยบอกกลา่วใหอ้กีฝ่ายหนึง่ทราบล่วงหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน  
(3) ในกรณีที่มกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในโครงการหรอืมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยห์รอืประกาศ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรอืกรณีอืน่ใด และบรษัิทจัดการและผูดู้แลผลประโยชน์ทัง้สองฝ่ายไม่สามารถ
ตกลงทีจ่ะแกไ้ขเปลีย่นแปลงสัญญาใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายดังกล่าว ทัง้นี้ เนื่องจากการเปลีย่นแปลงดังกล่าวมผีลเป็นการเพิม่ภาระหนา้ทีแ่ก่
ผูดู้แลผลประโยชน์มากกว่าภาระหนา้ที่ที่ระบุไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะรับหนา้ที่ดังกล่าว 
ผูดู้แลผลประโยชน์มสีทิธบิอกเลกิสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวใหบ้รษัิทจัดการทราบล่วงหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็น
เวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วัน  
(4) ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีมตโิดยเสียงขา้งมากซึง่คดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึง่หนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่ขายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของกองทนุ เรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน์  
(5) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์นําขอ้มลูตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการกองทุนหรอืขอ้มลูอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทุนไปเปิดเผย หรอืใชใ้นทางที่
ก่อหรอือาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูดู้แลผลประโยชน์เอง บรษัิทจัดการสามารถบอกเลกิสัญญาแต่งตัง้
ผูดู้แลผลประโยชน์ไดท้ันที เวน้แต่เป็นการเปิดเผยในการกระทําตามอํานาจหนา้ที่ของผูดู้แลผลประโยชน์ หรอืโดยอํานาจของกฎหมาย หรอื
คูส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่ยนิยอมอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรใหเ้ปิดเผยได ้ 
(6) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัตขิอ้หนึง่ขอ้ใดตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. เรือ่ง คุณสมบัตผูิดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
บรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหผู้ดู้แลผลประโยชน์จัดการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 15 วันนับตัง้แต่วันถัดจากวันทีบ่รษัิทจัดการตรวจพบเอง หรือ
ปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงาน ก.ล.ต. เวน้แต่สํานักงาน ก.ล.ต. จะสั่งการเป็นอย่างอืน่ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้การแกไ้ขดังกล่าวให ้
สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตัง้แต่วันถัดจากวันที่แกไ้ขเสร็จสิน้ ในกรณีที่ ผูดู้แลผลประโยชน์ไม่จัดการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง
ภายในระยะเวลาทีก่ําหนด บรษัิทจัดการจะขออนุญาตเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน์ตอ่สํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตัง้แตวั่นถัดจากวันที่
ครบกําหนดเวลาใหแ้กไ้ขและเมื่อไดรั้บอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. แลว้บรษัิทจัดการจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่แทนผูดู้แล
ผลประโยชน์เดมิโดยพลัน เวน้แตส่ํานักงาน ก.ล.ต. จะสั่งการเป็นอยา่งอืน่  

ในทกุกรณีการเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน์จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. กอ่น และเมือ่การเป็นผูด้แูลผลประโยชน์สิน้สดุลง ผูด้แูล
ผลประโยชน์จะตอ้งทาํหนา้ทีผู่ด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุตอ่ไปอยา่งสมบรูณ์จนกวา่จะจัดการโอนทรัพยส์นิ และเอกสารหลักฐานทัง้หมดของ
กองทุนใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่ หรอืตามคําสั่งของบรษัิทจัดการ หรือสํานักงาน ก.ล.ต. รวมตลอดถงึการดําเนินการอื่นใดที่จําเป็น 
เพื่อใหก้ารโอนทรัพยส์นิ และเอกสารทัง้หลายใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จสิน้ และผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหนา้ทีไ่ด ้
ทันท ีทัง้นี้ ภายในระยะเวลาอันสมควร เวน้แตบ่รษัิทจัดการ หรอืสํานักงาน ก.ล.ต. จะมคํีาสั่งเป็นอยา่งอืน่   

ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแยง้กับประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่มเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระทําได ้หาก
เป็นกรณีทีม่นัียสําคัญและไมส่ามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมมอีํานาจบอกเลกิสัญญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได ้ 

สถานทีเ่ก็บรกัษาทรพัยส์นิกองทนุรวม :  

ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน)  
เลขที1่ ราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพมหานคร 10140  
โทรศัพท ์0-2470-3200-2 และ/หรอื  

บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด  
เลขที ่93 อาคารตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ชัน้ 14 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 และ/หรอื 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
เลขที ่273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

3. ผูส้อบบญัช ี:  

ชือ่ : นาย ประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 
ชือ่ : นาย เทอดทอง เทพมังกร  
ชือ่ : นางสาว ชมภนูุช แซแ่ต ้ 
ชือ่ : นาย อดุม ธนูรัตน์พงศ ์ 
ชือ่ : นางสาว ชตุมิา วงษ์ศราพันธช์ยั  
ชือ่ : นางสาว รฐาภัทร ลิม้สกลุ  
ทีอ่ยู ่: เลขที ่100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานชิ บ ีถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท ์0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020   

สทิธ ิหนา้ที ่และความรบัผดิชอบ :  

สทิธขิองผูส้อบบญัช ี 
ไดรั้บคา่ตอบแทนจากการทําหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบัญช ี 

หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัช ี 
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิประจํารอบระยะเวลาบัญชขีองกองทนุตามมาตรฐานการสอบบัญชทีีรั่บรองทั่วไป 

หมายเหต:ุ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเตมิรายชื่อของผูส้อบบัญชีไดใ้นภายหลัง โดยผูส้อบบัญชดัีงกล่าวจะตอ้งเป็น
บคุคลทีไ่ดรั้บความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญช ี

 



 

 
73 กองทุนเปิดบวัหลวงเพ่ิมพูน| B-ENHANCED 

4. นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ :  

ชือ่ : ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
ทีอ่ยู ่: เลขที ่333 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์0-2230-1784  
หรอืบคุคลอืน่ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหบ้รกิารเป็นนายทะเบยีนหลักทรัพยจ์ากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ  

5. ผูจ้ดัจําหนา่ย : ไมม่ ี

6. ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื :  

ชือ่ : ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
ทีอ่ยู ่: เลขที ่333 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และสาขาตา่งๆ ทั่วประเทศ 
โทรศัพท ์1333  
ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน)  
ทีอ่ยู ่: เลขที ่191 อาคารสลีมคอมเพล็กซ ์ชัน้ 29 ถนนสลีม เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500  
โทรศัพท ์0-2231-3777   

ชือ่ : บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน)  
ทีอ่ยู ่: เลขที ่23/115-121 รอยัลซติีอ้เวนวิ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท ์0-2777-8999   

ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน)  
ทีอ่ยู ่: เลขที ่25 อาคารกรงุเทพประกันภัย ชัน้ 15-17 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์0-2638-5500  

ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากัด  
ทีอ่ยู ่: เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 11 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์0-2680-1234  

ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
ทีอ่ยู ่: เลขที ่849 อาคารวรวัฒน์ ชัน้ 11, 14 และ 15 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์0-2635-1700   
ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด (มหาชน)  
ทีอ่ยู ่: เลขที ่252/6 อาคารสํานักงานเมอืงไทย-ภัทร 1 ชัน้ที ่6, 8-11 ถนนรัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท ์0-2305-9449   

ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด  
ทีอ่ยู ่: เลขที ่989 อาคารสยามพวิรรธน์ทาวเวอร ์ชัน้ 9, 14-15 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวัน เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท ์0-2657-7000  

ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพย ์กรุงศร ีจํากัด (มหาชน)  
ทีอ่ยู ่: เลขที ่898 อาคารเพลนิจติทาวเวอร ์ชัน้ 3 ถนนเพลนิจติ แขวงลมุพนิี เขตปทมุวัน กรงุเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท ์0-2659-7000  

ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากัด  
ทีอ่ยู ่: เลขที ่52 อาคารธนยิะ พลาซา่ ชัน้ที ่17 โซนด ีถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์0-2026-5100 กด 1  

ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จํากัด  
ทีอ่ยู ่: เลขที ่19 อาคาร 3 ไทยพาณชิย ์ปารค์ พลาซา่ ชัน้ที ่2, 20-21 ถนนรัชดาภเิษก แขวงจตจุักร เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์0-2949-1999  

ชือ่ : บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
ทีอ่ยู ่: เลขที ่173 อาคารเอเชยีเซ็นเตอร ์ชัน้ 10 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์: 0-2658-8889  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรบัผดิชอบ :  

สทิธขิองผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  
(1) ไดรั้บคา่ธรรมเนียมตา่งๆ สําหรับการทําหนา้ทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ตามสัญญาแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  
(2) บอกเลกิการเป็นผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ตามขอ้กําหนดและเงือ่นไขทีก่ําหนดไวใ้นสัญญาแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  
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หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  
(1) จัดใหม้สีถานทีส่ําหรับจัดวางเอกสารเผยแพร่ขอ้มลูตา่งๆ ของกองทนุ ณ สํานักงานใหญ่ และสาขา (ถา้ม)ี  
(2) แจกจ่าย เผยแพร่หนังสอืชีช้วนของกองทุน คําขอเปิดบัญชกีองทุน คําสั่งซือ้หน่วยลงทุน คําสั่งขายคนืหน่วยลงทุน และคําสั่งสับเปลีย่น
หน่วยลงทนุ ตลอดจนเอกสารตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุใหแ้กผู่ส้นใจลงทนุ  
(3) รับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคนื หรอืคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ และรับชําระคา่ซือ้หน่วยลงทุนจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุและชําระค่าขายคนืหน่วย
ลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการ  
(4) คนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้ทีไ่มไ่ดรั้บการจดัสรรตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการ  
(5) ยนืยันการซือ้ ขายคนื หรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
(6) สง่มอบหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุตามทีก่ําหนดใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  
(7) รับขอ้รอ้งเรยีนจากลกูคา้ โดยปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด  
(8) กรณีที่ผูส้นับสนุนการขายและรับซื้อคืนใหบ้รกิารเป็นนายหนา้ซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยรายชื่อผูถ้ือหน่วยลงทุน (Omnibus 
Account) ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืมหีนา้ทีป่ฏบัิต ิดังนี้  
(ก) มรีะบบในการปฏบัิตงิานทีท่ําใหม้ั่นใจไดว้า่ลูกคา้จะไดรั้บการปฏบัิตอิย่างสจุรติ และเป็นธรรมเกีย่วกับการจัดทําการบัญชรีายชือ่ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุซึง่ไมเ่ปิดเผยรายชือ่  
(ข) ในกรณีทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืประสงคจ์ะปฏบัิตติอ่ลกูคา้ในเรือ่งใด ซึง่มผีลทําใหล้กูคา้ไดรั้บเงือ่นไขหรอืสทิธปิระโยชน์ทีไ่มเ่ท่า
เทียมกับการซือ้ขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยรายชือ่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คืนตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบและจัดใหม้ี
หลักฐานทีแ่สดงว่าผูล้งทุนไดรั้บทราบและยอมรับเงือ่นไขและสทิธปิระโยชน์ทีไ่ม่เท่าเทยีมกันนัน้แลว้ ทัง้นี้ การปฏบัิตดัิงกล่าวตอ้งไม่ขัดหรอื
แยง้และไม่นอ้ยกว่าหลักเกณฑก์ารจัดตัง้และจัดการกองทุนรวมตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ประกาศ กฎ หรอืคําสั่งที่
ออกตามกฎหมายดังกลา่ว  
(ค) ดําเนนิการตรวจสอบและแจง้ใหบ้รษัิทจัดการทราบ หากมกีรณีทีบ่คุคลใดถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จํากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง เพือ่ใหบ้รษัิท
จัดการใชข้อ้มลูดังกลา่วในการเปิดเผยตามหลักเกณฑข์องสํานักงาน ก.ล.ต  
(ง) จะตอ้งไมนั่บคะแนนเสยีงในสว่นทีเ่กนิขอ้จํากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง ทีไ่ดก้ําหนดไวใ้นขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการ 
(9) ปฏบัิตงิานอื่นใดซึง่เกีย่วขอ้งหรือเป็นหนา้ที่ของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศ
สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด  

หมายเหต:ุ 
บรษัิทจัดการอาจแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเพิม่เตมิหรอืยกเลกิการแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืในภายหลัง โดยบรษัิท
จัดการจะแจง้การแต่งตัง้หรือยกเลกิการแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนใหส้ํานักงาน ก.ล.ต. ทราบทุกครัง้ ในกรณีของการแต่งตัง้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเพิม่เตมิ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืดังกลา่วอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรอืนติบิคุคล ทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. ได ้
ใหค้วามเห็นชอบเพือ่ทําหนา้ทีเ่ป็นผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืของกองทุน โดยผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีไ่ดรั้บการแต่งตัง้จะตอ้ง
ปฏบัิตงิานได ้ภายใตร้ะบบงานเดยีวกันกับผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีป่ฏบัิตหินา้ทีอ่ยูก่อ่นแลว้  

7. ผูด้แูลสภาพคลอ่ง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไมม่ ี

8. ผูล้งทนุรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูด้แูลสภาพคลอ่ง) : ไมม่ ี

9. ทีป่รกึษา :  

9.1. ทีป่รกึษาการลงทนุ : ไมม่ ี

9.2.ทีป่รกึษากองทนุ : ไมม่ ี 

10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั) : ไมม่ ี

11. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ (Outsource) : ไมม่ ี

12. คณะตวัแทนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : ไมม่ ี 

13. สทิธหินา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทนุ :  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กบ่รษัิทจัดการ ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามรายละเอยีดโครงการหัวขอ้ "การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ"   

13.2. สทิธใินการรับเงนิปันผล : ไมม่ ี 

13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทนุ :  

วธิกีารขอโอนหนว่ยลงทนุ 
ผูโ้อนและผูรั้บโอนจะตอ้งมายืน่คําขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ในกรณีทีผู่รั้บโอนยังไมเ่คยมบัีญชกีองทุน
กับบรษัิทจัดการมาก่อน ผูรั้บโอนจะตอ้งกรอกรายละเอยีดในคําขอเปิดบัญชกีองทุนและยืน่ต่อผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืพรอ้มกับคําขอ
โอนหน่วยลงทนุ 
ผูโ้อนจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุในอัตราทีบ่รษัิทจัดการกําหนด ในวันทีย่ืน่คําขอโอนหน่วยลงทนุ 
หลังจากที่ไดรั้บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนแลว้ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะสง่มอบหลักฐานการรับคําขอโอนหน่วย
ลงทนุใหแ้กผู่โ้อนไวเ้ป็นหลักฐาน 
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นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบันทกึขอ้มลูการโอนหน่วยลงทุนและบรษัิทจดัการจะออกใบยนืยันการโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูโ้อนหน่วยลงทุนและ
ผูรั้บโอนหน่วยลงทนุภายใน 6 วันทําการนับแตวั่นทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บคําขอโอนหน่วยลงทนุ สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน
ของผูรั้บโอนจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มลูการโอนหน่วยลงทนุแลว้  

13.4. ขอ้จํากัดการโอนหน่วยลงทนุ :  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทนุไดเ้ฉพาะกรณีดังตอ่ไปนี ้ 
(1) กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทนุใหบ้ดิา มารดา บตุรและคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
(2) การโอนหน่วยลงทนุตามคําสั่งศาลหรอืโดยผลของกฎหมาย  
(3) การโอนหน่วยลงทนุในกรณีพเิศษอืน่ๆ ทีน่ายทะเบยีนเห็นสมควรและอนุมัตใิหโ้อนได ้ 

13.5. สทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการลงทนุหรอืแกไ้ขวธิจีัดการ :  
ภายใตข้อ้จํากัดการถอืหน่วยลงทุนและขอ้จํากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง ผูถ้ือหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมตเิพื่อทําการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอื
แกไ้ขวธิีจัดการ โดยบรษัิทจัดการจะทําการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามรายละเอยีดโครงการหัวขอ้ "การขอมตขิองผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ" 
ในกรณีที่บุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทั ้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีใ่หบ้รกิารเป็นนายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุแบบไมเ่ปิดเผยชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ (Omnibus Account) จะไมนั่บ
คะแนนเสยีงส่วนที่เกนิดังกล่าว เวน้แต่จะเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต  คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงาน ก.ล.ต. 
รวมถงึกรณีทีไ่ดรั้บอนุมัต ิเห็นชอบ ยกเวน้ หรอืผ่อนผันจากหน่วยงานดังกลา่ว 

13.6. สทิธใินการไดรั้บเงนิคนืเมือ่เลกิโครงการ :  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธไิดรั้บเงนิคนืหากโครงการกองทนุสิน้สดุลง โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้ผูีช้ําระบัญช ี
ทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผูชํ้าระบัญช ีโดยจะไดดํ้าเนนิการใหม้กีารจําหน่ายทรัพยส์นิของโครงการ ชําระภาระหนี้สนิและแจกจ่ายเงนิคนื
ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามวธิกีารทีร่ะบไุวภ้ายใตหั้วขอ้ "การชําระบัญชเีมือ่เลกิกองทนุ" 

13.7. สทิธปิระโยชน์อืน่ๆ : - 

13.8. อืน่ๆ :  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคีวามรับผดิจํากัดเพยีงไมเ่กนิคา่หน่วยลงทนุทียั่งสง่ใชแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมไมค่รบ 
การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใดๆ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ดังกลา่วยอมรับทีจ่ะผูกพันตามขอ้กําหนดในขอ้ผูกพันซึง่ลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการกองทนุรวมโดยชอบ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทนุไดไ้มเ่กนิไปกวา่สว่นของทุนของกองทนุรวมที่
ตนถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทนุ สทิธใินการไดรั้บประโยชน์ตอบแทนหรอืการคนืเงนิทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิตอ้ง
เป็นไปตามขอ้กําหนดของหน่วยลงทนุชนดินัน้ๆ ดว้ย  

14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ :  

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ :  
- สมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 
- หนา้แสดงรายการเคลือ่นไหวบัญชกีองทนุรวม 
- ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ 
- อืน่ๆ 

14.2. เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  
ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ตัง้แต ่2 คนขึน้ไปแตไ่มเ่กนิ 4 คนสั่งซือ้หน่วยลงทนุร่วมกัน บรษัิทจัดการจะจดแจง้ชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเหลา่นัน้เป็นผูถ้อืหน่วย
ลงทนุร่วมกันในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ และในสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืเอกสารแสดงสทิธอิืน่ใด โดยจะถอืเอาบุคคลทีม่ชีือ่ใน
คําขอเปิดบัญชกีองทนุคนใดคนหนึง่หรอืมากกวา่ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุแจง้ความประสงคไ์วเ้ป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุ และผูรั้บเงนิ
ทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุ  

บรษัิทจัดการจะออกสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ หรอืเอกสารแสดงสทิธอิืน่ใด ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 7 วันทําการนับแตวั่นสิน้สดุ
ระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก หรอืภายในวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ กรณีทีส่ั่งซือ้ภายหลังปิดการเสนอขายครัง้แรก  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชือ่ในสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนหรอืเอกสารแสดงสทิธอิื่นใด จะตอ้งมารับสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วย
ลงทนุหรอืเอกสารแสดงสทิธอิืน่ใด (ถา้ม)ี ดว้ยตนเอง ณ สํานักงานใหญ่หรอืสํานักงานสาขาของบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้
คนื ทีผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุเปิดบัญชกีองทนุ  

- สมดุบัญชแีสดงสทิธ ิ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งนําสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถ
นําสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบันไดตั้ง้แต่วันทําการถัดจากวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ถ้ือ
หน่วยลงทุนไม่นําสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบัน ใหถ้อืเอารายการที่บันทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
เป็นรายการทีถ่กูตอ้ง  

- หนา้แสดงรายการเคลือ่นไหวบัญชกีองทนุรวม 
สําหรับกรณีสั่งซือ้ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) กําหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนใชเ้อกสารหนา้ทีแ่สดงรายการเคลือ่นไหวบัญชกีองทุนรวมหรอื
เอกสารอืน่ใดเป็นหลักฐานแสดงสทิธไิด ้หากผูถ้อืหน่วยลงทนุรายใดประสงคจ์ะใหอ้อกสมดุบัญชแีสดงสทิธเิพือ่ใชเ้ป็นหลักฐานแสดงสทิธ ิผูถ้อื
หน่วยลงทนุยังสามารถรอ้งขอไดท้ีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีอ่อกหลักฐานแสดงสทิธนัิน้ๆ ได ้
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- ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ 
สําหรับกรณีสั่งซือ้ผ่านระบบ Fund Connext ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โครงการจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดย
บรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทนุทําการบันทกึชือ่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุเรยีบรอ้ยแลว้ เป็นผูถ้อื
หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคําขอเปิดบัญชกีองทุนและหรือคําสั่งซือ้หน่วยลงทุน เมื่อผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนได ้
ชําระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุครบถว้นแลว้ 

- อืน่ๆ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาออกเอกสารแสดงสทิธใินรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ใหก้ับผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ เพือ่เป็นหลักฐาน
ยนืยันการทํารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุ รวมถงึเปลีย่นแปลง และหรอืเพิม่เตมิรูปแบบเอกสารแสดงสทิธ ิและหรอืเงือ่นไข และระยะเวลาสง่มอบ
เอกสารแสดงสทิธใิหก้ับผูถ้ือหน่วยลงทุนได ้โดยจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทาง
อืน่ใดตามความเหมาะสม  

บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชอ้า้งองิตอ่บรษัิท
จัดการกองทนุรวมและบคุคลอืน่ได ้

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุจําเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งจัดทําใบหน่วยลงทนุมอบใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  

15. กําหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จํากดัในการจา่ยเงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ : - 

16. วธิกีารชําระเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

หากมกีารผดินัดชําระหนี้หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุรวมจะไม่สามารถชําระหนี้ได ้บรษัิท
จัดการจะรับชําระหนี้ดว้ยทรัพย์สนิอื่นทั ้งที่เป็นหลักประกันและมใิช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ย
หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการจดัการกองทนุรวมในกรณีทีผู่อ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดชําระหนี้ ดังนี้  

16.1 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไดบั้นทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์: 
16.1.1 เมือ่มกีารบันทกึมูลคา่ตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย ์ผูถ้อืหน่วยลงทนุทุกรายทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วันที่
บรษัิทจัดการไดบั้นทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูยเ์ป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี ้ 
16.1.2 เมือ่ไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการรับชําระหนี้ บรษัิทจัดการจะไม่นําทรัพยส์นิดังกล่าวและเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี้ 
มารวมคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพยส์นิที่ไดจ้ากการรับชําระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดโ้ดย
คํานงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสําคัญ เวน้แตก่รณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี้ตก
ลงรับชําระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิดังกลา่วแทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.  
ในระหว่างทีบ่รษัิทจัดการยังไมส่ามารถจําหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี้ บรษัิทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพยส์นินัน้ได ้และ
ในกรณีทีม่คีา่ใชจ้่ายในการบรหิารทรัพยส์นิ บรษัิทจัดการจะจ่ายจากเงนิสํารองรายไดห้รอืผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการบรหิารทรัพยส์นินัน้ 
16.1.3 เมือ่มเีงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ในแตล่ะครัง้ บรษัิทจัดการจะเฉลีย่เงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ด ้
จากการรับชําระหนี้คืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุ้ทธินั้นภายใน 45 วันนับตัง้แต่วันถัดจากวันที่มีเงินไดสุ้ทธิ และจะแจง้
รายละเอยีดเกีย่วกับการเฉลีย่เงนิคนืไปยังสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตัง้แต่วันถัดจากวันทีบ่รษัิทจัดการไดเ้ฉลีย่เงนิคนื เวน้แต่
สํานักงาน ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลีย่เงนิคนืเป็นอยา่งอืน่  
ในการเฉลีย่เงนิคนืแตล่ะครัง้ตามวรรคหนึง่ หากบรษัิทจัดการมเีหตผุลแสดงใหเ้ห็นวา่ เงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี้ไม่คุม้กับ
ภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลี่ยเงนิคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการอาจนําเงนิไดส้ทุธดัิงกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีก่ารเฉลี่ยเงนิคืน
ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุจะคุม้กับภาระคา่ใชจ้่ายก็ได ้ทัง้นี้ หากไดม้กีารจําหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่จนครบถว้นแลว้ 
และปรากฏวา่เงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี้นัน้ไม่คุม้กับภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลี่ยเงนิคนื บรษัิทจัดการอาจนําเงนิไดส้ทุธิ
จากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนี้ดังกลา่วมารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมก็ได ้ 
16.1.4 เมือ่มกีารบันทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูยแ์ลว้ ตอ่มาปรากฎว่ากองทุนรวมไดรั้บชําระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรอื
สทิธเิรยีกรอ้งดังกลา่วเป็นเงนิ บรษัิทจดัการจะปฏบัิตติามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม  

16.2 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไมไ่ดบั้นทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์: 
16.2.1 กอ่นการรับชําระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทีม่ใิชห่ลักประกันในแตล่ะครัง้ บรษัิทจัดการจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยมติ
พเิศษ  
ในการขอความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุตามวรรคหนึง่ บรษัิทจัดการจะระบรุายละเอยีดเกีย่วกับทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมจะไดจ้ากการรับชําระ
หนี้ มลูคา่ของทรัพยส์นิ ประมาณการคา่ใชจ้่าย พรอ้มเหตผุลและความจําเป็นในการรับชําระหนี้  
16.2.2 เมือ่ไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการรับชําระหนี้ บรษัิทจัดการจะนําทรัพยส์นิดังกล่าวมารวมคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมโดยจะ
กําหนดราคาทรัพยส์นินัน้เพื่อใชใ้นการคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารที่สามาคมบรษัิทจัดการลงทุน
กําหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และจะดําเนนิการกับทรัพยส์นิดังกลา่วดังนี้ 
(1) กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทุนรวมสามารถลงทนุในหรอืมไีวไ้ด ้บรษัิทจัดการอาจมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิดังกลา่วตอ่ไปเพือ่เป็นทรัพยส์นิของ
กองทนุรวมก็ได ้
(2) กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด ้บรษัิทจัดการจะจําหน่ายทรัพยส์นิดังกลา่วในโอกาสแรกทีส่ามารถ
กระทําไดโ้ดยคํานงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างทีบ่รษัิทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพยส์นิดังกล่าว บรษัิท
จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพยส์นิดังกล่าวในกรณีทีม่คีา่ใชจ้่ายในการบรหิารทรัพยส์นิ บรษัิทจัดการจะจ่ายจากทรัพยส์นิของกองทนุรวม  

16.3 ในกรณีทีม่พีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถชําระหนี้ได ้: 
บรษัิทจัดการจะดําเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทีม่ชีือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน ณ วันที่มพีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอื
ลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถชําระหนี้ไดเ้ป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรัพยส์นิอืน่ที่ไดจ้ากการชําระหนี้ก็ได ้ทัง้นี้ ในการดําเนนิการ
ดังกลา่ว บรษัิทจัดการไมต่อ้งนําตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มารวมคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  
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การชําระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏชือ่ตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ ณ เวลาทีก่ําหนด เทา่นัน้  

17. การจดัทําทะเบยีนหนว่ยลงทนุ การโอนหนว่ยลงทนุ และขอ้จํากดัในการโอนหนว่ยลงทนุ :  

บรษัิทจัดการกองทนุรวมมหีนา้ทีจ่ัดใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑท์ีอ่อกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

ใหส้ันนษิฐานไวก้่อนวา่ทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการชําระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจํากัดสทิธใิดๆ แก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนที่ปรากฏรายชือ่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระทําตามขอ้กําหนดในขอ้ผูกพันหรอืตามกฎหมายแลว้ ใหถ้อืว่าบรษัิทจัดการ
กองทนุรวมไดดํ้าเนนิการตามอํานาจหนา้ทีแ่ลว้ 

บรษัิทจัดการกองทนุรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจํานําหน่วยลงทนุ ในกรณีดังนี้ 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทนุรวมทีเ่สนอขายตอ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เป็น
ผูล้งทนุสถาบัน ผูล้งทนุรายใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทนุสงู ตามทีก่ําหนดในโครงการจัดการกองทนุรวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
(ข) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมทีเ่สนอขายตอ่ผูล้งทนุสถาบันหรอืผูล้งทนุรายใหญ่พเิศษ และการโอนหน่วยลงทนุจะทําใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทนุไมเ่ป็นผูล้งทนุสถาบันหรอืผูล้งทนุรายใหญ่พเิศษ ตามทีก่ําหนด ในโครงการจัดการกองทนุรวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรอืการจํานําหน่วยลงทนุ ดังนี้ 
1. หน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนก่อนวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุน้ระยะยาวทีจ่ัดตัง้
ขึน้กอ่นวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี  
3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุวา่ดว้ยการลงทนุของกองทนุ  

18. ขอ้จํากดัการถอืหนว่ยลงทนุ และขอ้จํากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง (ถา้ม)ี :  

ภายใตห้ลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการขอมตผูิถ้อืหน่วยลงทนุและการจัดประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทนุ 

หากผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม บรษัิทจัดการจะไม่นับ
คะแนนเสยีงสว่นที่เกนิดังกล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนดิหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมผูีถ้อืหน่วยลงทุนเพยีง
รายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วไดเ้ต็มตามจํานวนทีถ่อือยู ่ 

19. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดใหต้อ้งไดรั้บมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน หากบรษัิทจัดการกองทุนรวมได ้
ดําเนินการไปตามมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ไดรั้บมาโดยชอบแลว้ ใหถ้ือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนทัง้ปวงเห็นชอบใหดํ้าเนินการดังกล่าวและมีผล
ผูกพันตามมต ิ
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีใ่หดํ้าเนนิการใดอันเป็นการขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑท์ีก่ําหนดในกฎหมาย ใหถ้อืวา่มตนัิน้เสยีไป 
ในกรณีที่เป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขขอ้ผูกพันในเรือ่งที่กระทบต่อสทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนอย่างมนัียสําคัญ ตอ้งไดรั้บมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ีคะแนนเสยีงไดไ้ม่นอ้ยกว่าสามในสีข่องจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ส่งหนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) 
เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทุน การขอมตผูิถ้อืหน่วยลงทุนนอกจากจะตอ้งปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์กีย่วกับการขอ
มตผูิถ้อืหน่วยลงทุนทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน หรอืทีก่ําหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรอืตามทีก่าํหนดในประกาศนี้แลว้ ใหเ้ป็นไป
ตามหลักเกณฑเ์พิม่เตมิดังตอ่ไปนี้ดว้ย 
(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนดิ โดยแต่ละชนดิไดรั้บผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ตอ้งไดรั้บ
มตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณ ี
(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุไม่วา่กรณีใด ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจํานวน
หน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณ ี
(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิใดชนดิหนึง่ ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจํานวนหน่วยลงทุน
แตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณ ี 

20. วธิกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนั :  

การแกไ้ขเพิม่เตมิสว่นใดสว่นหนึง่ของขอ้ผูกพันที่เป็นไปตามวธิกีารทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน และมสีาระสําคัญทีเ่ป็นไปตามและไม่ขัดหรอืแยง้
กับพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑท์ีอ่อกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว ใหถ้อืวา่ขอ้
ผูกพันสว่นทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผูกพันคูส่ัญญา 
การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันในเรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่งมนัียสําคัญตอ้งไดรั้บมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ เรือ่งที่
กระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียสําคัญ ใหร้วมถงึ 
(ก) ขอ้กําหนดเกีย่วกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 
(ข) ขอ้กําหนดเกีย่วกับการชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ตามขอ้ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ่
ทน. 19/2554 
(ค) ขอ้กําหนดเกีย่วกับการรับชําระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่  
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(ง) ขอ้กําหนดเกี่ยวกับการประกันตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และ
ขอ้กําหนดเกีย่วกับการแกไ้ขเพิม่เตมิสัญญาประกันในเรือ่งใดๆ อันมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเสยีผลประโยชน์ 
(จ) เรือ่งทีผู่ด้แูลผลประโยชน์เห็นวา่กระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียสําคัญ 
การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ใหม้ผีลผูกพันเมือ่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้งไดรั้บมตขิองผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ 
(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันใหม้สีาระสําคัญสอดคลอ้งกับโครงการจัดการกองทนุรวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยไดรั้บมตโิดยเสยีงขา้งมากหรอื
มตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน แลว้แตก่รณี หรอื 
(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันนั้นเหมาะสม มคีวามจําเป็นหรอืสมควร และไม่กระทบต่อสทิธขิองผูถ้ือ
หน่วยลงทนุอยา่งมนัียสําคัญ 
การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันไม่ว่ากรณีใดตอ้งกระทําเป็นหนังสอืลงลายมือชือ่โดยบุคคลผูม้อีํานาจลงนามผูกพันบรษัิทจัดการกองทุนรวมและ
ผูดู้แลผลประโยชน์ พรอ้มทัง้ประทับตราบรษัิท (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหม้ีขอ้ผูกพันเปิดเผยไว ้ณ ที่ทําการและเว็บไซตข์อง
บรษัิทจัดการกองทุนรวมเพื่อใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้รวมทัง้จัดส่งสรุปการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันพรอ้มทัง้เหตุผลและความ
จําเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุพรอ้มกับการสง่รายงานประจําปีของกองทนุรวม  

21. การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ :  

21.1. การระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : ม ี 

21.2. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
บรษัิทจัดการตกลงใหม้กีารระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการปฏบัิตไิมเ่ป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี้ และ/หรอืหลักเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้ง อันมผีลใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผู ้
ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแลว้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําขอ้พพิาทเขา้สู ่การพจิารณาตามกระบวนการอนุญาโตตลุาการ
ของสํานักงาน ก.ล.ต. ได ้  

22. การเลกิกองทนุรวม :  

22.1. เงือ่นไขในการเลกิกองทนุ :  
บรษัิทจัดการจะดําเนนิการเลกิกองทนุรวมเมือ่ปรากฏกรณีอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังตอ่ไปนี้  
(1) เมือ่จํานวนผูถ้อืหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 35 รายในวันทําการใดๆ  
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยคํานวณตามมูลค่าที่ตราไวข้องหน่วยลงทุน ลดลงเหลือนอ้ยกว่า 50 ลา้นบาทในวันทําการใด 
และบรษัิทจัดการประสงคจ์ะเลกิกองทนุเปิดนัน้  
(3) มกีารขายคนืหน่วยลงทนุสทุธ ิณ วันใดวันหนึง่เกนิกวา่สองในสามของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
(4) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนในชว่งระยะเวลาหา้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดตดิตอ่กันคดิเป็นจํานวนเกนิกว่าสองในสามของจํานวน
หน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ความใน (3) และ (4) มใิหนํ้ามาใชบั้งคับกับกองทุนทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติ
และสมเหตสุมผลวา่การเลกิกองทนุรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยู ่เนือ่งจากกองทุนยังคงมทีรัพยส์นิคงเหลอืทีม่คีณุภาพ
และมสีภาพคลอ่งอยา่งเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูจ่ะไมไ่ดรั้บผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 
ความใน (3) และ (4) มใิหนํ้ามาใชบั้งคับกับกองทนุรวมดังนี้ 
(ก) กองทนุรวมตลาดเงนิ 
(ข) กองทนุรวมหน่วยลงทนุ   
(ค) กองทนุรวมฟีดเดอร ์  
(ง) กองทนุรวมดัชนี  
(จ) กองทนุรวมอทีเีอฟ 
(5) บรษัิทจัดการจะดําเนนิการเลกิกองทุนรวมตามหลักเกณฑท์ี่กําหนดไวใ้นขอ้ 22.2 อันเนื่องมาจากจํานวนผูถ้ือหน่วยลงทุนลดลงตาม (1) 
หรอืมกีารขายคนืหน่วยลงทุนตาม (3) หรอื (4) หรอืปรากฏขอ้เท็จจรงิทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าจะ
มกีารขายคนืเกนิกวา่จํานวนทีก่ําหนดและการเลกิกองทนุรวมจะเป็นประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม  
(6) เมือ่สํานักงาน ก.ล.ต. สั่งใหบ้รษัิทจัดการเลกิกองทุนเปิดในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกระทําการหรอืงดเวน้กระทําการจนกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย
แกก่องทนุเปิด หรอืไมป่ฏบัิตติามหนา้ทีข่องตน 
(7) เมือ่การอนุมัตใิหจ้ัดตัง้กองทุนรวมเป็นอันสิน้สดุลงตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าดว้ยการจัดตัง้กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทั่วไป
และเพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย และการเขา้ทําสัญญารับจัดการกองทนุสว่นบคุคล 
(8) สํานักงาน ก.ล.ต. อาจเพกิถอนการอนุมัตใิหจ้ัดตัง้และจัดการกองทนุ หากปรากฎเหตดัุงตอ่ไปนี้  
(8.1) มีการแกไ้ขเพิ่มเตมิโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแยง้กับ
กฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืคําสั่งทีอ่อกโดยอาศัยอํานาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว  
(8.2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษัิทจัดการกองทุนรวมมไิดป้ฏบัิตหิรือดูแลใหม้ีการปฏบัิตติามหลักเกณฑเ์กีย่วกับการเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทั่วไปตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่าย
หนังสอืชีช้วนและการเสนอขายหน่วยลงทนุ  
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(8.3) ในกรณีทเีป็นกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎขอ้เท็จจรงิวา่มผูีถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคลอืน่ใดทีม่ใิชผู่ ้
ลงทนุประเภทสถาบันตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวม   
(9) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเลกิโครงการในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถนําเงนิไปลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่
ประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ และหรอืกรณีกองทุนมขีนาดกองทุนลดลงเหลอืนอ้ยจนไม่เหมาะสมกับค่าใชจ้่าย
ในการบรหิารกองทนุตอ่ไป และบรษัิทจัดการประสงคจ์ะเลกิกองทนุเปิดนัน้  

22.2. การดําเนนิการของบรษัิทจัดการ เมือ่เลกิกองทนุรวม :  
เวน้แต่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. จะกําหนดเป็นอย่างอืน่ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการดังต่อไปนี้ เพือ่เลกิ
กองทนุดังกลา่ว  
(1) ยตุกิารรับคําสั่งซือ้และคําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุตัง้แตวั่นทําการทีป่รากฏกรณีตามขอ้ 22.1 (1) ถงึ (5)  
(2) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยชอ่งทางใดๆ ทีม่หีลักฐานวา่สามารถตดิตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้รวมทัง้แจง้
เป็นหนังสอืใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบ และแจง้สํานักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบทีจ่ัดไวบ้นเว็บไซตข์องสํานักงาน ทัง้นี้ ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันทําการทีป่รากฏกรณีตามขอ้ 22.1 (1) ถงึ (5)  
(3) จําหน่ายหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทุนดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแตวั่นทําการทีป่รากฏกรณีตามขอ้ 22.1 (1) ถงึ (5) 
เพือ่รวบรวมเงนิเทา่ทีส่ามารถกระทําไดเ้พือ่ชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัต ิ 
(4) ชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามสัดสว่นจํานวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันทําการทีป่รากฏ
กรณีตามขอ้ 22.1 (1) ถงึ (5) และเมือ่ไดดํ้าเนนิการชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุแลว้จะถอืวา่เป็นการเลกิกองทนุนัน้  
เมือ่ไดดํ้าเนนิการตาม (1) ถงึ (4) แลว้ หากมหีลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิคงเหลอือยู่จากการดําเนนิการ ตาม (3) บรษัิทจัดการจะดําเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารชําระบัญชขีองกองทนุรวม  
ในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยคํานวณตามมูลค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุนของกองทุนใด ลดลงเหลอืนอ้ยกว่า 50 ลา้น
บาทในวันทําการใด หากบรษัิทจัดการประสงคจ์ะเลกิกองทุนนัน้ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการตาม (1) ถงึ (4) และหากมหีลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ
คงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (3) บรษัิทจัดการจะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ย
หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารชําระบัญชขีองกองทนุรวม 
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการทราบกําหนดการเลกิกองทนุลว่งหนา้ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการดังตอ่ไปนี ้ 
(1) แจง้เป็นหนังสอืใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบ และแจง้สํานักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบทีจ่ัดไวบ้นเว็บไซตข์องสํานักงาน ก่อนวันเลกิกองทุนเป็น
เวลาไมน่อ้ยกวา่ 5 วันทําการ  
(2) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทั่วไปทราบเรือ่งดังกลา่วก่อนวันเลกิกองทุนเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 วันทําการ เชน่ ประกาศบนเว็บไซต์
ของบรษัิทจัดการ หรอืตดิประกาศ ณ สถานที่ในการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุ และ  
(3) จําหน่ายทรัพยส์นิทีเ่หลอือยู่ของกองทุนรวมเพือ่รวบรวมเป็นเงนิสด เงนิฝากประเภทกระแสรายวันเงนิฝากประเภทออมทรัพย ์และต๋ัวสัญญา
ใชเ้งนิทีม่กีําหนดระยะเวลาใชเ้งนิคนืเมือ่ทวงถาม ใหเ้สร็จสิน้กอ่นวันเลกิกองทนุรวม 

23. การชําระบญัชเีมือ่เลกิกองทนุ :  

เมือ่เลกิโครงการแลว้ บรษัิทจัดการจะจัดใหม้ผูีช้ําระบัญชทีีส่ํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบเพือ่ดําเนนิการคดิคํานวณ รวบรวมทรัพยส์นิ จัดทําบัญชี
จําหน่ายทรัพยส์นิของกองทนุ ชําระภาระหนี้สนิและค่าใชจ้่ายต่างๆ ของกองทุน รวมทัง้ทําการอย่างอืน่ตามทีจํ่าเป็นเพือ่ชําระบัญชขีองกองทุน
ใหเ้สร็จสิน้ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด สําหรับคา่ใชจ้่ายและเงนิคา่ตอบแทนในการชําระ
บัญชขีองกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพยส์นิของกองทุนและผูช้ําระบัญชจีะดําเนนิการเฉลีย่คนืเงนิใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพยส์นิสทุธิ
เทา่ทีค่งเหลอือยู ่ 

เมือ่ไดชํ้าระบัญชเีสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ผูชํ้าระบัญชจีะทําการจดทะเบยีนเลกิกองทุนกับสํานักงาน ก.ล.ต. และผูชํ้าระบัญชจีะโอนทรัพยส์นิคงคา้ง
ใดๆ ทีเ่หลอือยูภ่ายหลังการจดทะเบยีนเลกิกองทนุแลว้ ใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องสํานักงาน ก.ล.ต.  

 
โครงการจัดการกองทนุรวมทีผ่่านการอนุมัตจิากสํานักงาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทา้ยขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทุนรวม ถอืเป็นส่วนหนึง่ของขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือ
หน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม 
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