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1. สรปุขอ้มลูกองทนุรวม 

กองทนุไดร้ับอนุมัตใิหจ้ัดตัง้กองทนุรวม เมือ่วันที ่22 กันยายน 2565 

1.1 ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทนุรวม 

 ประเภทของกองทนุ 

กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยเนน้ลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ ซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทนุ

รวมตา่งประเทศเพยีงกองทนุเดยีว (Feeder Fund) มลัีกษณะเป็นกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี (RMF) และเปิดใหม้กีารลงทนุในกองทุน

รวมอืน่ภายใตบ้รษัิทจัดการเดยีวกัน (Cross Investing Fund) 

นโยบายการลงทนุของกองทนุ 

กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ โดยจะเนน้

ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Legg Mason ClearBridge Global Infrastructure Income Fund (กองทุนหลัก) ชนดิหน่วยลงทุน Class S 

Acc (USD) เพยีงกองทนุเดยีว เฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

กองทนุหลักลงทนุในตราสารทนุและหลักทรัพยท์ีม่ลีักษณะเดยีวกับตราสารทนุในบรษัิททีเ่กีย่วกับโครงสรา้งพืน้ฐานในกลุ่มประเทศ G7 

ไดแ้ก่ สหรัฐอเมรกิา สหราชอาณาจักร ญีปุ่่ น เยอรมนี ฝรั่งเศส อติาล ีและแคนาดา ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิอง

กองทนุหลัก และลงทนุในตราสารทนุดังกล่าวในประเทศพัฒนาแลว้และประเทศก าลังพัฒนา ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ

ของกองทุนหลัก ทัง้นี้ บรษัิททีเ่กีย่วกับโครงสรา้งพืน้ฐาน เชน่ กลุ่มสาธารณูปโภค กลุ่มโทรคมนาคมขนสง่ กลุ่มสือ่สาร และกลุ่มดา้น

การบรกิารและสังคม เป็นตน้  

โดยกองทนุหลักเป็นกองทนุที ่Franking Templeton Investments (บรษัิทจัดการกองทนุหลัก) มอบหมายให ้ClearBridge Investments 

ซึง่เป็นบรษัิทในกลุม่ของ Franklin Resources, Inc. เป็นผูบ้รหิารจัดการกองทนุ กองทนุหลักจัดตัง้ตามกฎเกณฑข์อง Undertaking for 

Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) และจดทะเบยีนซือ้ขายในประเทศไอรแ์ลนด ์ภายใตก้ารก ากับดูแลของ 

Central Bank of Ireland ซึง่เป็นสมาชกิสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะสง่ค าสั่งซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศไอร์แลนด ์ในรูปสกุลเงนิดอลลาร์สหรัฐ อนึ่ง บรษัิท

จัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาเปลีย่นแปลงชนดิหน่วยลงทนุ หรอืซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลักในประเทศอืน่ใดนอกเหนือจาก

ประเทศไอรแ์ลนด ์และหรอืเปลีย่นแปลงสกุลเงนิได ้โดยบรษัิทจัดการจะค านงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และไม่ถอื

เป็นการด าเนนิการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ โดยถอืวา่ไดร้ับมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

สว่นทีเ่หลอื อาจพจิารณาลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด

หรอืเห็นชอบใหก้องทนุลงทนุได ้ทัง้ในและตา่งประเทศ 

อืน่ๆ  

• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของ

ผูจ้ัดการกองทนุ โดยผูจ้ัดการกองทนุจะพจิารณาปรับสัดสว่นการป้องกันความเสีย่งตามความเหมาะสมหรอืเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

ในการบรหิารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) รวมถงึอาจลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่ตราสารทีม่สีัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง 

(Structured Note : SN) ตราสารหนี้ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non - Investment Grade) ตราสาร

หนี้ทีไ่มไ่ดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated) และ/หรอืหลักทรัพยท์ีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน (Unlisted Securities)   

• กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืน่ เชน่ กองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน Property/ REITs เป็นตน้ ซึง่อยู่

ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ โดยเฉลีย่รอบปีบัญชไีมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ และกองทนุรวม

ปลายทางสามารถลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีอ่ยูภ่ายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการตอ่ไปไดอ้กีไมเ่กนิ 1 ทอด  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสมอกีต่อไป เชน่ มกีารเปลีย่นแปลงนโยบายการลงทุน หรอืลงทุนไม่

เป็นไปตามวัตถุประสงคห์ลักของกองทุน หรอืมผีลการด าเนนิงานตกต ่าอย่างมนัียส าคัญหรอืตดิต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรอืมขีนาด

กองทุนลดต ่าลงมากอย่างมนัียส าคัญ จนอาจมผีลกระทบต่อการลงทุน เป็นตน้ และ/หรอืในกรณีทีก่องทุนหลักไดเ้ลกิโครงการ บรษัิท

จัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าเงนิไปลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศอืน่ใดทีม่นีโยบายการลงทนุใกลเ้คยีงกัน หรอืขอสงวนสทิธใินการเลกิ

โครงการจัดการกองทุนรวม โดยถอืว่าไดร้ับมตเิห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ หากมกีารด าเนนิการดังกล่าว บรษัิทจัดการจะ

ประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้โดยไมช่กัชา้ ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการที ่www.bblam.co.th 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงประเภทและลักษณะพเิศษของกองทนุเป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุ (Fund of Funds) หรอืลงทนุ

ในตราสารทนุไดโ้ดยตรง หรอืสามารถกลับมาเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Funds) ได ้โดยไมท่ าใหร้ะดับความเสีย่งของการลงทุน 

(Risk Profile) เพิม่ขึน้และผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามดุลยพนิิจของผูจ้ัดการกองทุน โดยขึน้กับ

สถานการณ์ตลาด ณ ขณะนัน้ และตอ้งเป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทุน อนึง่ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการแจง้ผูถ้อืหน่วย

ลงทุนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการที ่www.bblam.co.th และหรือช่องทางอืน่ตามความเหมาะสม 

กอ่นด าเนนิการเปลีย่นแปลงการลงทนุดังกลา่ว  

1.2 การแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ และสทิธปิระโยชนข์องผูถ้อืหนว่ยลงทนุแยกตามชนดิของหนว่ยลงทนุ  

กองทนุไมม่กีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทนุ 
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1.3 ลกัษณะทีส่ าคญัของกองทนุรวม 

• กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของ Legg Mason ClearBridge Global Infrastructure Income Fund (กองทุนหลัก) ชนดิหน่วย

ลงทนุ Class S Acc (USD) เพยีงกองทนุเดยีว เฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

ขอ้มูลกองทนุหลกั 

ชือ่กองทนุ Legg Mason ClearBridge Global Infrastructure Income Fund 

ชนดิหนว่ยลงทนุ Class S Acc (USD) 

วนัทีจ่ดัต ัง้กองทนุ 17 มถินุายน 2564 

ประเทศทีจ่ดทะเบยีน ประเทศไอรแ์ลนด ์

ISIN Code IE00BMG7PH05 

Bloomberg Ticker LEGIISU ID 

ประเภทโครงการ กองทนุรวมตราสารทนุ 

อายโุครงการ ไมก่ าหนด 

นโยบายการลงทนุ ลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่มีลักษณะเดียวกับตราสารทุนในบริษัทที่เกี่ยวกับ

โครงสรา้งพื้นฐานในกลุ่มประเทศ G7 ไดแ้ก่ สหรัฐอเมรกิา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่ น เยอรมนี 

ฝรั่งเศส อติาล ีและแคนาดา ไม่นอ้ยกว่า 80% ของ NAV และลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวใน

ประเทศพัฒนาแลว้และประเทศก าลังพัฒนา ไม่เกนิ 20% ของ NAV ทัง้นี้ บรษัิทที่เกีย่วกับ

โครงสรา้งพืน้ฐาน เชน่ กลุ่มสาธารณูปโภค กลุ่มโทรคมนาคมขนสง่ กลุ่มสือ่สาร และกลุ่มดา้น

การบรกิารและสังคม เป็นตน้  

การคัดเลอืกหุน้ทีจ่ะลงทนุ ผูบ้รหิารจัดการกองทนุจะมุง่เนน้ 1) เป็นบรษัิททีม่กีารด าเนนิธรุกจิที่

ยนืยาวในดา้นการลงทุน โดยปกตมิากกว่า 40 ปีขึน้ไป 2) มกีระแสเงนิสดรับสม ่าเสมอในระยะ

ยาว 3) ผลก าไรของบริษัทมีความผันผวนต ่า 4) ไดป้ระโยชน์จากภาวะเงนิเฟ้อ เนื่องจากมี

กระแสเงนิสดรับ/สนิทรัพยท์ี่เป็นไปในทศิทางเดียวกับเงนิเฟ้อ และ 5) อยู่ในธุรกจิโครงสรา้ง

พืน้ฐานทีม่กีารแขง่ขันทีจ่ ากัด และคูแ่ขง่รายใหมเ่ขา้มาในธรุกจิไดย้าก (barrier to entry) 

ดชันชีีว้ดั OECD G7 CPI +5.5% 

ผูบ้รหิารจดัการกองทนุ ClearBridge Investments 

ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch 

ทัง้นี้ การสรุปสาระส าคัญในสว่นของกองทุนหลักไดถู้กคัดเลอืกมาเฉพาะสว่นทีส่ าคัญและจัดแปลมาจากตน้ฉบับภาษาอังกฤษ 

ดังนัน้ ในกรณีทีม่คีวามแตกต่างหรอืไม่สอดคลอ้งกับตน้ฉบับภาษาอังกฤษ ใหถ้อืตามตน้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ ์และหาก

กองทุนหลักมกีารเปลีย่นแปลงขอ้มูลขา้งตน้ใดๆ ซึง่บรษัิทจัดการเห็นว่าไม่มนัียส าคัญ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลง

ขอ้มูลดังกล่าวใหส้อดคลอ้งกับกองทุนหลัก โดยถอืว่าไดร้ับมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ

ทางเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการโดยพลัน 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญัของกองทนุหลกั 

1.  ความเสีย่งจากการลงทนุในตราสารทนุ (Equity Risk) การลงทนุในตราสารทนุ มปัีจจัยทางมหภาคและจุลภาคต่างๆ 

เชน่ ภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง ภาวะตลาดทีม่ผีลกระทบตอ่ราคาของหลักทรัพยท์ีก่องทนุลงทนุ 

2.  ความเสีย่งจากการลงทนุในตลาดเกดิใหม ่(Risk of Emerging Markets) ตลาดเกดิใหมม่คีวามเสีย่งสงูกวา่ตลาด

ที่พัฒนาแลว้ เนื่องจากมีขอ้จ ากัดดา้นต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนและการน าเงนิกลับประเทศ การเขา้ถงึ/เปิดเผย

ขอ้มูลทีเ่ขม้งวด ความไม่พรอ้มของระบบช าระราคา และความไม่พรอ้มของผูดู้แลผลประโยชน์ นอกจากนี้ ตลาดเกดิใหม่

ยังมีความเสีย่งต่างๆ เช่น สภาพคล่องต ่า ความผันผวนของตลาดหุน้และค่าเงิน การแทรกแทรงของรัฐบาล นโยบาย

ขอ้บังคับเกี่ยวกับภาษีและตลาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไดใ้นอนาคต ความไม่มั่นคงทางการเมืองและ 

เศรษฐกจิ รวมถงึผลกระทบจากภาวะเงนิเฟ้อและเงนิฝืด  

3.  ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) เนื่องจากการลงทนุในหลักทรัพยต์า่งประเทศทีม่สีกลุเงนิแตกตา่ง

ไปจากสกุลเงนิหลัก (Base Currency) มคีวามเสีย่งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน มูลค่าหลักทรัพย ์เงนิปันผล 

รวมถงึดอกเบีย้ตา่งๆ จะไดร้ับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น และมาตรการควบคมุอัตราแลกเปลีย่น โดย

อัตราแลกเปลี่ยนที่เพิม่ขึน้หรือลดลง จะมีผลท าใหมู้ลค่าหน่วยลงทุน ผันผวน และอาจท าใหเ้กดิก าไรหรือขาดทุนจาก

อัตราแลกเปลีย่นได ้

4.  ความเสีย่งจากการลงทุนกระจุกตวัในหลกัทรพัยป์ระเภทใดประเภทหนึง่ (Concentration Risk) เนื่องจากการ

ลงทนุในหลักทรัพยป์ระเภทใดประเภทหนึง่ จะสง่ผลใหค้วามผันผวนของกองทนุมมีากกวา่กองทนุทีก่ระจายความเสีย่งไป

ยังหลักทรัพยห์ลายๆ ประเภท 
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5.  ความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์(Derivative Risk) กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ โดยมี

วัตถุประสงคเ์พือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารกองทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หรอืวัตถุประสงคด์า้น

การลงทนุ แตใ่นบางกรณีตราสารอนุพันธอ์าจท าใหก้องทนุเกดิการขาดทนุหรอืเพิม่ความผันผวนใหก้องทนุได ้และในบาง

กรณีการใชเ้ครือ่งมอืป้องกันความเสีย่งอาจป้องกันความเสีย่งไม่ไดท้ัง้หมด บรษัิทจัดการจะพจิารณาลงทุนในสัญญาซือ้

ขายลว่งหนา้อยา่งระมัดระวังตามความเหมาะสมกับสถานการณ์   

6.  ความเสีย่งดา้นการรบัฝากทรพัยส์นิและการช าระราคา (Custody and Settlement Risk) เนื่องจากกองทนุอาจ

ลงทนุในตลาดทีร่ะบบการรับฝากทรัพยส์นิและการช าระราคายังมกีารพัฒนาไมด่เีทา่ทีค่วร สนิทรัพยข์องกองทนุทีม่กีารซือ้

ขายในตลาดดังกล่าวอาจไดรั้บมอบหมายใหม้ผูีรั้บฝากทรัพยส์นิย่อย ดังนัน้ จงึมคีวามเสีย่งในการปฎบัิตงิานของผูร้ับฝาก

ทรัพยส์นิยอ่ยดังกลา่ว 

7.  ความเสีย่งในธุรกจิทีเ่กีย่วกบัโครงสรา้งพืน้ฐาน (Infrastructure Risk) ธุรกจิกลุ่มโครงสรา้งพืน้ฐานอาจมคีวาม

เสีย่งตอ่เหตกุารณ์ทางเศรษฐกจิ และ/หรอืกฎระเบยีบตา่งๆ รวมถงึเหตกุารณ์จากภัยธรรมชาต ิเชน่ ภาวะเศรษฐกจิชะลอตัว 

กฎดา้นการระดมทนุและการกอ่สรา้ง เป็นตน้  

8.  ความเสีย่งดา้นความย ัง่ยนื (Sustainability Risk) กองทนุอาจไดร้ับผลกระทบจากการลงทนุในหลักทรัพยท์ีม่คีวาม

เสี่ยงดา้นความย่ังยืน ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับดา้นสิ่งแวดลอ้ม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล 

(Governance) 

แนวทางการบรหิารความเสีย่งของกองทนุหลกั 

ทมีงาน ClearBridge Investment Risk Management Team มหีนา้ทีใ่นการบรหิารความเสีย่ง ซึง่มปีระสบการณ์และเชีย่วชาญ

ดา้นการบริหารความเสีย่ง เครื่องมือที่ใชม้ีความหลากหลายเพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างรอบดา้น เช่น The Northfield Risk 

Model ใชใ้นการวัดคา่ beta จากปัจจัยดา้นมหภาค FactSet SPAR และ Morningstar ใชใ้นการพจิารณา Asset Allocation และ

ยังมเีครือ่งมอืภายในประกอบการพจิารณาดว้ย 

การบรหิารความเสีย่งของกองทุน จะถูกน ามารวมในทุกกระบวนการของการลงทุน โดยในการสรา้งกลุ่มหลักทรัพยท์ีส่ามารถ

ลงทุนไดนั้น้ บรษัิททีม่คีวามเสีย่งทีไ่ม่ตอ้งการจะถูกคัดออก และเมือ่พจิารณารายบรษัิททีจ่ะลงทุน จะใชก้ระบวนการวเิคราะห์

เหตกุารณ์ในอนาคต (Scenario Analysis) ในการพจิารณาผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ภายใตส้ถานการณ์ตา่งๆ อยา่งระมัดระวัง 

คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยของกองทนุหลกั 

Initial Sales Charge ไมม่ ี

Annual Management Fee 0.40 

Annual Administration and Depositary Fee 0.15 

Total Expense 0.55 

ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 
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สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุของกองทนุหลกั 

 

แหลง่ทีม่า: Factsheet Legg Mason ClearBridge Global Infrastructure Income Fund ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2565 

• กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) กรณีไม่มีวัตถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง หรือมี

นโยบายการลงทนุในตราสารทีม่สีัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) 

กองทุนรวมอาจลงทุนใน Derivatives ทีม่ไิดม้วัีตถุประสงคเ์พือ่ลดความเสีย่ง (Non-Hedging) โดยก าหนดอัตราสว่นการลงทนุ

สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุน และอาจลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่ 

Structured Note ทัง้นี้ จะไมเ่กนิอัตราสว่นทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

การลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่สัญญาหรือตราสารขา้งตน้ หากราคาหลักทรัพยอ์า้งองิมีความผันผวนมาก การขาดทุนจะไม่เกนิมูลค่า

ทรัพยส์นิสทุธทิัง้หมดของกองทุน โดยกองทุนอาจสญูเสยีเงนิลงทุนเฉพาะในสว่นทีล่งทุนในสัญญาหรอืตราสารดังกล่าว และ

อาจเสยีโอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนทีด่ขี ึน้ 

1.4 ผลตอบแทนทีผู่ล้งทนุจะไดจ้ากเงนิลงทนุ 

ผูล้งทนุจะมโีอกาสไดร้ับก าไรจากมลูคา่หน่วยลงทนุทีเ่พิม่ขึน้ (Capital Gain) ในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทีผู่ล้งทนุท าการขายคนื 

มมีูลค่าสงูกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทีผู่ล้งทุนท าการซือ้กองทุน และไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษีหากปฏบัิตติามเงือ่นไขการลงทนุ 

ทัง้นี้ เพือ่สทิธปิระโยชน์ทางภาษี ผูล้งทุนควรศกึษาเงือ่นไขการลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี และคู่มอืการลงทุนใหเ้ขา้ใจกอ่น

ลงทนุ 

1.5 จ านวนเงนิทนุโครงการลา่สุด 

จ านวนเงนิทนุโครงการนี้เท่ากับ 5,000 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม บรษัิทจัดการอาจจะด าเนนิการเพิม่เงนิทนุโครงการภายหลังจดทะเบียน 

โดยขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ ทัง้นี้ ภายใตห้ลักเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

1.6 รอบระยะเวลาบญัช ี

กองทนุรวมนี้มรีอบระยะเวลาบัญชสีิน้สดุทกุวันที ่30 กันยายน ของทกุปี โดยรอบระยะเวลาบัญชแีรกสิน้สดุวันที ่30 กันยายน 2566 

1.7 ปจัจยัใดทีม่ผีลกระทบอยา่งมนียัส าคญัตอ่เงนิลงทนุของผูล้งทนุ 

ปัจจัยทีม่ผีลกระทบตอ่เงนิลงทนุ ไดแ้ก่ 

• ผลการด าเนนิงานของกองทนุหลัก 

• การเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นของเงนิบาทและสกลุเงนิทีน่ าไปลงทนุในกองทนุหลัก 

• ปัจจัยทางเศรษฐกจิอืน่ๆ เชน่ ภาวะเศรษฐกจิทัง้ในและตา่งประเทศ ภาวะอัตราเงนิเฟ้อ คา่เงนิ 

• ภาวะตลาดหลักทรัพยข์องทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
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1.8 การเลือ่นก าหนดเวลาช าระคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุ 

บรษัิทจัดการอาจเลือ่นก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนไดใ้น

กรณีดังตอ่ไปนี้ 

1. บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุใดเหตหุนึง่ดังนี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบ

ของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มเีหตจุ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล 

(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไมไ่ดรั้บช าระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดังกล่าวอยู่

นอกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ 

2. ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนกอ่นหรอืในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการพบว่าราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่

ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยังไมไ่ดร้ับรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา 

1.9 การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหนว่ยลงทนุตามค าส ัง่ทีร่บัไวแ้ลว้ 

บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รับไวแ้ลว้หรือจะหยุดรับค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

(Suspension of Dealings) ไดด้ว้ยเหตอุืน่ใดดังตอ่ไปนี้ ซ ึง่ไมเ่กนิกวา่กรณีทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย 

เนื่องจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดังนี้ 

(ก) บรษัิทจัดการมเีหตอุันควรสงสัยวา่ผูล้งทนุรายนัน้ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกับการกระท าอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้ 

(1) การกระท าทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกับการป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงนิไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายตา่งประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย 

(3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏบัิตติามค าสั่งเกีย่วกับการยดึหรอือายัดทรัพยส์นิโดยบคุคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

(ข)  บรษัิทจัดการไมส่ามารถด าเนนิการรูจ้ักลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับลกูคา้ไดใ้นสาระส าคัญ 

2. อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการรายอืน่เขา้บรหิารจัดการกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่

บริษัทจัดการรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ว่าดว้ยการด ารง

เงนิกองทนุของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุรวม การจัดการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละการคา้

หลักทรัพย ์และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ัดการเงนิทนุสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ ซึง่ใหก้ระท าได ้

ไมเ่กนิ 3 วันท าการ 

3. อยู่ในระหว่างด าเนนิการเพือ่เลกิกองทุนรวม ในกรณีทีป่รากฏขอ้เท็จจรงิซึง่บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้มีความเชือ่โดยสจุรติและ

สมเหตสุมผลวา่จะมกีารขายคนืหน่วยลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังตอ่ไปนี้ และการเลกิกองทนุรวมจะเป็นประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหน่วย

ลงทนุโดยรวม 

(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทนุสทุธ ิณ วันใดวันหนึง่เกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทนุสทุธใินชว่งระยะเวลา 5 วันท าการ ซือ้ขายหน่วยลงทนุใดตดิต่อกันคดิเป็นจ านวนเกนิกวา่ 

2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมทีม่ีก าหนดระยะเวลาการรับซือ้คนื

หน่วยลงทนุเป็นชว่ง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการขายคนืหน่วยลงทนุ ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในชว่งระยะเวลา

เดยีวกัน ซึง่กองทนุรวมเปิดใหรั้บซือ้คนืหน่วยลงทนุเทา่นัน้ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะไม่ด าเนนิการตามขอ้ 3 หากบรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าการเลกิ

กองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนทีเ่หลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพยส์นิคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมี

สภาพคลอ่งอยา่งเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูจ่ะไมไ่ดร้ับผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 

1.10 ชอ่งทางทีผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุจะทราบขอ้มูลเกีย่วกบัมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคา่หนว่ยลงทนุ และราคาขายและรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถตดิตามมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ไดจ้ากช่องทางใด

ชอ่งทางหนึง่ หรอืทกุชอ่งทางดังนี้ 

• เว็บไซตบ์รษัิทจัดการ www.bblam.co.th และหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

• Mobile Application เชน่ BF Mobile Application 

• ประกาศปิดทีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

• หนังสอืพมิพร์ายวัน  

• ตรวจดขูอ้มลูใน NAV Center ที ่www.thaimutualfund.com 

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

1.11 ชอ่งทางทีผู่ล้งทนุสามารถทราบขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบักองทนุรวมนี ้ 

ผูล้งทนุสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ไดท้ี ่

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

• ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

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

กองทุนมนีโยบายเนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึง่มูลค่าหน่วยลงทนุของกองทุนรวมดังกล่าว อาจเพิม่ขึน้หรอืลดลงใน

ชว่งเวลาตา่งๆ ตามระดับราคาของหลักทรัพยแ์ละหรอืทรัพยส์นิทีล่งทนุ ซึง่อาจไดรั้บผลกระทบจากปัจจัยความเสีย่ง โดยเรยีงล าดับตามโอกาส

ทีอ่าจเกดิขึน้และมนัียส าคัญของผลกระทบจากมากไปนอ้ย ไดดั้งตอ่ไปนี้ 

1) ความเสีย่งจากการลงทนุในชนดิของสนิทรพัยเ์พยีงชนดิเดยีว (Concentration Risk) เนื่องจากการลงทนุในชนดิของสนิทรัพย์

เพยีงชนดิเดยีวจะสง่ผลใหค้วามผันผวนของกองทนุมมีากกวา่กองทนุทีก่ระจายความเสีย่งไปยังสนิทรัพยห์ลายๆ ประเภท 

 แนวทางการบรหิารความเสีย่ง 

 เนื่องจากนโยบายของกองทนุหลักลงทนุในหลักทรัพยท์ีเ่กีย่วขอ้งกับโครงสรา้งพืน้ฐานเป็นสว่นใหญ่ ท าใหม้คีวามผันผวนของกองทนุสงู 

บรษัิทจัดการจะพจิารณาการลงทนุในกองทนุหลักโดยมสีัดสว่นการลงทนุทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกับนโยบายการลงทนุของกองทนุ 

2) ความเสีย่งจากการลงทนุในตราสารทุน (Equity Risk) การลงทนุในตราสารทนุ จะมปัีจจัยทางมหภาคและจุลภาคต่างๆ เชน่ ภาวะ

เศรษฐกจิ การเมอืง ภาวะตลาดจะมผีลกระทบตอ่ราคาของหลักทรัพยท์ีก่องทนุลงทนุ จงึมคีวามเสีย่งทีห่น่วยลงทนุมคีวามผันผวน 

 แนวทางบรหิารความเสีย่ง 

 เนื่องจากนโยบายการลงทนุของกองทนุหลักเปิดกวา้งใหผู้จ้ัดการกองทนุสามารถกระจายการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก จงึเป็นการลด

ความผันผวนจากการถอืครองหลักทรัพยท์ีอ่งิกับตลาดใดเพยีงตลาดเดยีว 

3) ความเสีย่งจากสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ ีก่องทุนลงทุน (Liquidity Risk) ความเสี่ยงที่เกดิจากการที่กองทุนไม่สามารถ

จ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ลงทุนไดใ้นราคาที่เหมาะสม และภายในระยะเวลาอันสมควร หรือตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนท าการซื้อขาย

หลักทรัพยอ์าจหยุดรับค าสั่งซือ้ขาย เนื่องจากสภาวะตลาด ณ ขณะนัน้ ความเสีย่งขา้งตน้อาจสง่ผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของ

กองทนุ  

 แนวทางการบรหิารความเสีย่ง 

 การที่กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคลา้ยเงินฝาก หรือตราสารหนี้ทั่วไป หรือเงนิฝากในสถาบันการเงินตาม

กฎหมายไทยทีม่อีายุของตราสารหรอืสัญญา หรอืระยะเวลาการฝากเงนิ แลว้แต่กรณี ต ่ากว่า 1 ปี โดยมวัีตถุประสงคเ์พือ่รักษาสภาพ

คลอ่งของกองทนุและลดความเสีย่งจากการรับช าระคนืจงึท าใหช้ว่ยลดความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งของหลักทรัพยท์ีล่งทนุได ้

4) ความเสีย่งของตลาด (Market Risk) ความเสีย่งทีมู่ลค่าของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีก่องทุนไปลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้

หรือลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกจิโลก สังคม และการเมืองของแต่ละประเทศ รวมถึงความผันผวนของ

สถานการณ์ตลาดเงนิและตลาดทนุ  

 แนวทางการบรหิารความเสีย่ง 

 บรษัิทจัดการจะพจิารณาการลงทุนในกองทุนหลักโดยมสีัดสว่นการลงทุนทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกับนโยบายการลงทุนของกองทนุ 

โดยค านงึถงึสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ การเมอืง และภาวะตลาดเงนิซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การลงทนุในกองทนุหลัก 

5) ความเสีย่งจากการด าเนนิงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) คอื ความเสีย่งทีเ่ป็นปัจจัยหลักทีม่ผีลต่อการด าเนนิงานและ

ฐานะการเงนิของบรษัิทผูอ้อกตราสารทีก่องทนุหลักไปลงทนุ ซึง่จะมผีลตอ่ความสามารถในการท าก าไร รวมถงึความสามารถในการช าระ

เงนิตน้และดอกเบีย้ไดเ้ต็มจ านวนหรอืตามเวลาทีก่ าหนดของบรษัิทผูอ้อกตราสาร  

 แนวทางการบรหิารความเสีย่ง 

 บรษัิทจัดการจะพจิารณาการลงทุนในกองทุนหลักโดยมสีัดสว่นการลงทุนทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกับนโยบายการลงทุนของกองทนุ 

พรอ้มทัง้มกีารประเมนิผลกระทบจากปัจจัยเศรษฐศาสตรม์หภาคตอ่สถานะบรษัิทผูอ้อกตราสารทีก่องทนุหลักไปลงทนุอยา่งสม ่าเสมอ 

6) ความเสีย่งจากความสามารถในการช าระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) ในสว่นการลงทนุตราสารหนี้ อาจมคีวามเสีย่งจาก

ความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสาร อันเนื่องมาจากผูอ้อกตราสารไม่สามารถช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ไดต้ามก าหนดเวลา สง่ผลใหผู้ ้

ลงทนุไมไ่ดรั้บช าระคา่ดอกเบีย้และเงนิตน้ตามทีค่าดหวังตัง้แตต่น้ 

 แนวทางการบรหิารความเสีย่ง 

 จากความเสีย่งดังกล่าวสามารถลดไดโ้ดยพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ทีผู่อ้อกมคีุณภาพดทีัง้ในดา้นความน่าเชือ่ถอื ความสามารถใน

การช าระหนี้ของผูอ้อกตราสาร และมีฐานะการเงินที่มั่นคง หรือพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทเอกชนที่ผ่านการวเิคราะห์

ความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสารหนี้ รวมทัง้วเิคราะหแ์ละตดิตามทศิทางอัตราดอกเบี้ย และสภาพคล่องของตราสารหนี้ 

เพือ่คัดเลอืกตราสารหนี้ทีจ่ะลงทนุในจังหวะเวลาทีเ่หมาะสม ใหไ้ดผ้ลตอบแทนสงูสดุ และลดความเสีย่งใหต้ ่าทีส่ดุ 

7) ความเสีย่งจากกฎขอ้บงัคบัตา่งๆ (Regulatory Risk) การลงทุนในต่างประเทศอาจมคีวามเสีย่งหลากหลายปัจจัย เชน่ ขอ้จ ากัด 

หรอืกฎหมาย หรอืมาตรการควบคมุการแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ 

 แนวทางการบรหิารความเสีย่ง 

 บรษัิทจัดการบรหิารความเสีย่งนี้โดยพจิารณาลงทุนในบรษัิทที่แน่ใจไดว้่าอยู่ภายใตก้ฎหมายที่ใชบั้งคับในประเทศที่บรษัิทดังกล่าว

ประกอบธุรกจิอยู่ ซ ึง่บรษัิทนัน้จะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายในการประกอบธุรกจิดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในระดับ

ภาคเอกชนนัน้มนีอ้ย โดยสว่นใหญ่จะเกดิขึน้จากผลของการกระท าของรัฐบาล เชน่ บรษัิทของรัฐบาลอาจไดรั้บประโยชน์จากกฎเกณฑ์
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ที่ไม่เป็นกลาง หรือไดรั้บสทิธพิิเศษในการเขา้สู่ตลาดและอ านาจในการควบคุมตลาดในกรณีนี้คู่แข่งที่เป็นภาคเอกชนก็อาจไดรั้บ

ผลกระทบได ้

8) ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพยต์่างประเทศทีม่สีกุลเงนิแตกต่างไปจากสกลุ

เงนิหลัก (Base Currency) มคีวามเสีย่งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น มูลค่าหลักทรัพย ์เงนิปันผล รวมถงึดอกเบีย้ต่างๆ จะ

ไดร้ับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น และมาตรการควบคมุอัตราแลกเปลีย่น โดยอัตราแลกเปลีย่นทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลง

จะมผีลท าใหม้ลูคา่หน่วยลงทนุผันผวน และอาจท าใหเ้กดิก าไรหรอืขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นได ้

 แนวทางการบรหิารความเสีย่ง 

 บรษัิทจัดการอาจพจิารณาลงทนุในสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่ป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิหรอืไมก่็ได ้โดยขึน้อยูก่ับดลุย

พนิิจของบรษัิทจัดการ ซึง่จะลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสีย่งที่เกีย่วขอ้งกับอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราในสกุลเงินต่างประเทศที่อาจเกิดขึ้นไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 

ตัวอย่างเชน่ กรณีค่าเงนิต่างประเทศของหลักทรัพยท์ีล่งทุนมแีนวโนม้อ่อนค่าอย่างมนัียส าคัญ และอาจมตีน้ทุนส าหรับการท าธุรกรรม

ป้องกันความเสีย่ง โดยท าใหผ้ลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้นี้การป้องกันความเสีย่งจากความผันผวน

ของอัตราแลกเปลีย่นเงนิดังกล่าว อาจไม่สามารถป้องกันความเสีย่งไดท้ัง้หมด และหากคาดการณ์ผดิจะท าใหเ้สยีโอกาสในการไดรั้บ

ผลตอบแทนทีม่ากขึน้ 

9) ความเสีย่งของคูส่ญัญา (Counterparty Risk) ความเสีย่งทีคู่ส่ัญญาไมป่ฏบัิตติามขอ้ก าหนดในสัญญา อันเนื่องจากการลม้ละลาย 

หรอืเหตอุืน่ใด 

 แนวทางการบรหิารความเสีย่ง 

 บรษัิทจัดการจะพจิารณาเลอืกลงทุนในตราสารหนี้/เงนิฝากทีม่คีุณภาพ โดยเงนิฝาก/ ตราสารหนี้ของบรษัิทเอกชนทั่วไปจะตอ้งไดร้ับ

การจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยู่ในอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) ขึน้ไป รวมถงึเงนิฝากธนาคาร และตราสารหนี้ภาครัฐ 

ซึง่มคีวามเสีย่งจากการผดินัดช าระหนี้ทัง้เงนิตน้และดอกเบีย้ในระดับต ่า กองทนุจงึมคีวามเสีย่งประเภทนี้ต ่า 

10) ความเสีย่งจากการลงทนุในตราสารอนุพนัธ ์(Derivative Risk) กองทนุอาจลงทนุในตราสารอนุพันธ ์เชน่ สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ 

และออปชั่น (จะมีการใชอ้อปชั่นในกองทุนหลักเท่านั้น) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการบริหารกองทุน (Efficient 

Portfolio Management) และป้องกันความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) เท่านั้น แต่ในบางกรณีตราสารอนุพันธอ์าจท าให ้

กองทุนเกดิการขาดทุน หรอืเพิม่ความผันผวนใหก้องทุนได ้และในบางกรณี การใชเ้ครือ่งมอืป้องกันความเสีย่งอาจป้องกันความเสีย่ง

ไมไ่ดท้ัง้หมด บรษัิทจัดการจะพจิารณาลงทนุในสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้อยา่งระมัดระวังตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ 

  แนวทางการบรหิารความเสีย่ง 

 บรษัิทจัดการจะพจิารณาคัดเลอืกการท าธรุกรรมป้องกันความเสีย่งดังกล่าวใหเ้หมาะสม เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่กองทนุหรอืผูถ้อื

หน่วยลงทนุ 

11) ความเสีย่งจากการลงทุนในต่างประเทศ และขอ้จ ากดัการน าเงนิลงทุนกลบัประเทศ (Country Risk และ Repatriation 

Risk) คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงภายในประเทศทีก่องทนุเขา้ไปลงทนุ เชน่ การเปลีย่นแปลงของนโยบายเศรษฐกจิ การ

เปลีย่นแปลงทางการเมอืง การออกมาตรการในภาวะทีเ่กดิวกิฤตการณ์ทีไ่มป่กต ิท าใหก้องทนุไมส่ามารถน าเงนิกลับเขา้มาในประเทศได ้

หรอืสาเหตอุืน่ๆ อันอาจท าใหไ้มส่ามารถช าระหนี้ไดต้รงตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

 แนวทางการบรหิารความเสีย่ง 

 บรษัิทจัดการจะวเิคราะหปั์จจัยตา่งๆ ทีอ่าจมผีลกระทบตอ่ความสามารถในการช าระหนี้ของประเทศทีเ่ขา้ลงทนุอยา่งถีถ่ว้นรอบคอบ 
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3. เครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งของกองทนุรวม 

บรษัิทจัดการจะใชดุ้ลยพนิจิพจิารณาเลอืกใชเ้ครือ่งมอือย่างหนึง่อย่างใดหรอืหลายอย่าง ตามความจ าเป็นและหรอืตามการประเมนิว่าสมควร

ภายใตเ้งือ่นไขขอ้จ ากัดและสถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งในขณะนัน้ๆ ตามความเหมาะสมเพือ่ประโยชน์สงูสดุของกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดย

การใชเ้ครือ่งมอืชนดิหนึง่ๆ อาจมรีายละเอยีดหลักเกณฑแ์ละหรอืเงือ่นไขทีใ่ชแ้ตกต่างกันในแต่ละวันท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืนัน้ๆ ทัง้นี้ หาก

ในวันนัน้กองทนุรวมมสีภาพคลอ่งเพยีงพอ บรษัิทจัดการอาจไมใ่ชเ้ครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งก็ได ้โดยขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของบรษัิท

จัดการ 

กองทนุมเีครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งของกองทนุรวม โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกับเครือ่งมอืดังกลา่ว ดังนี้ 

3.1 การก าหนดใหผู้ล้งทนุเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย โดยวธิกีารดังนี้ 

3.1.1 คา่ธรรมเนยีมการรกัษาสภาพคลอ่ง (Liquidity Fee) 

เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้liquidity fee บรษัิทจัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : กรณีทีก่องทนุปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ บรษัิทจัดการ

จะพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืดังกลา่วตามทีก่องทนุปลายทางก าหนด ทัง้นี้ โดยไมข่ัดกับหลักเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

3.1.2 การปรบัมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสูตรการค านวณทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของกองทนุรวม (Swing 

Pricing) 

เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้swing pricing บรษัิทจัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : กรณีทีก่องทนุปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ บรษัิทจัดการ

จะพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืดังกลา่วตามทีก่องทนุปลายทางก าหนด ทัง้นี้ โดยไมข่ัดกับหลักเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

3.1.3 ค่าธรรมเนยีมการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม (Anti-Dilution 

Levies - ADLs) 

เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้ADLs บรษัิทจัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : กรณีทีก่องทนุปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ บรษัิทจัดการ

จะพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืดังกลา่วตามทีก่องทนุปลายทางก าหนด ทัง้นี้ โดยไมข่ัดกับหลักเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

ทัง้นี้ ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มลูเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคล่องของกองทุนปลายทางเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนในเว็บไซต ์

https://www.franklintempleton.lu/download/en-lu/prospectus/78ddeb92-134e-4d22-afc0-289b3ac6636d/prospectus-

main-lmgf-en-lu.pdf  

3.2 การก าหนดเงือ่นไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าส ัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุ โดยวธิกีารอยา่งหนึง่อยา่งใดหรอืหลายอยา่งดังนี้ 

3.2.1 การก าหนดระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นการขายคนืหนว่ยลงทนุ (Notice Period) 

เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้notice period บรษัิทจัดการสามารถจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทางได ้

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : กรณีทีก่องทนุปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ บรษัิทจัดการ

จะพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืดังกลา่วตามทีก่องทนุปลายทางก าหนด ทัง้นี้ โดยไมข่ัดกับหลักเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

3.2.2 การก าหนดเพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุ (Redemption Gate) 

เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้redemption gate บรษัิทจัดการจะพจิารณาด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : กรณีทีก่องทนุปลายทางมกีารเปลีย่นแปลงเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคลอ่งขา้งตน้ บรษัิทจัดการ

จะพจิารณาใชเ้ครือ่งมอืดังกลา่วตามทีก่องทนุปลายทางก าหนด ทัง้นี้ โดยไมข่ัดกับหลักเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

ทัง้นี้ ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มลูเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคล่องของกองทุนปลายทางเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนในเว็บไซต ์

https://www.franklintempleton.lu/download/en-lu/prospectus/78ddeb92-134e-4d22-afc0-289b3ac6636d/prospectus-

main-lmgf-en-lu.pdf  

3.3 การก าหนดวธิกีารค านวณมูลคา่หน่วยลงทุนในกรณีทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมมกีารลงทุนโดยมนียัส าคญัต่อมูลคา่ทรพัยส์นิ

ของกองทนุรวมประสบปญัหาขาดสภาพคลอ่ง หรอืไมส่ามารถจ าหนา่ยไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตสุมผล (Side Pocket) เมือ่ไดร้ับ

ความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์บรษัิทจัดการสามารถใชว้ธิกีารค านวณมลูค่าหน่วยลงทนุโดยบันทกึมลูค่าทรัพยส์นิดังกลา่วเป็น 0 

และใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีือ่อยู่ในทะเบยีน ณ วันทีไ่ดบั้นทกึมูลค่าดังกล่าวเป็นผูม้สีทิธทิีจ่ะไดรั้บเงนิภายหลังจากทีส่ามารถจ าหน่าย

ทรัพยส์นินัน้ได ้

3.4 การก าหนดใหบ้รษิทัจดัการสามารถระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (Suspension of Dealings) โดยบรษัิทจัดการจะใชเ้พดาน

การขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ 5 วันท าการ เวน้แต่จะไดรั้บการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการพจิารณา

แลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นตอ้งระงับการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ 

กรณีเกดิเหตตุามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด เมือ่เกดิเหตใุนกรณีใดกรณีหนึง่ดังนี้  

(ก) ตลาดหลักทรัพยไ์มส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ

https://www.franklintempleton.lu/download/en-lu/prospectus/78ddeb92-134e-4d22-afc0-289b3ac6636d/prospectus-main-lmgf-en-lu.pdf
https://www.franklintempleton.lu/download/en-lu/prospectus/78ddeb92-134e-4d22-afc0-289b3ac6636d/prospectus-main-lmgf-en-lu.pdf
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(ข) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มีความเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นตอ้งระงับการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยไดรั้บความ

เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตจุ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึง่ดังนี้  

1. ไมส่ามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล  

2. ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุรวมไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

3. มเีหตจุ าเป็นอืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม 

ในกรณีทีม่กีารระงับการซือ้ขายหน่วยลงทนุตาม (ข) บรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงานทราบโดยทันท ีทัง้นี้ หากเป็นการระงับการ

ซือ้ขายหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 วันท าการ ส านักงานอาจพจิารณาสั่งการใหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการโดยประการใดๆ เพือ่คุม้ครอง

ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมหรอืเพือ่ลดผลกระทบตอ่ธรุกจิการจัดการกองทนุรวม  

(ค) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้เกดิขึน้ ซึง่ก่อใหเ้กดิ

ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมนัียส าคัญ 

1. ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยท์ีก่องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวม

ลงทนุในหลักทรัพยท์ีซ่ ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยแ์หง่นัน้เกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

2. มเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีและท าใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจากประเทศ

หรอืรับโอนเงนิจากตา่งประเทศไดต้ามปกต ิ 

3. มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไมไ่ดรั้บช าระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดังกล่าวอยู่

เหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ และผูด้แูลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้ 
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4. ค าเตอืน 

• บรษัิทจัดการอาจเปลีย่นแปลงประเภทและลักษณะพเิศษของกองทนุเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรอืลงทุนในตราสารทุน

ไดโ้ดยตรง หรอืสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้โดยไม่ท าใหร้ะดับความเสีย่งของการลงทุน (Risk Profile) 

เพิม่ขึน้ และผลตอบแทนเปลีย่นแปลงอย่างมนัียส าคัญ ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามดุลยพนิจิของผูจ้ัดการกองทุน โดยขึน้กับสถานการณ์ตลาด  

ณ ขณะนัน้ และตอ้งเป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

• กองทุนนี้มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการเดียวกัน ซึง่อาจก่อใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ดังนั้น 

บรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีะบบงานทีป้่องกันธุรกรรมทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อันอาจเกดิจากนโยบายการลงทนุทีเ่ปิด

ใหม้กีารลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการเดยีวกัน เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุของทัง้กองทุนตน้

ทางและกองทนุปลายทาง โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่www.bblam.co.th 

• บรษัิทจัดการอาจลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่บรษัิทจัดการ เชน่เดยีวกันกับทีบ่รษัิทจัดการลงทุนในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ

อื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑท์ี่ส านักงานก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้ีระบบงานที่ป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 

เพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่www.bblam.co.th 

• ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมพัีนธสัญญา หรอืขอ้ตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรอืหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรอืมคีวามจ าเป็นจะตอ้งปฏบัิติ

ตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกดิขึน้แลว้ในขณะนี้หรือจะเกดิขึน้ในอนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นตน้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดรั้บทราบและตกลงยนิยอมใหส้ทิธแิก่บรษัิทจัดการทีจ่ะ

ปฏบัิตกิารและด าเนนิการต่างๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพันธสัญญา หรอืขอ้ตกลง หรอืกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึง่รวมถงึการเปิดเผย

ขอ้มูลต่างๆ ของผูถ้ือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงนิไดข้องผูถ้ือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสทิธดิ าเนินการอืน่ใดเท่าที่จ าเป็น

ส าหรับการปฏบัิตติามพันธสัญญา หรอืขอ้ตกลง หรอืกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ 

• กองทนุทนุรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมด ดังนัน้ หากผูถ้อืหน่วย

ลงทุนดังกล่าวไถถ่อนหน่วยลงทนุอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทนุตอ้งเลกิกองทุนรวมได ้ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบขอ้มูลการถอืหน่วยลงทนุ

เกนิ 1 ใน 3 ไดท้ี ่ www.bblam.co.th  

• บรษัิทจัดการอนุญาตใหพ้นักงานลงทนุในหลักทรัพยเ์พือ่ตนเองได  ้โดยจะตอ้งปฏบัิตติามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ทีส่มาคมบรษัิท

จัดการลงทนุก าหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทนุดังกลา่วใหบ้รษัิทจัดการทราบ เพือ่ทีบ่รษัิทจัดการจะสามารถก ากับและดแูลการซือ้ขาย

หลักทรัพยข์องพนักงานได ้

• การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงานไดรั้บรองถงึความถกูตอ้งของ

ขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้ 
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5. สทิธแิละขอ้จ ากดัของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

5.1 เง ือ่นไขทีผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถูกจ ากดัสทิธ ิ     

ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจถกูจ ากัดสทิธใินเรือ่งดังตอ่ไปนี้ 

• สทิธใินการโอนหน่วยลงทุน เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี ผูถ้อืหน่วยลงทนุจงึไมส่ามารถน าหน่วยลงทนุไป

จ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรอืน าไปเป็นหลักประกันได ้

• สทิธใินการลงมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ ในกรณีที่บุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษัิทจัดการหรือบรษัิทหลักทรัพยท์ีเ่ป็นเจา้ของบัญชแีบบไม่เปิดเผยชือ่ผูถ้ือหน่วยลงทุน (Omnibus 

Account) จะไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลนัน้ในสว่นทีเ่กนิกว่าหนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ 

เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนดเป็นอย่างอื่น หรืออนุมัตเิห็นชอบ ยกเวน้หรือผ่อนผันให ้

ด าเนนิการเป็นอยา่งอืน่ได ้

• สทิธใินการลงมตกิรณีกองทนุลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการเดยีวกัน (กองทนุปลายทาง) มใิหก้องทนุตน้

ทางลงมตใิหก้องทนุปลายทาง  

5.2 ขอ้มูลการถอืหนว่ยลงทนุเกนิขอ้จากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีงทีม่แีนวโนม้วา่อาจจะเกดิขึน้ (ถา้ม)ี 

ไมม่ ีทัง้นี้ ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง ไดท้ี ่www.bblam.co.th 

5.3 วธิกีารโอนหนว่ยลงทนุ และขอ้จ ากดัการโอนหนว่ยลงทนุ 

กองทนุรวมนี้เป็นกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี จงึไมส่ามารถน าหน่วยลงทนุไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรอืน าไปเป็นหลักประกันได ้ 

5.4 การออกและสง่มอบหลกัฐานแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ  

• กรณีสั่งซือ้ผ่านบรษัิทจัดการและหรอืผ่านสาขาผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื บรษัิทจัดการจะออกหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วย

ลงทนุรูปแบบสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 

• กรณีสั่งซือ้ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต บรษัิทจัดการก าหนดใหรู้ปแบบหนา้รายการเคลือ่นไหวบัญชกีองทุนรวมเป็นหลักฐานแสดงสทิธิ

ในหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม หากผูล้งทุนทีท่ าค าสั่งซือ้ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตดังกล่าวประสงคจ์ะขอรับสมุดบัญชแีสดงสทิธใิน

หน่วยลงทนุ ผูล้งทนุสามารถตดิตอ่ขอรับไดท้ีส่าขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

• กรณีสั่งซือ้ผ่านระบบ Fund Connext ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โครงการจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) 

โดยบรษัิทจัดการจะด าเนินการใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทุนท าการบันทกึชือ่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนที่ไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทุน

เรยีบรอ้ยแลว้ เป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบัญชกีองทนุและหรอืค าสั่งซือ้หน่วย

ลงทนุ เมือ่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไดช้ าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุครบถว้นแลว้ 

5.5 ช่องทางและวธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีง

ของบรษิทัจดัการในหลกัทรพัยข์องบรษิทัใดๆ ทีก่องทนุรวมลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีง ไดท้ี ่www.bblam.co.th 

5.6 ชอ่งทางและวธิกีารรอ้งเรยีนของผูล้งทนุ และนโยบายการระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ตลอดจนวธิเีขา้

สูก่ระบวนการดงักลา่วของกองทนุรวม 

ผูล้งทนุสามารถท าหนังสอืรอ้งเรยีน ไดท้ี ่

• บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จ ากัด โทรศัพท ์0-2674-6488 กด 8 

• ส านักงาน ก.ล.ต. (SEC Help Center) โทรศัพท ์1207 

• ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

• ผูด้แูลผลประโยชน์ 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2299-2668 

การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ 

บรษัิทจัดการตกลงใหม้กีารระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการปฏบัิตไิมเ่ป็นไปตามโครงการจัดการ

กองทุนรวมนี้ และ/หรอืหลักเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้ง อันมผีลใหเ้กดิ

ความเสยีหายแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแลว้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถน าขอ้พพิาทเขา้สู่ การพจิารณาตาม

กระบวนการอนุญาโตตลุาการของส านักงาน ก.ล.ต. ได ้

5.7 ภูมลิ าเนาเพือ่การวางทรพัย ์ส าหรบัผูถ้อืหนว่ยลงทนุทกุรายทีไ่มม่ภูีมลิ าเนาในประเทศไทย (ถา้ม)ี 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มภีมูลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอืน่ บรษัิทจัดการจะอา้งองิทีอ่ยู่ของบรษัิทจัดการเป็น

ภมูลิ าเนาเพือ่การวางทรัพยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรัพย ์
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6. ขอ้มลูเกีย่วกบับคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานของกองทนุรวม 

6.1 ขอ้มูลเกีย่วกบับรษิทัจดัการ 

บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด ไดร้ับใบอนุญาตจดทะเบียนจากกระทรวงการคลังใหป้ระกอบธุรกจิหลักทรัพย์

ประเภทกจิการจัดการลงทนุในปี 2535 โดยมทีนุจดทะเบยีนจ านวน 100 ลา้นบาท (ช าระเต็มมลูคา่แลว้) 

สถานทีต่ ัง้ : เลขที ่175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 

  ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

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

จ านวนกองทนุรวมท ัง้หมดและมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 

ณ วันที ่31 สงิหาคม 2565 มจี านวนกองทนุรวมทัง้หมด 108 กองทนุ  

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมเทา่กับ 743,006.97 ลา้นบาท 

รายชือ่คณะกรรมการบรษิทั 

1. นายสตเีฟน แทน กรรมการ 

2. นางสาวสญุาณี ภรูปัิญญวานชิ กรรมการ 

3. นายไพศาล เลศิโกวทิย ์ กรรมการ 

4. นางสาวปิยะมาศ ค าไทรแกว้ 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 หริัณยภ์ญิโญภาศ Managing Director, Head of Operation & Trustee 

5. นายสันต ิธนะนริันดร ์ Deputy Managing Director, Chief Investment Officer, Head of Fund Management 

6. นายพรชลติ พลอยกระจ่าง Deputy Managing Director, Head of Real Estate & Infrastructure Investment 

7. นางสาววภิารัตน์ เสร็จกจิ Deputy Managing Director, Head of Product Management 

8. นายสธุรี ์คันธารวงสกลุ Deputy Managing Director, Head of Compliance & Legal 

9. นางอบุลรัตน์ บษุยะกนษิฐ ์ Deputy Managing Director, Head of HR Strategy & Service Support 

10. นายพรี ์ยงวณชิย ์ Deputy Managing Director, Head of Risk Management  

11. นางสาวสริมิา ประภาพานชิย ์ Deputy Managing Director, Head of Internal Audit 

12.  นายครรชดิ พสิทุธชินิวงศ ์ Deputy Managing Director, Head of CEO Office 

13. ดร.ชาญสทิธิ ์สริธินาโชต ิ Assistant Managing Director, Head of Enterprise Information Technology 
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6.2 รายชือ่คณะกรรมการการลงทุน  

รายชือ่คณะกรรมการการลงทนุ มดีังนี้ 

1. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา 12. นายเจฟ สธุโีสภณ 

2. นายสันต ิธนะนริันดร ์ 13. นายปัญญพัฒน์ ประคณุหังสติ 

3. นางสาวสดุารัตน์ ทพิยเทอดธนา 14. นางสาววนาล ีตรสีัมพันธ ์

4. นางอตกิานต ์พานชิเกษม 15. นายณัฐพล ปรชีาวฒุ ิ

5. นางสาวดษุฎ ีภูพ่ัฒน์ 16. นางสาวมิง่ขวัญ ทองพฤกษา 

6. นายดนัย อรุณกติตชิยั 17. นายชชัวาล สมิะธัมนันท ์

7. นางสาวปรยินุช คลอ่งค านวณการ 18. นายศรศักดิ ์สรอ้ยแสงจันทร ์

8. นางสาวอรุณ ีศลิปการประดษิฐ 19. นางสาวชนาทพิย ์เตยีวตรานนท ์

9. นางสาวรุ่งนภา เสถยีรนุกลู 20. นายพชิา เลยีงเจรญิสทิธิ ์

10. นางสาวเสาวลักษณ์ วศิววกิรานต ์ 21. นางสาวเศรณี นาคธน 

11. นางสาวศริารัตน ์อรุณจติต ์  

6.3 รายชือ่ผูจ้ดัการกองทุน ประวตักิารศกึษา และประสบการณ์การท างานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุนรวม รวมท ัง้

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของผูจ้ดัการกองทนุดงักลา่ว 

ชือ่-สกุล ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ท างาน 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิาร

จดัการกองทนุรวม 

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 

ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

1. นายพรีพงศ ์

จริะเสวจีนิดา 

- ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ 

สถาบันบัณฑติบรหิารธรุกจิ 

ศศนิทรแ์หง่จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย  

- ปรญิญาตร ีการเงนิ   

Georgia State University, 

USA 

- CFA 

- Chief Executive Officer 

บลจ.บัวหลวง 

- EVP 

SSEC Asset Management 

Securities Co., Ltd. 

- ผูอ้ านวยการ บลจ.บัวหลวง  

- ผูจ้ัดการกองทนุ  

บลจ.เอ็ม เอฟ ซ ี(มหาชน) 

- Institutional Sales Manager 

บมจ.เคจไีอ 

- Deal Manager  

บมจ.ภัทรธนกจิ 

ดภูาพรวมของกองทนุ 

ทีบ่รหิารจัดการ ตดิตามภาวะ

ตลาดเงนิ ตลาดตราสารหนี้ 

และหลักทรัพยต์า่งประเทศ 

เพือ่ประกอบการวเิคราะห ์

เปรยีบเทยีบ ตดิตาม

หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิาร

การลงทนุ 

2. นางสาวสุดารตัน ์

ทพิยเทอดธนา 

- ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

- Assistant Managing 

Director บลจ.บัวหลวง  

- ผูจ้ัดการกองทนุ บลจ.ฟินันซา่ 

- ผูจ้ัดการกองทนุ  

บลจ.กรุงเทพธนาทร 

- ผูช้ว่ยผูจ้ัดการกองทนุ  

บงล.กรุงเทพธนาทร จ ากัด 

(มหาชน) 

บรหิารทมีงาน เพือ่ใหก้าร

จัดการกองทนุมปีระสทิธภิาพ 

ตดิตามภาวะเศรษฐกจิ 

ภาวะตลาด และตราสารทนุ 

เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการ

ตัดสนิใจลงทนุ และก าหนด 

กลยทุธก์ารลงทนุ 

3. นางสาวดษุฏ ีภูพ่ฒัน ์ - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ 

สถาบันบัณฑติ 

พัฒนบรหิารศาสตร ์ 

- ประกาศนียบัตรบัณฑติ 

ทางภาษาอังกฤษเพือ่อาชพี  

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีการเงนิ  

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

- Assistant Managing 

Director บลจ.บัวหลวง  

- เจา้หนา้ทีก่ารตลาด 

ฝ่ายสถาบัน บลจ.ยูโอบ ี(ไทย)  

- เจา้หนา้ทีซ่ือ้ขายหลักทรัพย ์

บลจ.บที ี 

- ผูจ้ัดการกองทนุตราสารหนี้  

บลจ.บัวหลวง  

- เจา้หนา้ทีซ่ือ้ขายหลักทรัพย ์ 

บลจ.บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ 

ตลาดตราสารทนุ 

เพือ่ประกอบการวเิคราะห ์

เปรยีบเทยีบ ตดิตาม

หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิาร 

การลงทนุ 
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ชือ่-สกุล ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ท างาน 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิาร

จดัการกองทนุรวม 

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 

ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

4. นางสาวรุง่นภา 

เสถยีรนุกูล 

- ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ 

สถาบันบัณฑติพัฒน 

บรหิารศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

- Vice President  

บลจ.บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ  

ตลาดตราสารทนุ 

และหลักทรัพยต์า่งประเทศ 

เพือ่ประกอบการวเิคราะห ์

เปรยีบเทยีบ ตดิตาม

หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิาร

การลงทนุ 

5. นายเจฟ สุธโีสภณ - ปรญิญาโท MBA  

สถาบันบัณฑติบรหิารธรุกจิ 

ศศนิทรแ์หง่จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย 

- ปรญิญาตร ี

การเงนิและเศรษฐศาสตร ์ 

U. of Technology, Sydney 

- CFA CAIA 

- Vice President 

บลจ.บัวหลวง  

- Equity Derivatives Middle 

Office Newedge Group  

- Corporate Actions Analyst 

JP Morgan 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ  

ตลาดตราสารทนุ 

และหลักทรัพยต์า่งประเทศ 

เพือ่ประกอบการวเิคราะห ์

เปรยีบเทยีบ ตดิตาม

หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิาร

การลงทนุ 

6. นางสาววนาล ี

ตรสีมัพนัธ ์

- ปรญิญาโท Finance 

The University of 

Hong Kong 

- ปรญิญาตร ี 

คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการ

บัญช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- CFA 

- Vice President 

บลจ.บัวหลวง 

- Dealer สายบรหิารการเงนิ  

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ 

ตลาดตราสารทนุของทัง้ใน 

และตา่งประเทศ เพือ่ประกอบ 

การวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ 

และตดิตามหลักทรัพยท์ีล่งทนุ 

7. นางอตกิานต ์

พานชิเกษม 

- ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีสถติศิาสตร ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- Assistant Managing 

Director บลจ.บัวหลวง 

- ผูอ้ านวยการ 

ฝ่ายจัดการกองทนุ 

บลจ.ทหารไทย  

- ผูอ้ านวยการ  

ฝ่ายจัดการลงทนุ 

บมจ.ธนาคารทหารไทย 

- ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการ 

ฝ่ายจัดการลงทนุ  

บมจ.เงนิทนุกรุงเทพธนาทร 

- ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการ 

ผูจ้ัดการกองทนุ 

บล.แอสเซท พลัส 

- ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการ 

กองทนุสว่นบคุคล  

บมจ.ธนาคารทหารไทย  

- ผูจ้ัดการกองทนุสว่นบคุคล  

บมจ.หลักทรัพยเ์อกธ ารง 

บรหิารทมีงาน เพือ่ใหก้าร

จัดการกองทนุมปีระสทิธภิาพ 

ตดิตามภาวะตลาด 

และหลักทรัพย ์ตราสารหนี้ 

เพือ่ก าหนดกลยทุธก์ารลงทนุ 

บรหิารจัดการกองทนุ 

8. นายดนยั อรุณกติตชิยั - MSc Wealth Management, 

Singapore Management 

University, Singapore 

- MSc Money Banking and 

Finance, The University of 

Birmingham, UK 

- Assistant Managing 

Director บลจ.บัวหลวง 

- ผูจ้ัดการกองทนุอาวโุส 

บจ.หลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์

- ผูจ้ัดการกองทนุอาวโุส 

บลจ.บางกอกแคปปิตอล 

- Assistant Director 

Reserve Management Office 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

บรหิารทมีงาน เพือ่ใหก้าร

จัดการกองทนุมปีระสทิธภิาพ 

ตดิตามภาวะเศรษฐกจิ  

ภาวะตลาด และตราสารทนุ 

เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการ

ตัดสนิใจลงทนุ และก าหนด 

กลยทุธก์ารลงทนุ รวมถงึ

สัดสว่นของสนิทรัพยต์า่งๆ 

(Asset Allocation) และอัตรา

แลกเปลีย่น 
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ชือ่-สกุล ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ท างาน 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิาร

จดัการกองทนุรวม 

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 

ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

9. นางสาวปรยินุช 

คลอ่งค านวณการ 

- ปรญิญาโท การเงนิ  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- ปรญิญาตร ีการเงนิ  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- Senior Vice President  

บลจ.บัวหลวง  

- ผูจ้ัดการฝ่ายบรหิารความเสีย่ง  

บลจ.ทหารไทย 

- ผูช้ว่ยผูจ้ัดการ 

กองทนุสว่นบคุคล  

บมจ.ธนาคารทหารไทย 

- นักวเิคราะหห์ลักทรัพย ์ 

บมจ.เงนิทนุกรุงเทพธนาทร 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ  

ตลาดตราสารหนี้ 

และหลักทรัพยต์า่งประเทศ 

เพือ่ประกอบการวเิคราะห ์

เปรยีบเทยีบ ตดิตาม

หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิาร

การลงทนุ 

10. นางสาวอรุณี 

ศลิปการประดษิฐ 

- ปรญิญาโท 

บรหิารธรุกจิ (การเงนิ)  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีบัญช ี

มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 

- Senior Vice President 

บลจ.บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ  

ตลาดตราสารหนี้  

และหลักทรัพยต์า่งประเทศ 

เพือ่ประกอบการวเิคราะห ์

เปรยีบเทยีบ ตดิตาม

หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิาร

การลงทนุ 

11. นางสาวศริารตัน ์       

อรุณจติต ์

- ปรญิญาโท การเงนิ  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- ปรญิญาตร ี 

บรหิารธรุกจิ (การเงนิ) 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

- Vice President  

บลจ.บัวหลวง 

- เจา้หนา้ทีว่จิัยตลาด  

บลจ.เอ็ม เอฟ ซ ี(มหาชน) 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ  

ตลาดตราสารหนี้  

และหลักทรัพยต์า่งประเทศ 

เพือ่ประกอบการวเิคราะห ์

เปรยีบเทยีบ ตดิตาม

หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิาร

การลงทนุ 

12. นายปญัญพฒัน ์

ประคณุหงัสติ 

- ปรญิญาโท 

Financial Mathematics, 

University of Exeter, UK 

- ปรญิญาตร ี

คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- Vice President 

บลจ.บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ  

ตลาดตราสารหนี้ 

เพือ่ประกอบการวเิคราะห ์

เปรยีบเทยีบ ตดิตาม

หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิาร

การลงทนุ 

13. นางสาวเศรณี นาคธน - ปรญิญาโท MBA 

คณะบรหิารธรุกจิ 

สถาบันบัณฑติ 

พัฒนบรหิารศาสตร ์(NIDA) 

- ปรญิญาตร ี

คณะเศรษฐศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- Vice President 

บลจ.บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดการเงนิ 

ทัง้ตลาดตราสารหนี้ 

ตลาดตราสารทนุ และ

สนิทรัพยท์างเลอืก เพือ่

ประกอบการวเิคราะห ์

เปรยีบเทยีบ ตดิตาม

หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิาร 

การลงทนุ 

6.4 รายชือ่ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ และผูด้แูลผลประโยชน ์ 

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท ์1333 

 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2231-3777 และ 0-2618-1000 

 บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2777-8999 

 บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2638-5500 

 บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จ ากัด โทรศัพท ์0-2680-1234 

 บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2635-1700 

 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2305-9449 

 บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด โทรศัพท ์0-2657-7000 

 บรษัิทหลักทรัพย ์กรุงศร ีจ ากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2659-7000 

 บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จ ากัด โทรศัพท ์0-2026-5100 กด 1 

 บรษัิทหลักทรัพย ์อนิโนเวสท ์เอกซ ์จ ากัด โทรศัพท ์0-2949-1000 

 บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2658-8889 
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นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

เลขที ่333 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท ์0-2230-1784  

ผูด้แูลผลประโยชน ์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

เลขที ่3000 ถนนพหลโยธนิ แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท ์0-2299-2668    

นอกจากหนา้ทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นสัญญาแตง่ตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ยังมหีนา้ทีต่ามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุดว้ย 

6.5 รายชือ่ผูส้อบบญัช ี

• นายประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 

• นายเทอดทอง เทพมังกร  

• นางสาวชมภนูุช แซแ่ต ้ 

• นายอดุม ธนูรัตน์พงศ ์ 

• นางสาวชตุมิา วงษ์ศราพันธช์ยั  

• นางสาวรฐาภัทร ลิม้สกลุ 

บรษัิท พวี ีออดทิ จ ากัด  

เลขที ่46/8 ชัน้ 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกลุ ถนนรัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศัพท ์0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 
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7. ขอ้มลูอืน่ๆ 

• ขอ้ก าหนดในการซือ้ขายหนว่ยลงทุน 

ผูส้นใจลงทนุสามารถตดิตอ่ขอรับหนังสอืชีช้วน ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ใบค าขอเปิดบัญชกีองทนุ คูม่อืการลงทนุ และเอกสารอืน่ใดตามที่

กฎหมายก าหนด (ถา้ม)ี ไดท้ีบ่รษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ส าหรับผูล้งทนุทียั่งไมเ่คยเปิดบัญชกีองทุน จะตอ้ง

เปิดบัญชกีองทุนโดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่างๆ ในใบค าขอเปิดบัญชกีองทุนพรอ้มแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

กองทนุ  

ทัง้นี้ ในการเปิดบัญชกีองทุนหรอืการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีเป็นครัง้แรก บรษัิทจัดการจะจัดใหม้คีู่มอืการลงทุน ซึง่ผูถ้อื

หน่วยลงทนุจะตอ้งศกึษาและปฏบัิตติามเพือ่ใหไ้ดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษี 

เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช ี

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  

วธิกีารส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

1) ชว่งเปิดเสนอขายคร ัง้แรก (IPO) 

ผูส้นใจสามารถจองซือ้หน่วยลงทนุได ้ระหวา่งวนัที ่4 – 10 ตลุาคม 2565 

ทีร่าคาเสนอขาย 10 บาทตอ่หน่วยลงทนุ โดย 

• มลูคา่ขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก : 500 บาท 

• มลูคา่ขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถัดไป : 500 บาท 

สามารถตดิตอ่จองซือ้ ไดท้ี ่

• บรษิทัจดัการ และหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 15.30 น.  

• ระบบอเิล็กทรอนกิส ์ไดท้ี ่

 Bangkok Bank Mobile Banking ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 16.00 น.  

 BF Fund Trading สามารถท ารายการได ้24 ชัว่โมง (cut off time 15.00 น.) 

การช าระเงนิคา่ส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

1. กรณีส ัง่ซือ้ผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

(ก) ผูส้ั่งซือ้สามารถช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงนิสด ค าสั่งหักบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เช็ค ดราฟท ์ต๋ัว

แลกเงนิ หรือวธิีอื่นใด ที่สามารถเรียกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดียวกันกับส านักงานที่รับการสั่งซือ้เท่านั้น โดย

จะตอ้งลงวันทีท่ีส่ั่งซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดบัวหลวงหุน้โกลบอล 

อนิฟราสตรัคเจอร ์เพือ่การเลีย้งชพี” ซึง่เป็นบัญชเีงนิฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืบัญชจีองซือ้อืน่ใดทีอ่าจ

เพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคต 

(ข) ผูส้ั่งซือ้สามารถช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใดของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

หรอืของสถาบันการเงนิอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตร

อืน่ใด (ถา้ม)ี ในวันทีท่ีส่ั่งซือ้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ระยะเวลาหรอืเงือ่นไขอืน่ใด ตามทีบ่รษัิทจัดการจะก าหนด 

ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม  

อนึง่ การช าระเงนิดว้ยบัตรดังกลา่วขา้งตน้ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุจากการช าระดว้ย

บัตรดังกล่าว หรอืจากธนาคารทีผู่ส้ั่งซือ้ใชบั้ญชบัีตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ภายในวันท าการถัดจาก

วันทีท่ีส่ั่งซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว  

อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดใหบ้รกิารรับช าระค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี 

บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม การช าระ

ดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี จะไมม่กีารสะสมคะแนน เวน้แตธ่นาคารจะก าหนดอนุญาตเป็น

อยา่งอืน่  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วันเวลา ในการรับช าระดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตร

เดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถา้มี) ดังกล่าวขา้งตน้ โดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ 

www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

(ค) ผูส้ั่งซือ้สามารถช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของธนาคาร ตอ่ไปนี้  

• บมจ.ธนาคารกสกิรไทย 

• บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

• บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต 

• บมจ.ธนาคารไทยพาณชิย ์

• บมจ.ธนาคารกรุงศรอียธุยา 

หรือธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการจะประกาศใหบ้ริการเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่  

www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม 
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ผูส้ั่งซือ้ทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิตอ่ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิารโดยกรอก “หนังสอื

ขอใหหั้กบัญชเีงนิฝาก” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน ซึง่การสมัครใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้

จะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับตอ่ไปจนกวา่ผูส้ั่งซือ้จะเพกิถอนค าสั่ง โดยกรอก “ค าขอยกเลกิหักเงนิ

จากบัญชเีงนิฝาก” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน และแจง้ใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบล่วงหนา้ไม่

นอ้ยกว่า 30 วันก่อนวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ีทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากเป็นไปตามทีธ่นาคาร

เจา้ของบัญชเีงนิฝากก าหนด 

บรษัิทจัดการจะสามารถใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ ไดเ้มือ่ธนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากดังกล่าวขา้งตน้ 

แจง้ใหค้วามยนิยอมหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มายังบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการไดแ้จง้เริม่ใหบ้รกิาร

หักบัญชเีงนิฝากแกผู่ส้ั่งซือ้ทราบ โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสมแลว้เทา่นัน้ 

ผูส้ั่งซือ้ตอ้งระบุชือ่กองทุน และจ านวนเงนิที่ตอ้งการสั่งซือ้ซึง่จะตอ้งไม่ต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ บรษัิท

จัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้และโอนเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุ เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุตามเงือ่นไข

ทีไ่ดร้ะบไุวใ้น “ค าสั่งซือ้” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน ในราคาขายหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้

ขาย ซึง่จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณไดเ้มื่อสิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑใ์นการค านวณ 

และราคาขายหน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีร่ับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากทีม่เีงนิครบตามทีร่ะบไุวใ้น “ค าสั่งซือ้” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน เพือ่

ซือ้หน่วยลงทุน หากเงนิในบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มไีม่เพียงพอทีบ่รษัิทจัดการจะหักบัญชเีพื่อซือ้หน่วยลงทุน 

บรษัิทจัดการจะไมหั่กเงนิในบัญชเีงนิฝากและขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว 

กรณีผูส้ั่งซือ้ม ี“หนังสอืขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกันมายังบรษัิทจัดการหรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน จะมีผลให ้“ค าสั่งซือ้” ตลอดจน “ค าสั่งรอด าเนินการเพื่อซือ้หน่วยลงทุน” ถูก

ยกเลกิทันท ี

ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะตอ้งน าเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บจากผูส้ั่งซือ้เขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทุน

ภายในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก  

อย่างไรก็ตาม การรับช าระเงนิกรณีสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ นัน้ 

บริษัทจัดการอาจแกไ้ขเพิ่มเตมิ ยกเลกิ เปลี่ยนแปลงได ้โดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี่ 

www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

2. กรณีส ัง่ซือ้ผา่นบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่ 

(ก) ผูส้ั่งซือ้สามารถช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงนิสด เช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรอืวธิอีืน่ใด ทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิ

ไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกันกับส านักงานทีรั่บการสั่งซือ้เทา่นัน้ โดยจะตอ้งลงวันทีท่ีส่ั่งซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย

ในนาม “บัญชจีองซือ้หน่วยลงทุนของ บลจ.บัวหลวง” ซึง่เป็นบัญชเีงนิฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืบัญชี

จองซือ้อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคต 

(ข) ผูส้ั่งซือ้สามารถช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใดของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

หรอืของสถาบันการเงนิอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตร

อืน่ใด (ถา้ม)ี ในวันทีท่ีส่ั่งซือ้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ระยะเวลาหรอืเงือ่นไขอืน่ใด ตามทีบ่รษัิทจัดการจะก าหนด 

ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม  

อนึง่ การช าระเงนิดว้ยบัตรดังกลา่วขา้งตน้ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุจากการช าระดว้ย

บัตรดังกล่าว หรอืจากธนาคารทีผู่ส้ั่งซือ้ใชบั้ญชบัีตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ภายในวันท าการถัดจาก

วันทีท่ีส่ั่งซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว  

อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดใหบ้รกิารรับช าระค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด บรษัิท

จัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม การช าระดว้ยบัตร

เครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี จะไมม่กีารสะสมคะแนน เวน้แตธ่นาคารจะก าหนดอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วันเวลา ในการรับช าระดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตร

เดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถา้มี) ดังกล่าวขา้งตน้ โดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ 

www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

(ค) ผูส้ั่งซือ้สามารถช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของธนาคาร ตอ่ไปนี้  

• บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

• บมจ.ธนาคารกสกิรไทย 

• บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

• บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต 

• บมจ.ธนาคารไทยพาณชิย ์

• บมจ.ธนาคารกรุงศรอียธุยา 

หรือธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการจะประกาศใหบ้ริการเพิ่มเติมผ่านทางเ ว็บไซต์ของบริษัทที่ 

www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม 

ผูส้ั่งซือ้ทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิต่อบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืน เพือ่ขอใชบ้รกิาร

โดยกรอก “หนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝาก” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน ซึง่การสมัครใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชี
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เงนิฝากของผูส้ั่งซือ้จะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับต่อไปจนกว่าผูส้ั่งซือ้จะเพกิถอนค าสั่ง โดยกรอก 

“ค าขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ

ขายหรือรับซือ้คืนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วันก่อนวันที่จะมีการหักบัญช ีทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารหัก

บัญชเีงนิฝาก เป็นไปตามทีธ่นาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากก าหนด 

บรษัิทจัดการจะสามารถใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ ไดเ้มือ่ธนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากดังกล่าวขา้งตน้ 

แจง้ใหค้วามยนิยอมหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มายังบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการไดแ้จง้เริม่ใหบ้รกิารหัก

บัญชเีงนิฝากแกผู่ส้ั่งซือ้ทราบ โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสมแลว้เทา่นัน้ 

ผูส้ั่งซือ้ตอ้งระบุชือ่กองทุน และจ านวนเงนิที่ตอ้งการสั่งซือ้ซึง่จะตอ้งไม่ต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ บรษัิท

จัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้และโอนเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทุน เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุตามเงือ่นไข

ทีไ่ดร้ะบุไวใ้น “ค าสั่งซือ้” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้

ขาย ซึง่จะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุทีค่ านวณไดเ้มือ่สิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุวันนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณ และ

ราคาขายหน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีร่ับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากทีม่เีงนิครบตามทีร่ะบไุวใ้น “ค าสั่งซือ้” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน เพือ่

ซือ้หน่วยลงทุน หากเงนิในบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มีไม่เพียงพอที่บรษัิทจัดการจะหักบัญชเีพื่อซือ้หน่วยลงทุน 

บรษัิทจัดการจะไมหั่กเงนิในบัญชเีงนิฝากและขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว 

กรณีผูส้ั่งซือ้ม ี“หนังสอืขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกันมายังบรษัิทจัดการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื จะมผีลให ้“ค าสั่งซือ้” ตลอดจน “ค าสั่งรอด าเนนิการเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ” ถกูยกเลกิ

ทันท ี

อนึง่ ผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดช้ าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ จะเพกิถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ

ไมไ่ด ้ 

บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ จะน าเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บจากผูส้ั่งซือ้เขา้บัญชจีองซือ้

หน่วยลงทนุขา้งตน้ภายในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก  

อย่างไรก็ตาม การรับช าระเงนิกรณีสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่นัน้ บรษัิท

จัดการอาจแกไ้ขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงได ้ โดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ 

www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

3. กรณีส ัง่ซือ้ผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) 

(ก) ผูส้ั่งซือ้จะถกูหักเงนิตามจ านวนทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค าขอใชบ้รกิาร หากเงนิใน

บัญชไีมเ่พยีงพอ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะยกเลกิค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไมหั่กเงนิจากบัญชเีงนิฝาก

ของผูส้ั่งซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ั่งซือ้อาจท าการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ  

(ข) ผูส้ั่งซือ้สามารถช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใดของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

หรอืของสถาบันการเงนิอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตร

อืน่ใด (ถา้ม)ี ในวันทีส่ั่งซือ้  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต ดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตร

เดบติ หรือบัตรอื่นใด (ถา้มี) ภายในช่วงระยะเวลาหรือภายใตเ้งื่อนไขอื่นใด ตามที่บรษัิทจัดการจะก าหนด โดย

บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม  

อนึง่ การช าระเงนิดว้ยบัตรดังกล่าวในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนจากการช าระดว้ยบัตร

ดังกลา่ว หรอืจากธนาคารทีผู่ส้ั่งซือ้ใชบั้ญชบัีตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ภายในวันท าการถัดจาก

วันทีส่ั่งซือ้หน่วยลงทนุบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว  

อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดใหบ้รกิารรับช าระค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี 

บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม  

การช าระดว้ยบัตรดังกลา่ว จะไมม่กีารสะสมคะแนนบัตรเครดติ เวน้แตธ่นาคารจะก าหนดอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วันเวลา ในการรับช าระดว้ยบัตร

เครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี โดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ ้

ลงทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

เง ือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ัง้แรก 

1. หากมผูีส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนครบตามจ านวนเงนิทุนของโครงการก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรกและหรอืเต็มตาม

วงเงนิทีไ่ดรั้บจัดสรรจากส านักงาน ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีม่อี านาจ บรษัิทจัดการจะปิดการเสนอขายครัง้แรกกอ่นครบ

ก าหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบรษัิทจัดการจะด าเนนิการปิดประกาศแจง้ใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทุนทราบทีส่ านักงานของบรษัิท

จัดการ และหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื หรอืแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่าน

ชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

2. บรษัิทจัดการอาจยกเลกิการจัดตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ให ้

ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับตัง้แตวั่นถัดจากวันยตุกิารขายหน่วยลงทนุนัน้  
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3. บรษัิทจัดการอาจปฏเิสธการสั่งซือ้/จองซือ้ หรอืยุตกิารเสนอขาย และหรอืยุตกิารจัดตัง้กองทนุ หากบรษัิทจัดการพจิารณา

แลว้เห็นวา่การสั่งซือ้/จองซือ้นัน้ มผีลกระทบตอ่ชือ่เสยีงหรอืตอ่ความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ หรอืบรษัิท

จัดการไมส่ามารถน าเงนิไปลงทุนใหก้องทนุไดด้ทีีส่ดุ หรอืมผีลกระทบอืน่ใดตอ่การลงทุน ทัง้นี้ เพือ่รักษาผลประโยชน์ของ

กองทนุและหรอืผูล้งทนุเป็นส าคัญ 

การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

กรณีทีม่ผูีส้ั่งซือ้ในการเสนอขายครัง้แรกไม่เกนิเงนิทุนโครงการ ผูส้ั่งซือ้ทุกรายจะไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทุนตามจ านวนทีจ่อง

ซือ้และในกรณีทีม่ผูีจ้องซือ้เกนิจ านวนทีเ่สนอขาย บรษัิทจัดการอาจด าเนนิการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใชห้ลักการ “จองซือ้กอ่น

ไดก้อ่น” ตามวันทีไ่ดรั้บใบสั่งซือ้พรอ้มเงนิคา่สั่งซือ้เต็มจ านวน  

บรษัิทจัดการจะปฏเิสธ และ/หรอืระงับการสั่งซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรอืบางสว่น ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังนี้  

(1) กรณีทีเ่อกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการไดร้ับจากผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอืไมค่รบถว้น  

(2) กรณีทีบ่รษัิทจัดการเกดิขอ้สงสัยวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุไมโ่ปร่งใส เชน่ อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้  

(3) กรณีตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร เชน่ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเห็นว่าการจองซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วอาจกอ่ใหเ้กดิปัญหา

ในการบรหิารกองทนุหรอืกอ่ใหเ้กดิผลเสยีหายแกก่องทนุ เป็นตน้  

ทัง้นี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้ือหน่วยลงทุน และชือ่เสยีงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท

จัดการเป็นหลัก  

การคนืเงนิคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

บรษัิทจัดการจะคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีตอ่ไปนี้  

1. บรษัิทจัดการยกเลกิการจัดตัง้ทีอ่ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงาน ก.ล.ต. 

ทราบภายใน 7 วันนับตัง้แตวั่นถัดจากวันทีย่ตุกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และจะคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ 

(ถา้ม)ี ใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้ ภายใน 15 วันนับตัง้แตวั่นถัดจากวันสิน้สดุการจัดตัง้กองทนุ  

2. บรษัิทจัดการยุตกิารจัดตัง้กองทุนหากหลังจากสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกแลว้ ปรากฏว่าบรษัิทจัดการไม่สามารถ

จ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ประชาชนไดถ้งึ 35 ราย หรอืปรากฏว่าไม่สามารถหาตราสารทีจ่ะลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม ตาม

นโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตัง้แต่วันถัดจากวันปิด

เสนอขายหน่วยลงทนุดังกล่าว และจะคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ (ถา้ม)ี ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้ ภายใน 1 เดอืน

นับตัง้แตวั่นถัดจากวันสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุนัน้ตามสัดสว่นของเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุ  

3. ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นในกรณีอืน่นอกเหนือจากกรณีขา้งตน้ บรษัิท

จัดการจะด าเนนิการคนืเงนิสว่นทีไ่มไ่ดรั้บการจัดสรรพรอ้มผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กดิขึน้ (ถา้ม)ี ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้ ภายใน 1 เดอืน

นับตัง้แตวั่นถัดจากวันสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก  

อนึ่ง หากบรษัิทจัดการไม่สามารถคืนเงนิค่าจองซือ้และผลประโยชน์ (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทุนไดภ้ายในก าหนดเวลา

ดังกล่าว บรษัิทจัดการจะช าระดอกเบีย้ในอัตราไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปีนับตัง้แต่วันถัดจากวันทีค่รบก าหนดเวลานัน้จนถงึวันที่

บรษัิทจัดการช าระเงนิจ านวนดังกลา่วไดค้รบถว้น ทัง้นี้ เวน้แตส่ านักงาน ก.ล.ต. จะพจิารณาผ่อนผันหรอืสั่งการเป็นอยา่งอืน่  

เงือ่นไขอืน่ใด 

การสั่งซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมือ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนและได ้

ท ารายการขายหน่วยลงทุนแลว้เพือ่ใหบ้รษัิทจัดการจัดสรรหน่วยลงทนุ และผูส้ั่งซือ้จะไม่สามารถยกเลกิค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้

ได ้เวน้แตไ่ดร้ับอนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นกรณีพเิศษ  

ในการช าระค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุน หากมใิชก่รณีทีผู่ส้ั่งซือ้ท ารายการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนอืน่ทีจ่ัดตัง้โดยบรษัิทจัดการ

เพือ่สั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี้ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งช าระคา่สั่งซือ้ดว้ยเงนิเต็มมลูคา่ จะหักกลบลบหนี้กับบรษัิทจัดการไมไ่ด ้ 

การลงทุนในกองทุนใหไ้ดรั้บสทิธปิระโยชน์ทางภาษี ผูส้ั่งซือ้มหีนา้ทีต่อ้งปฏบัิตติามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีก่ าหนดใน

กฎหมายภาษีอากร 

2) ชว่งเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก (หลงั IPO) 

ผูส้นใจสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนไดตั้ง้แต่วันท าการซือ้ขายถัดจากวันทีจ่ดทะเบียนกองทรัพยส์นิเป็นกองทุนรวมกับส านักงาน 

ก.ล.ต. ในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขาย โดยตอ้งสั่งซือ้ขัน้ต ่า 500 บาท ส าหรับสั่งซือ้ครัง้แรก และ

ครัง้ตอ่ไป  

สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ไดท้ี ่ 

• บรษิทัจดัการ และหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ทกุวันท าการซือ้ขายของกองทนุ ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 15.30 น. 

• หกับญัชเีงนิฝากแบบถวัเฉลีย่ (Dollar Cost Averaging) สามารถตดิตอ่ไดท้ี ่

 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

 Bangkok Bank Mobile Banking  

 บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จ ากัด (มหาชน) 

 BF Fund Trading 

• ระบบอเิล็กทรอนกิส ์ทกุวันตลอด 24 ชัว่โมง ไดท้ี ่

 Bualuang iBanking 

 Bangkok Bank Mobile Banking 
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 BF Fund Trading 

การสง่ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์(ยกเวน้ BF Fund Trading) ก่อนเวลา 16.00 น. ในวันท าการซือ้ขาย 

จะไดร้าคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการสง่ค าสั่งซือ้หลังเวลา 16.00 น. ในวัน

ท าการซือ้ขาย หรอืสง่ค าสั่งซือ้ในวันหยุดท าการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขาย

ถัดไป 

การสง่ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่าน BF Fund Trading ก่อนเวลา 15.00 น. ในวันท าการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหน่วยลงทนุที่

ค านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขายนั้น และหากเป็นการส่งค าสั่งซือ้หลังเวลา 15.00 น. ในวันท าการซือ้ขาย หรือส่งค า

สั่งซือ้ในวันหยดุท าการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขายถัดไป 

รายละเอยีดชอ่งทางในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ มดัีงนี้  

1. บรษิทัจดัการ 

ผูส้นใจสามารถขอรับหนังสอืชีช้วน ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ใบค าขอเปิดบัญชกีองทนุ คูม่อืการลงทนุ และเอกสารอืน่ใดตามที่

กฎหมายก าหนด (ถา้ม)ี ไดท้ีบ่รษัิทจัดการ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งสั่งซือ้ไม่ต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ โดยกรอกรายละเอียด

ต่างๆ ใบค าขอเปิดบัญชกีองทุน (ส าหรับการสั่งซือ้ครัง้แรก) และค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้นชัดเจน และน าค าขอเปิด

บัญชกีองทนุ (ถา้ม)ี และค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มทัง้เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนไปยืน่ทีบ่รษัิทจัดการ  

2. ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

ผูส้นใจสามารถขอรับหนังสอืชีช้วน ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ใบค าขอเปิดบัญชกีองทนุ คูม่อืการลงทนุ และเอกสารอืน่ใดตามที่

กฎหมายก าหนด (ถา้มี) ไดท้ี่ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งสั่งซือ้ไม่ต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ 

โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ใบค าขอเปิดบัญชกีองทุน (ส าหรับการสั่งซือ้ครัง้แรก) และค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้น

ชัดเจน และน าค าขอเปิดบัญชกีองทุน (ถา้ม)ี และค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มทัง้เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวนไปยื่นที่

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

3. หกับญัชเีงนิฝากแบบถวัเฉลีย่ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นประจ า ตามวันทีท่ีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนก าหนดไว ้ดว้ยการใหบ้รษัิทจัดการหัก

เงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ไดร้ะบุไว ้ใน “ค าขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุน

กองทนุเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน ดว้ยจ านวนเงนิทีเ่ท่ากันในแตล่ะครัง้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงค์

จะใชบ้ริการนี้ สามารถตดิต่อบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อขอใชบ้ริการ พรอ้มแนบเอกสาร

ประกอบการสมัครใชบ้รกิาร อาทเิชน่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ และน าสมุดบัญชเีงนิ

ฝากบัญชสีะสมทรัพย/์กระแสรายวัน เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาดว้ย  

(1) การส ัง่ซือ้ผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

(1.1) กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพือ่ส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพื่อขอใช ้

บรกิารหักบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โดยกรอก “ค าขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้

หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน ซึง่การใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจาก

บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนจะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมีผลใชบั้งคับต่อไปจนกว่าผูถ้อืหน่วย

ลงทนุจะเพกิถอนค าสั่ง โดยกรอก “ค าขอยกเลกิบรกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทุน

เปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ

ซือ้คนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี

(1.2) กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝากธนาคารอืน่ๆ เพือ่ส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพื่อขอใช ้

บรกิารหักบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกสกิรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต 

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์และ บมจ.ธนาคารกรุงศรอียุธยา หรอืธนาคารพาณิชยอ์ืน่ใดที่บรษัิทจัดการจะ

ประกาศใหบ้ริการเพิ่มเตมิผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bblam.co.th หรือแจง้โดยวธิีอื่นใดตาม

ความเหมาะสม โดยกรอก “หนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝาก” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน ซึง่การสมัคร

ใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุจะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับต่อไป

จนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนค าสั่ง โดยกรอก “ค าขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืค าขออืน่

ในท านองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบล่วงหนา้ไมน่อ้ยกว่า 

30 วันก่อนวันทีจ่ะมีการหักบัญช ีทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก เป็นไปตามที่ธนาคาร

เจา้ของบัญชเีงนิฝากก าหนด 

บรษัิทจัดการจะสามารถใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้เมือ่ธนาคารเจา้ของบัญชีเงนิ

ฝากดังกล่าวขา้งตน้แจง้ใหค้วามยนิยอมหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนมายังบรษัิทจัดการ 

และบรษัิทจัดการไดแ้จง้เริม่ใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบ โดยวธิีอื่นใดตามความ

เหมาะสมแลว้เทา่นัน้ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิารสั่งซือ้

หน่วยลงทนุเป็นประจ า ตามวันทีท่ีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุก าหนดไว ้ดว้ยการใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิ
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ฝากขา้งตน้ โดยกรอก “ค าขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัว

เฉลี่ย” หรือค าขออื่นในท านองเดียวกัน ซึง่การใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้ือหน่วย

ลงทุนจะมีผลใชบั้งคับทันที และใหค้งมีผลใชบั้งคับต่อไปจนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนค าสั่ง โดย

กรอก “ค าขอยกเลกิบรกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืค า

ขออืน่ในท านองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบล่วงหนา้กอ่น

วันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุม ี“หนังสอืขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกันมายัง

บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืน จะมผีลให ้“ค าสั่งซือ้” ตลอดจน “ค าสั่งรอด าเนินการ

เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ” ถกูยกเลกิทันท ี

ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งระบุชือ่กองทุน และจ านวนเงนิทีต่อ้งการสั่งซือ้ซึง่จะตอ้งไม่ต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่าของ

การสั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้และโอนเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทุน เพือ่

ซือ้หน่วยลงทุนตามเงือ่นไขทีไ่ดร้ะบุไวใ้น “ค าสั่งซือ้” หรอื “ค าขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพื่อ

ซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือค าขออื่นในท านองเดียวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนที่

ค านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขาย ซึง่จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มือ่สิน้วันท าการซือ้ขายหน่วย

ลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการค านวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผูดู้แล

ผลประโยชน์แลว้ 

การหักบัญชเีงนิฝากดังกลา่วจะอยูภ่ายใตเ้งือ่นไข ดังนี้ 

1. กรณีวันทีก่ าหนดหักเงนิบัญชเีงนิฝากตรงกับวันหยุดท าการหรอืวันหยุดท าการซือ้ขาย บรษัิทจัดการ

จะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการหรอืวันท าการซือ้ขายถัดไป 

2. กรณีวันที่ก าหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝากไม่มีในเดือนนั้น เช่น วันที่ 31 แต่ในเดือนนั้นมี 30 วัน 

บริษัทจัดการจะหักเงนิจากบัญชีเงนิฝาก เพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันท าการหรือวันท าการซื้อขาย

สดุทา้ยของเดอืนนัน้ 

3. กรณีวันทีก่ าหนดหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเป็นวันสดุทา้ยของเดอืนและตรงกับวันหยุด เชน่ วันที ่31 

ธันวาคม บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการหรอืวันท าการซือ้

ขายสดุทา้ยของเดอืนนัน้ 

ทัง้นี้ รายการที่หักบัญชเีงนิฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในสมุดบัญชเีงนิฝาก เมื่อผูถ้ือ

หน่วยลงทนุน าสมดุบัญชเีงนิฝากไปบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบัน  

กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุน าเช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรอืมกีารสง่ค าสั่งหักบัญชธีนาคารเพือ่ฝากเขา้บัญชเีงนิ

ฝากที่ยังไม่สามารถเรียกเก็บเงนิไดใ้นวันทีม่ีการหักบัญช ีบรษัิทจัดการจะไม่ด าเนินการหักบัญชเีพือ่ซือ้

หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่เีงนิครบตามทีร่ะบุไวเ้พือ่ซือ้

หน่วยลงทุน หากเงนิในบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ในงวดใดมไีม่เพยีงพอทีบ่รษัิทจัดการจะหักบัญชเีพือ่ซือ้

หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะไม่หักเงนิในบัญชเีงนิฝากในงวดนัน้ๆ และจะท าการหักบัญชเีงนิฝากเพื่อซือ้

หน่วยลงทุนในงวดถัดไป และจะไม่หักบัญชเีงนิฝากยอ้นหลัง ส าหรับงวดที่บัญชเีงนิฝากมีเงนิไม่เพียง

พอทีจ่ะหักซือ้หน่วยลงทนุ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะซือ้หน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงนิในบัญชเีงนิฝากมไีมเ่พยีง

พอทีจ่ะซือ้หน่วยลงทุนในล าดับแรกใหค้รบตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไว ้บรษัิทจัดการจะไม่หักบัญชเีพือ่

ซือ้หน่วยลงทนุในล าดับนัน้ และจะหักเงนิในบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในล าดับถัดไปจนครบตามทีผู่ ้

ถอืหน่วยลงทนุระบไุวแ้ตไ่มต่ ่ากวา่ขอ้ก าหนดในการซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต ่าของแตล่ะกองทนุ 

ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งการแกไ้ข “ค าขอใชบ้ริการหักเงินจากบัญชเีงนิฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุน

กองทุนเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนกรอก “ค าขอเปลีย่นแปลง

ขอ้มูลการใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทนุเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืค าขออืน่ใน

ท านองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบล่วงหนา้กอ่นวันทีจ่ะมี

การหักบัญช ี

บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยูก่ับบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐาน

ในการท ารายงานทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

ผูส้ั่งซือ้จะไมส่ามารถเพกิถอน หรอืขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุจากรายการสั่งซือ้ทีบ่รษัิทจัดการไดท้ าการ

หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่ในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

(1.3) กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝากผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ผ่านระบบ

อนิเตอรเ์น็ต เพือ่ขอใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งปฏบัิตติาม

เงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกลา่ว 
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(2) การส ัง่ซือ้ผา่นบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่ 

(2.1) กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝากธนาคาร เพือ่ส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน เพื่อขอใชบ้รกิารหัก

บัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสกิรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหาร

ไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่

บรษัิทจัดการจะประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดย

วธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม โดยกรอก “หนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝาก” หรอืค าขออืน่ในท านองเดียวกัน 

ซึง่การสมัครใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุจะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใช ้

บังคับต่อไปจนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนค าสั่ง โดยกรอก “ค าขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” 

หรือค าขออื่นในท านองเดียวกัน และแจง้ใหบ้ริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบ

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วันก่อนวันที่จะมีการหักบัญช ีทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารหักบัญชเีงินฝาก 

เป็นไปตามทีธ่นาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากก าหนด 

บรษัิทจัดการจะสามารถใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้เมือ่ธนาคารเจา้ของบัญชีเงนิ

ฝากดังกล่าวขา้งตน้แจง้ใหค้วามยนิยอมหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนมายังบรษัิทจัดการ 

และบรษัิทจัดการไดแ้จง้เริม่ใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบ โดยวธิีอื่นใดตามความ

เหมาะสมแลว้เทา่นัน้ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิารสั่งซือ้

หน่วยลงทุนเป็นประจ าตามวันทีท่ีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุก าหนดไว ้ดว้ยการใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิ

ฝากขา้งตน้ โดยกรอก “ค าขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัว

เฉลี่ย” หรือค าขออื่นในท านองเดียวกัน ซึง่การใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้ือหน่วย

ลงทุนจะมีผลใชบั้งคับทันที และใหค้งมีผลใชบั้งคับต่อไปจนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนค าสั่ง โดย

กรอก “ค าขอยกเลกิบรกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืค า

ขออืน่ในท านองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบล่วงหนา้กอ่น

วันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุ ม ี“หนังสอืขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกันมายัง

บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืน จะมผีลให ้“ค าสั่งซือ้” ตลอดจน “ค าสั่งรอด าเนินการ

เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ” ถกูยกเลกิทันท ี

ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งระบุชือ่กองทุน และจ านวนเงนิทีต่อ้งการสั่งซือ้ซึง่จะตอ้งไม่ต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่าของ

การสั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้และโอนเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทุน เพือ่

ซือ้หน่วยลงทุนตามเงือ่นไขทีไ่ดร้ะบุไวใ้น “ค าสั่งซือ้” หรอื “ค าขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพื่อ

ซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือค าขออื่นในท านองเดียวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนที่

ค านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขาย ซึง่จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มือ่สิน้วันท าการซือ้ขายหน่วย

ลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการค านวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผูดู้แล

ผลประโยชน์แลว้ 

การหักบัญชเีงนิฝากดังกลา่วจะอยูภ่ายใตเ้งือ่นไข ดังนี้ 

1. กรณีวันทีก่ าหนดหักเงนิบัญชเีงนิฝากตรงกับวันหยุดท าการหรอืวันหยุดท าการซือ้ขาย บรษัิทจัดการ

จะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการหรอืวันท าการซือ้ขายถัดไป 

2. กรณีวันที่ก าหนดหักเงินจากบัญชีเงินฝากไม่มีในเดือนนั้น เช่น วันที่ 31 แต่ในเดือนนั้นมี 30 วัน

บริษัทจัดการจะหักเงนิจากบัญชีเงนิฝาก เพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันท าการหรือวันท าการซื้อขาย

สดุทา้ยของเดอืนนัน้ 

3. กรณีวันทีก่ าหนดหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเป็นวันสดุทา้ยของเดอืนและตรงกับวันหยุด เชน่ วันที ่31 

ธันวาคม บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวันท าการหรอืวันท าการซือ้

ขายสดุทา้ยของเดอืนนัน้ 

ทัง้นี้ รายการที่หักบัญชเีงนิฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในสมุดบัญชเีงนิฝาก เมื่อผูถ้ือ

หน่วยลงทนุน าสมดุบัญชเีงนิฝากไปบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบัน  

กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุน าเช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรอืมกีารสง่ค าสั่งหักบัญชธีนาคารเพือ่ฝากเขา้บัญชเีงนิ

ฝากที่ยังไม่สามารถเรียกเก็บเงนิไดใ้นวันทีม่ีการหักบัญช ีบรษัิทจัดการจะไม่ด าเนินการหักบัญชเีพือ่ซือ้

หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่เีงนิครบตามทีร่ะบุไวเ้พือ่ซือ้

หน่วยลงทุน หากเงนิในบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ในงวดใดมไีม่เพยีงพอทีบ่รษัิทจัดการจะหักบัญชเีพือ่ซือ้

หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะไม่หักเงนิในบัญชเีงนิฝากในงวดนัน้ๆ และจะท าการหักบัญชเีงนิฝากเพื่อซือ้

หน่วยลงทุนในงวดถัดไป และจะไม่หักบัญชีเงินฝากยอ้นหลังส าหรับงวดที่บัญชีเงินฝากมีเงนิไม่เพียง

พอทีจ่ะหักซือ้หน่วยลงทนุ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะซือ้หน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงนิในบัญชเีงนิฝากมไีมเ่พยีง

พอทีจ่ะซือ้หน่วยลงทุนในล าดับแรกใหค้รบตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไว ้บรษัิทจัดการจะไม่หักบัญชเีพือ่

ซือ้หน่วยลงทนุในล าดับนัน้ และจะหักเงนิในบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในล าดับถัดไปจนครบตามทีผู่ ้

ถอืหน่วยลงทนุระบไุวแ้ตไ่มต่ ่ากวา่ขอ้ก าหนดในการซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต ่าของแตล่ะกองทนุ 
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ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งการแกไ้ข “ค าขอใชบ้ริการหักเงินจากบัญชเีงนิฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุน

กองทุนเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนกรอก “ค าขอเปลีย่นแปลง

ขอ้มูลการใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทนุเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืค าขออืน่ใน

ท านองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบล่วงหนา้กอ่นวันทีจ่ะมี

การหักบัญช ี

บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยูก่ับบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐาน

ในการท ารายงานทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้

ผูส้ั่งซือ้จะไมส่ามารถเพกิถอน หรอืขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุจากรายการสั่งซือ้ทีบ่รษัิทจัดการไดท้ าการ

หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่ในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

(2.2) กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝากผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อเพื่อขอใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก ผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ต ดว้ยบรกิาร 

Mobile Application ของบรษัิทจัดการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งปฏบัิตติามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นการขอใช ้

บรกิารดังกลา่ว 

บรษัิทจัดการอาจแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอือืน่ใดเกีย่วกับวธิกีารหักบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุได ้

รวมถงึอนาคตผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนอื่นที่มีการแต่งตัง้เพิม่เตมิจะเปิดรับค าสั่งซือ้ผ่านการหักบัญชเีงนิฝากให ้

สามารถท าได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดย

วธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม  

4. ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) 

(1) บรกิารบวัหลวง ไอแบงกก์ ิง้ (Bualuang iBanking) 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตไดด้ว้ยบรกิาร บัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ โดยผูถ้อื

หน่วยลงทุนจะตอ้งระบุเลขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ และลงนามในค าขอใชบ้รกิาร และปฏบัิตติามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นการ

ขอใชบ้รกิารดังกลา่ว และเมือ่ไดรั้บรหัสผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับใชบ้รกิารดังกลา่วแลว้ 

สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเว็บไซตข์องธนาคาร หรืออื่นๆ ไดท้ี่ www.bangkokbank.com หรือเว็บไซตอ์ื่นที่

อาจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต  

ในกรณีผูส้ั่งซือ้ประสงคส์ั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ใหผู้ส้ั่งซือ้

ปฏบัิตติามขัน้ตอนการท ารายการสั่งซือ้ โดยผูส้ั่งซือ้ตอ้งปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 

การสั่งซือ้หน่วยลงทุน ผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งสั่งซือ้ครัง้

ละไมต่ ่ากวา่มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ และสามารถสั่งซือ้ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 10,000,000 บาท หรอืมลูคา่อืน่ทีบ่รษัิท

จัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมจ่ ากัดจ านวนครัง้ตอ่วัน  

เมื่อผูถ้ือหน่วยลงทุนท ารายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะหักเงนิตามจ านวนทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้หรอืตัดเงนิจากบัตร

เครดติหรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ในวันทีส่ั่งซือ้  

อนึง่ ในการช าระค่าหน่วยลงทุน หากมใิชก่รณีทีผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนอืน่เพือ่ซือ้หน่วย

ลงทนุของกองทนุนี้ ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุตอ้งช าระดว้ยเงนิจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบรษัิทจัดการไม่ได ้ผูส้ั่งซือ้ที่

ไดช้ าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุแลว้ จะเพกิถอนค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้ 

ค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ จะสมบูรณ์ต่อเมื่อผูส้ั่งซือ้ไดท้ า

รายการสั่งซือ้และบรษัิทจัดการไดรั้บเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุน และบรษัิทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุนโดยผู ้

สั่งซือ้หน่วยลงทนุจะไมส่ามารถยกเลกิค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได ้ 

อยา่งไรก็ตาม หากมขีอ้ขัดขอ้งของระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตใุหบ้รษัิทจัดการไมส่ามารถรับเงนิคา่สั่งซือ้

หน่วยลงทนุดังกล่าวและไมส่ามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได ้ใหถ้อืวา่ยังไมม่กีารท ารายการการสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่าน

อนิเตอรเ์น็ตนัน้  

บรษัิทจัดการถอืว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนทีต่กลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบรกิารบัว

หลวง ไอแบงก์กิง้ ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวธิีการที่ก าหนดไวใ้นค าขอใชบ้ริการ และหรือที่จะแกไ้ข

เพิ่มเตมิเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหนา้ ซึง่รวมถงึการยอมรับความเสีย่งใดๆ ที่อาจเกดิขึน้อันเนื่องมาจากความ

ขัดขอ้งของระบบ  

(2) บรกิารโมบายแบงกก์ ิง้ จากธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Mobile Banking) : 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตไดด้ว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ จากธนาคาร

กรุงเทพ (“โมบายแบงกก์ิง้ฯ”) โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งระบเุลขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ และลงนามในค าขอใชบ้รกิาร 

และปฏบัิตติามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกล่าว และเมื่อไดรั้บรหัสผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่าน 

(Password) ส าหรับใชบ้ริการดังกล่าวแลว้ สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทาง Mobile Application บน

ระบบปฏบัิตกิาร iOS ของ iPhone/ iPad หรือระบบปฏบัิตกิาร Android หรือ WAP หรือระบบปฏบัิตกิารอืน่ทีอ่าจมี

การเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต  
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ในกรณีผูส้ั่งซือ้ประสงคส์ั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ ใหผู้ส้ั่งซือ้ปฏบัิติ

ตามขัน้ตอนการท ารายการสั่งซือ้ โดยผูส้ั่งซือ้ตอ้งปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ  

การสั่งซือ้หน่วยลงทุน ผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งสั่งซือ้ครัง้ละ

ไม่ต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ และสามารถสั่งซือ้ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 10,000,000 บาท หรอืมูลค่าอืน่ ทีบ่รษัิท

จัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมจ่ ากัดจ านวนครัง้ตอ่วัน  

เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุท ารายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ ผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนืจะหักเงนิตามจ านวนทีส่ั่งซือ้หรอืตัดเงนิจากบัตรเครดติหรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี 

ในวันทีส่ั่งซือ้  

อนึง่ ในการช าระค่าหน่วยลงทุน หากมใิชก่รณีทีผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนอืน่เพือ่ซือ้หน่วย

ลงทนุของกองทนุนี้ ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุตอ้งช าระดว้ยเงนิจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบรษัิทจัดการไม่ได ้ผูส้ั่งซือ้ที่

ไดช้ าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุแลว้ จะเพกิถอนค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้ 

ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ จะสมบูรณ์ต่อเมือ่ผูส้ั่งซือ้ไดท้ ารายการ

สั่งซือ้และบรษัิทจัดการไดรั้บเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุน และบรษัิทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน โดยผูส้ั่งซือ้

หน่วยลงทนุจะไมส่ามารถยกเลกิค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได ้ 

อยา่งไรก็ตาม หากมขีอ้ขัดขอ้งของระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตใุหบ้รษัิทจัดการไมส่ามารถรับเงนิคา่สั่งซือ้

หน่วยลงทนุดังกล่าวและไมส่ามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได ้ใหถ้อืวา่ยังไมม่กีารท ารายการการสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่าน

อนิเตอรเ์น็ตนัน้  

บรษัิทจัดการถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ตกลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโม

บายแบงกก์ิง้ฯ ยอมรับและผูกพันตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นค าขอใชบ้รกิาร และหรอืทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิ

เปลีย่นแปลงต่อไปในภายหนา้ ซึง่รวมถงึการยอมรับความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนื่องมาจากความขัดขอ้งของ

ระบบ  

(3) บรกิาร BF Fund Trading : 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต ดว้ยบรกิาร Mobile Application ของบรษัิท

จัดการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกลา่ว 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก าหนดเวลารับค าสั่งซือ้ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต และหาก

อนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่าน

ทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

บรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ อาจเพิม่เตมิชอ่งทางการท ารายการซือ้หน่วยลงทนุอืน่ใดที่

จะมีขึน้ในอนาคต ซึง่จะปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่เกีย่วขอ้งตามที่ส านักงาน ก.ล.ต.ประกาศก าหนด เพื่อ

อ านวยความสะดวกต่อผูล้งทุน โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ ผ่านทางเว็บไซตท์ี่ www.bblam.co.th หรือ

ผ่านชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม 

การช าระเงนิคา่ส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

1. กรณีส ัง่ซือ้ผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

(ก) ผูส้ั่งซือ้สามารถช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงนิสด ค าสั่งหักบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เช็ค ดราฟท ์ต๋ัว

แลกเงนิ หรอืวธิอีืน่ใด ทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกับส านักงานทีรั่บค าสั่งซือ้เทา่นัน้ โดยจะตอ้ง

ลงวันทีท่ีส่ั่งซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดบัวหลวงหุน้โกลบอล อนิฟรา

สตรัคเจอร ์เพือ่การเลีย้งชพี” ซึง่เป็นบัญชเีงนิฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืบัญชเีงนิฝากของธนาคารอืน่ใด 

(ถา้มี) หรือบัญชีจองซื้ออื่นใดที่อาจเพิม่เตมิหรือเปลี่ยนแปลงไดใ้นอนาคต ทัง้นี้ หากมีผลประโยชน์ใดเกดิขึน้

เนื่องจากบัญชจีองซือ้ดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหเ้ป็นประโยชน์ของกองทนุ  

ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟท ์หรอืต๋ัวแลกเงนิภายหลังก าหนดเวลารับฝากเช็คเพื่อ

เรยีกเก็บเงนิภายในวันเดยีวกันของแต่ละส านักงานสาขาทีส่ั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูส้ั่งซือ้ท าการสั่งซือ้หน่วย

ลงทนุในวันท าการซือ้ขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขายถัดไปนัน้ ส าหรับกรณี

ทีเ่ช็ค ดราฟท ์หรอืต๋ัวแลกเงนิดังกล่าวไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นวันทีส่ั่งซือ้ไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษัิทจัดการอาจ

ยกเลกิค าสั่งซือ้ดังกลา่ว  

(ข) ผูส้ั่งซือ้สามารถช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใดของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

หรอืของสถาบันการเงนิอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตร

อืน่ใด (ถา้ม)ี ในวันทีท่ีส่ั่งซือ้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ระยะเวลาหรอืเงือ่นไขอืน่ใด ตามทีบ่รษัิทจัดการจะก าหนด 

ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม  

อนึง่ การช าระเงนิดว้ยบัตรดังกลา่วขา้งตน้ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุจากการช าระดว้ย

บัตรดังกล่าว หรอืจากธนาคารทีผู่ส้ั่งซือ้ใชบั้ญชบัีตรเครดติหรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ภายในวันท าการถัดจาก

วันทีท่ีส่ั่งซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว  



 

 

26 กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้โกลบอล อินฟราสตรคัเจอร ์เพ่ือการเลี้ ยงชีพ | B-GLOB-INFRARMF 

อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดใหบ้รกิารรับช าระค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด บรษัิท

จัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม การช าระดว้ยบัตร

เครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี จะไมม่กีารสะสมคะแนน เวน้แตธ่นาคารจะก าหนดอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วันเวลา ในการรับช าระดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตร

เดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถา้มี) ดังกล่าวขา้งตน้ โดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ 

www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

(ค) ผูส้ั่งซือ้สามารถช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของธนาคาร ตอ่ไปนี้  

• บมจ.ธนาคารกสกิรไทย 

• บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

• บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต 

• บมจ.ธนาคารไทยพาณชิย ์

• บมจ.ธนาคารกรุงศรอียธุยา 

หรือธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการจะประกาศใหบ้ริการเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่  

www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม 

ผูส้ั่งซือ้ทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิตอ่ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิารโดยกรอก “หนังสอื

ขอใหหั้กบัญชเีงนิฝาก” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน ซึง่การสมัครใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้

จะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับตอ่ไปจนกวา่ผูส้ั่งซือ้จะเพกิถอนค าสั่ง โดยกรอก “ค าขอยกเลกิหักเงนิ

จากบัญชเีงนิฝาก” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน และแจง้ใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบล่วงหนา้ไม่

นอ้ยกว่า 30 วันก่อนวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ีทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากเป็นไปตามทีธ่นาคาร

เจา้ของบัญชเีงนิฝากก าหนด 

บรษัิทจัดการจะสามารถใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ ไดเ้มือ่ธนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากดังกล่าวขา้งตน้ 

แจง้ใหค้วามยนิยอมหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มายังบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการไดแ้จง้เริม่ใหบ้รกิาร

หักบัญชเีงนิฝากแกผู่ส้ั่งซือ้ทราบ โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสมแลว้เทา่นัน้ 

ผูส้ั่งซือ้ตอ้งระบุชือ่กองทุน และจ านวนเงนิที่ตอ้งการสั่งซือ้ซึง่จะตอ้งไม่ต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ บรษัิท

จัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้และโอนเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุ เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุตามเงือ่นไข

ทีไ่ดร้ะบไุวใ้น “ค าสั่งซือ้” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน ในราคาขายหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้

ขาย ซึง่จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณไดเ้มื่อสิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑใ์นการค านวณ 

และราคาขายหน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีร่ับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากทีม่เีงนิครบตามทีร่ะบไุวใ้น “ค าสั่งซือ้” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน เพือ่

ซือ้หน่วยลงทุน หากเงนิในบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มไีม่เพียงพอทีบ่รษัิทจัดการจะหักบัญชเีพื่อซือ้หน่วยลงทุน 

บรษัิทจัดการจะไมหั่กเงนิในบัญชเีงนิฝากและขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว 

กรณีผูส้ั่งซือ้ม ี“หนังสอืขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกันมายังบรษัิทจัดการหรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน จะมีผลให ้“ค าสั่งซือ้” ตลอดจน “ค าสั่งรอด าเนินการเพื่อซือ้หน่วยลงทุน” ถูก

ยกเลกิทันท ี

อย่างไรก็ตาม การรับช าระเงนิกรณีสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ นัน้ 

บริษัทจัดการอาจแกไ้ขเพิ่มเตมิ ยกเลกิ เปลี่ยนแปลงได ้โดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี่ 

www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

2. กรณีส ัง่ซือ้ผา่นบรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่ 

(ก) ผูส้ั่งซือ้สามารถช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงนิสด เช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรอืวธิอีืน่ใด ทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิ

ไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกับส านักงานทีรั่บค าสั่งซือ้เท่านัน้ โดยจะตอ้งลงวันทีท่ีส่ั่งซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายใน

นาม "บัญชจีองซือ้หน่วยลงทุนของ บลจ.บัวหลวง" ซึง่เป็นบัญชเีงนิฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืบัญชเีงนิ

ฝากของธนาคารอืน่ใด (ถา้ม)ี หรอืบัญชจีองซือ้อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคตทีบ่รษัิทจัดการ

และหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนเป็นผูเ้ปิดบัญชจีองซือ้หน่วยลงทุน เพือ่รับช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน ทัง้นี้ 

หากมผีลประโยชน์ใดเกดิขึน้เนื่องจากบัญชจีองซือ้ดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหเ้ป็นประโยชน์ของกองทนุ 

กรณีทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นผูเ้ปิดบัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุเพือ่รับช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ ผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนืจะน าเงนิคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับปรุงเปลีย่นแปลงขอ้มูลเกีย่วกับบัญชรัีบช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าว โดยไม่

ขัดกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงาน ก.ล.ต. และไดร้ับความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์

แลว้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตาม

ความเหมาะสม  

ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟท ์หรอืต๋ัวแลกเงนิภายหลังก าหนดเวลารับฝากเช็คเพื่อ

เรยีกเก็บเงนิภายในวันเดยีวกันของแต่ละส านักงานสาขาทีส่ั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูส้ั่งซือ้ท าการสั่งซือ้หน่วย

ลงทุนในวันท าการซือ้ขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขายถัดไปนัน้ หรอืส าหรับ
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ในกรณีที่เช็ค ดราฟท ์หรือต๋ัวแลกเงนิดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงนิไดใ้นวันที่สั่งซือ้ไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษัิท

จัดการจะยกเลกิค าสั่งซือ้ดังกลา่ว  

(ข) ผูส้ั่งซือ้สามารถช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใดของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

หรอืของสถาบันการเงนิอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตร

อืน่ใด (ถา้ม)ี ในวันทีท่ีส่ั่งซือ้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ระยะเวลาหรอืเงือ่นไขอืน่ใด ตามทีบ่รษัิทจัดการจะก าหนด 

ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม  

อนึง่ การช าระเงนิดว้ยบัตรดังกลา่วขา้งตน้ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุจากการช าระดว้ย

บัตรดังกล่าว หรอืจากธนาคารทีผู่ส้ั่งซือ้ใชบั้ญชบัีตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ภายในวันท าการถัดจาก

วันทีท่ีส่ั่งซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว  

อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดใหบ้รกิารรับช าระค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด บรษัิท

จัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม การช าระดว้ยบัตร

เครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี จะไมม่กีารสะสมคะแนน เวน้แตธ่นาคารจะก าหนดอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วันเวลา ในการรับช าระดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตร

เดบิต หรือบัตรอื่นใด (ถา้มี) ดังกล่าวขา้งตน้ โดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ 

www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

(ค) ผูส้ั่งซือ้สามารถช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของธนาคาร ตอ่ไปนี้  

• บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

• บมจ.ธนาคารกสกิรไทย 

• บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

• บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต 

• บมจ.ธนาคารไทยพาณชิย ์

• บมจ.ธนาคารกรุงศรอียธุยา 

หรือธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการจะประกาศใหบ้ริการเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่  

www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม 

ผูส้ั่งซือ้ทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิต่อบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิาร

โดยกรอก “หนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝาก” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน ซึง่การสมัครใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชี

เงนิฝากของผูส้ั่งซือ้จะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับต่อไปจนกว่าผูส้ั่งซือ้จะเพกิถอนค าสั่ง โดยกรอก 

“ค าขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุน

การขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วันกอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ีทัง้นี้ คา่ธรรมเนียมการใชบ้รกิารหัก

บัญชเีงนิฝาก เป็นไปตามทีธ่นาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากก าหนด 

บรษัิทจัดการจะสามารถใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ ไดเ้มือ่ธนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากดังกล่าวขา้งตน้ 

แจง้ใหค้วามยนิยอมหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มายังบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการไดแ้จง้เริม่ใหบ้รกิาร

หักบัญชเีงนิฝากแกผู่ส้ั่งซือ้ทราบ โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสมแลว้เทา่นัน้ 

ผูส้ั่งซือ้ตอ้งระบุชือ่กองทุน และจ านวนเงนิที่ตอ้งการสั่งซือ้ซึง่จะตอ้งไม่ต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ บรษัิท

จัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้และโอนเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุ เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุตามเงือ่นไข

ทีไ่ดร้ะบไุวใ้น “ค าสั่งซือ้” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน ในราคาขายหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้

ขาย ซึง่จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณไดเ้มื่อสิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑใ์นการค านวณ 

และราคาขายหน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีร่ับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากทีม่เีงนิครบตามทีร่ะบไุวใ้น “ค าสั่งซือ้” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกัน เพือ่

ซือ้หน่วยลงทุน หากเงนิในบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มไีม่เพียงพอทีบ่รษัิทจัดการจะหักบัญชเีพื่อซือ้หน่วยลงทุน 

บรษัิทจัดการจะไมหั่กเงนิในบัญชเีงนิฝากและขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว 

กรณีผูส้ั่งซือ้ม ี“หนังสอืขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืค าขออืน่ในท านองเดยีวกันมายังบรษัิทจัดการหรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน จะมีผลให ้“ค าสั่งซือ้” ตลอดจน “ค าสั่งรอด าเนินการเพื่อซือ้หน่วยลงทุน” ถูก

ยกเลกิทันท ี

อย่างไรก็ตาม การรับช าระเงนิกรณีสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่นัน้ บรษัิท

จัดการอาจแกไ้ขเพิ่มเติม ยกเลิก เปลี่ยนแปลงได ้ โดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ 

www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

3. กรณีส ัง่ซือ้โดยหกับญัชเีงนิฝากแบบถวัเฉลีย่ 

ผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ จะถูกหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารพาณิชยอ์ืน่ใดทีผู่ซ้ ือ้หรอืผู ้

ถอืหน่วยลงทนุระบไุวใ้นค าขอใชบ้รกิาร ดว้ยจ านวนเงนิทีเ่ทา่กันในแตล่ะครัง้ 

4. กรณีส ัง่ซือ้ผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) 

(ก) ผูส้ั่งซือ้จะถกูหักเงนิตามจ านวนทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค าขอใชบ้รกิาร หากเงนิใน

บัญชไีมเ่พยีงพอ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะยกเลกิค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไมหั่กเงนิจากบัญชเีงนิฝาก

ของผูส้ั่งซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ั่งซือ้อาจท าการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ  
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(ข) ผูส้ั่งซือ้สามารถช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใดของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

หรอืของสถาบันการเงนิอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการก าหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตร

อืน่ใด (ถา้ม)ี ในวันทีส่ั่งซือ้ 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต ดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตร

เดบติ หรือบัตรอื่นใด (ถา้มี) ภายในช่วงระยะเวลาหรือภายใตเ้งื่อนไขอื่นใด ตามที่บรษัิทจัดการจะก าหนด โดย

บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม  

อนึง่ การช าระเงนิดว้ยบัตรดังกล่าวในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนจากการช าระดว้ยบัตร

ดังกลา่ว หรอืจากธนาคารทีผู่ส้ั่งซือ้ใชบั้ญชบัีตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี ภายในวันท าการถัดจาก

วันทีส่ัง่ซือ้หน่วยลงทนุบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว  

อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดใหบ้รกิารรับช าระค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี 

บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม  

การช าระดว้ยบัตรดังกลา่ว จะไมม่กีารสะสมคะแนนบัตรเครดติ เวน้แตธ่นาคารจะก าหนดอนุญาตเป็นอยา่งอืน่  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิ ยกเลกิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร วันเวลา ในการรับช าระดว้ยบัตร

เครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด (ถา้ม)ี โดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ ้

ลงทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

บรษัิทจัดการอาจเพิม่ชอ่งทางหรอืวธิกีารรับช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุใน

อนาคต เชน่ E-Wallet หรอื Prompt-Pay หรอื Bill Payment เป็นตน้ ตามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยถอื

ว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่จะค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และจะปฏบัิตใิห ้

เป็นไปตามหลักเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นี้ กรณีทีบ่รษัิทจัดการจัดใหม้ชีอ่งทางหรอืวธิกีารรับช าระเงนิค่าซือ้

หน่วยลงทนุเพิม่เตมิ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ ผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ที่

เหมาะสม 

การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะไดรั้บจัดสรรหน่วยลงทนุตามทีส่ั่งซือ้หลังจากทีไ่ดช้ าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวน  

อย่างไรก็ตาม บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการจัดสรรหน่วยลงทุน ในกรณีที่บรษัิทจัดการไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่าการจัดสรรในกรณี

ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือต่อชือ่เสยีง หรือต่อความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิท

จัดการโดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้  

การคนืเงนิคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการคนืเงนิสว่นทีไ่มไ่ดรั้บการจัดสรรพรอ้มดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ใหแ้ก่

ผูส้ั่งซือ้ โดยการช าระเป็นการโอนเงนิเขา้บัญช ีหรอืเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนตามทีอ่ยู่ที่ผูส้ั่งซือ้

หน่วยลงทนุระบไุวใ้นค าขอเปิดบัญช ีภายใน 15 วันนับจากวันทีบ่รษัิทไมส่ามารถจัดสรรหน่วยลงทนุ  

เง ือ่นไขการส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

บรษัิทจัดการจะปฏเิสธ และ/หรอืระงับการสั่งซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรอืบางสว่น ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังนี้  

(1) กรณีทีเ่อกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอืไมค่รบถว้น  

(2) กรณีทีบ่รษัิทจัดการเกดิขอ้สงสัยวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไมโ่ปร่งใส เชน่ อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้  

(3) กรณีตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร เชน่ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเห็นว่าการสั่งซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวอาจกอ่ใหเ้กดิปัญหาในการ

บรหิารกองทุนหรือก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทุน เป็นตน้ ทัง้นี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้ือหน่วยลงทุน 

และชือ่เสยีงหรอืความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการเป็นหลัก 

(4) ในบางกรณี บรษัิทจัดการอาจปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผูล้งทนุ หากค าสั่งซือ้ดังกล่าวมผีลท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนรายนัน้ 

ถอืหน่วยลงทนุมากกวา่รอ้ยละ 5 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

บรษัิทจัดการจะปิดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนชั่วคราวหรอืถาวรตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ

ก่อนการใชส้ทิธทิีจ่ะปิดรับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนโดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ หรอืส านักงานใหญ่ หรอืส านักงาน

สาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื หรอืแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตาม

ความเหมาะสม และแจง้ใหส้ านักงาน ก.ล.ต. ทราบ  

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทีไ่ดช้ าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุแลว้จะเพกิถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้ 

การเพิม่หน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้จะท าในวันท าการถัดจากวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนจ านวนนั้น หรือวันที่ค านวณราคาขายหน่วย

ลงทนุของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ได ้แลว้แตก่รณี 
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วธิกีารขายคนืหนว่ยลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสง่ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุไดตั้ง้แต่วันท าการซือ้ขายถัดจากวันทีจ่ดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวมกับ

ส านักงาน ก.ล.ต. ในราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขาย โดยผ่านชอ่งทางดังนี้ 

• บรษิทัจดัการ และหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ทกุวันท าการซือ้ขายของกองทนุ ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 15.30 น. 

• ระบบอเิล็กทรอนกิส ์ทกุวันตลอด 24 ชัว่โมง ไดท้ี ่

 Bualuang iBanking  

 Bangkok Bank Mobile Banking  

 BF Fund Trading 

การสง่ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์(ยกเวน้ BF Fund Trading) กอ่นเวลา 16.00 น. ในวันท าการซือ้ขาย จะ

ไดร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการสง่ค าสั่งขายคนืหลังเวลา 16.00 น. ในวัน

ท าการซือ้ขาย หรอืสง่ค าสั่งขายคนืในวันหยุดท าการซือ้ขาย จะไดร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขาย

ถัดไป 

การสง่ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่าน BF Fund Trading กอ่นเวลา 15.30 น. ในวันท าการซือ้ขาย จะไดร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน

ทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการสง่ค าสั่งขายคนืหลังเวลา 15.30 น. ในวันท าการซือ้ขาย หรอืสง่ค าสั่ง

ขายคนืในวันหยดุท าการซือ้ขาย จะไดร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขายถัดไป 

อนึง่ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้ับเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน 

ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของวันท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน โดยมใิหนั้บรวมวันหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการ

จัดการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีักษณะในท านองเดยีวกับธุรกจิการจัดการกองทนุรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งในต่างประเทศซึง่

จะสง่ผลกระทบต่อการช าระราคา ดว้ยการน าเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ระบุไวใ้นค าขอเปิดบัญช ีหรอืเป็นเช็ค บมจ.

ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอืน่ทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต สั่งจ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทนุ และสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหท้่านตามที่

อยูท่ีแ่จง้ไวแ้ลว้ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื หรอืชอ่งทางอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการ

จัดใหม้หีรอืประกาศแจง้เพิม่เตมิในอนาคต ตามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ขเพิม่ชอ่งทางการ

สั่งขาย หรือแกไ้ขวธิีการสั่งขาย หรือแกไ้ขอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการสั่งขาย ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยจะแจง้ใหผู้ ้

ลงทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

รายละเอยีดชอ่งทางการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ มดีังนี้ 

1. บรษิทัจดัการ 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดท้ี่บรษัิทจัดการ โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดในค าสั่งขายคนื

หน่วยลงทุนใหค้รบถว้น โดยระบุจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนืหรอืจ านวนเงนิที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดร้ับจากการขายคืน

หน่วยลงทนุ และบรษัิทจัดการจะสง่มอบหลักฐานการรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน  

2. ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอยีด

ในค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น โดยระบุจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนืหรอืจ านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดรั้บ

จากการขายคนืหน่วยลงทุน และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนจะสง่มอบหลักฐานการรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือ

หน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน 

3. ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) 

(1) บรกิารบวัหลวง ไอแบงกก์ ิง้ (Bualuang iBanking) 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ได ้โดยผูถ้ือ

หน่วยลงทนุจะตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นค าขอใชบ้รกิาร และสามารถสั่งขายหน่วยลงทนุผ่านเว็บไซตข์องธนาคาร 

ที ่www.bangkokbank.com หรอืเว็บไซตอ์ืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต  

ในกรณีผูส้ั่งขายประสงคส์ั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ใหผู้ส้ั่งขายปฏบัิติ

ตามขัน้ตอนการท ารายการขายจนครบขัน้ตอนการสั่งขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว ้ 

การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบรกิารบัวหลวงไอแบงกก์ิง้ สามารถด าเนินการไดค้รัง้ละไม่เกนิ 

10,000,000 บาท หรอืมูลค่าอืน่ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอื

ในกรณีทีส่ั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจ านวนหน่วย ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 1,000,000 หน่วย หรอืมูลค่าอืน่ทีบ่รษัิทจัดการ

แจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมจ่ ากัดจ านวนครัง้ตอ่วัน  

สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทนุ จะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนไดบั้นทกึขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทนุ

ของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้  

ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุระบจุ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคนืหรอืจ านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดร้ับจากการขายคนื

หน่วยลงทุนในค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทนุหรอืมลูค่าหน่วยลงทนุหักดว้ยค่าธรรมเนียมการรับซือ้

คนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฎในรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อื

หน่วยลงทนุประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฎอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  
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ผูส้ั่งขายหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ 

ไมไ่ด ้หากการท ารายการสั่งขายเสร็จสมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

อย่างไรก็ตาม หากมีขอ้ขัดขอ้งของระบบเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถค าสั่งขายหน่วย

ลงทนุได ้ใหถ้อืวา่ยังไมม่กีารท ารายการการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ตนัน้  

บรษัิทจัดการถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่กลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอ

แบงกก์ิง้ ยอมรับและผูกพันตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นค าขอใชบ้รกิาร และหรอืทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลีย่นแปลง

ตอ่ไปในภายหนา้ ซึง่รวมถงึการยอมรับความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนื่องมาจากความขัดขอ้งของระบบ  

(2) บรกิารโมบายแบงกก์ ิง้ จากธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Mobile Banking) 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ จากธนาคารกรุงเทพ 

(“โมบายแบงกก์ิง้ฯ”) โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งระบเุลขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ และลงนามในค าขอใชบ้รกิาร และปฏบัิตติาม

เงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกล่าว และเมือ่ไดรั้บรหัสผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับใช ้

บรกิารดังกล่าวแลว้ สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏบัิตกิาร iOS ของ iPhone/ 

iPad หรอืระบบปฏบัิตกิาร Android หรอื WAP หรอืระบบปฏบัิตกิารอืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต  

ในกรณีผูส้ั่งขายประสงคส์ั่งขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ ใหผู้ส้ั่งขายปฏบัิตติาม

ขัน้ตอนการท ารายการขายจนครบขัน้ตอนการสั่งขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว ้ 

การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบริการโมบายแบงก์กิง้ฯ สามารถด าเนินการไดค้รั ้งละไม่เกนิ 

10,000,000 บาท หรอืมูลค่าอืน่ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอื

ในกรณีทีส่ั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจ านวนหน่วย ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 1,000,000 หน่วย หรอืมูลค่าอืน่ทีบ่รษัิทจัดการ

แจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมจ่ ากัดจ านวนครัง้ตอ่วัน  

สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทนุ จะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนไดบั้นทกึขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทนุ

ของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้  

ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุระบจุ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคนืหรอืจ านวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดร้ับจากการขายคนื

หน่วยลงทุนในค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทนุหรอืมลูค่าหน่วยลงทนุหักดว้ยค่าธรรมเนียมการรับซือ้

คนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฎในรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อื

หน่วยลงทนุประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฎอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

ผูส้ั่งขายหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ ไม่ได ้

หากการท ารายการสั่งขายเสร็จสมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

อย่างไรก็ตาม หากมีขอ้ขัดขอ้งของระบบเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถค าสั่งขายหน่วย

ลงทนุได ้ใหถ้อืวา่ยังไมม่กีารท ารายการการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ตนัน้  

บรษัิทจัดการถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่กลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงก์

กิง้ฯ ยอมรับและผูกพันตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นค าขอใชบ้รกิาร และหรอืทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลีย่นแปลงตอ่ไป

ในภายหนา้ ซึง่รวมถงึการยอมรับความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนื่องมาจากความขัดขอ้งของระบบ  

(3) บรกิาร BF Fund Trading 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต ดว้ยบรกิาร Mobile Application ของบรษัิทจัดการ 

โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกลา่ว 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืก าหนดเวลารับค าสั่งขายคนืผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต และหาก

อนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่

www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

บรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื อาจเพิม่เตมิชอ่งทางการท ารายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอืน่ใดทีจ่ะมีขึน้ใน

อนาคต ซึง่จะปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต.ประกาศก าหนด เพือ่อ านวยความสะดวกตอ่

ผูล้งทนุ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้ ผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม 

เง ือ่นไขการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ 

ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจ านวนเงนิที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งการไดร้ับจากการขายคืนหน่วย

ลงทนุในค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุมากกวา่จ านวนหน่วยลงทนุหรอืมลูค่าหน่วยลงทนุหักดว้ยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของผู ้

ถอืหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยู่ในรายการที่บันทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืน

หน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ 

อนึง่ กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนท าค าสั่งขายคนืเป็นจ านวนเงนิ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไดรั้บเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนไม่เท่ากับจ านวนเงนิที่

ระบใุนค าสั่งขายคนืก็ได ้

สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุในการขายคนืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนไดบั้นทกึขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วย

ลงทนุแลว้เทา่นัน้ 

ผูส้ั่งขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทนุไมไ่ด ้หากการท ารายการสั่งขายเสร็จสมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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การลดจ านวนหน่วยลงทุนทีรั่บซือ้คนืจะท าในวันท าการถัดจากวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนจ านวนนัน้ หรอืวันทีค่ านวณราคารับซือ้คนื

หน่วยลงทนุของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ได ้แลว้แตก่รณี 

วธิกีารสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถท ารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนไดตั้ง้แต่วันท าการซือ้ขายถัดจากวันทีจ่ดทะเบียนกองทรัพยส์นิเป็นกองทุน

รวมกับส านักงาน ก.ล.ต. ดังนี ้

1. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ 

• บรษิทัจดัการ และหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ทกุวันท าการซือ้ขายของกองทนุ ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 15.30 น.  

• ระบบอเิล็กทรอนกิส ์ทกุวันตลอด 24 ชัว่โมง ไดท้ี ่ 

 Bualuang iBanking 

 Bangkok Bank Mobile Banking  

 BF Fund Trading 

การท ารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์(ยกเวน้ BF Fund Trading) กอ่นเวลา 16.00 น. ในวันท าการ

ซือ้ขาย ใหถ้อืเป็นการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายนัน้ ในราคาขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วันท าการ

ซื้อขาย และหากเป็นการท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลังเวลา 16.00 น. ในวันท าการซื้อขาย หรือท ารายการ

สับเปลีย่นหน่วยลงทุนในวันหยุดท าการซือ้ขาย ใหถ้อืเป็นการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุในวันท าการซือ้ขายถัดไป ในราคาขาย

หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ณ สิน้วันท าการถัดไป 

การท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่าน BF Fund Trading ก่อนเวลา 15.30 น. ในวันท าการซื้อขาย ใหถ้ือเป็นการ

สับเปลีย่นหน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายนัน้ ในราคาขายหรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้

ขาย และหากเป็นการท ารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันท าการซือ้ขาย หรอืท ารายการสับเปลีย่น

หน่วยลงทุนในวันหยุดท าการซือ้ขาย ใหถ้อืเป็นการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายถัดไป ในราคาขายหรอืราคา

รับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการซือ้ขายถัดไป 

รายละเอยีดชอ่งทางในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ มดัีงนี้ 

(1) บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

(ก) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ สามารถตดิต่อบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรับซือ้คนื  

(ข) ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ตอ้งการท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรอกรายละเอียดในค าขอสับเปลี่ยนกองทุนให ้

ครบถว้น โดยระบุชือ่กองทุนตน้ทาง จ านวนหน่วยที่จะออกจากกองทุนตน้ทาง และระบุชือ่กองทุนปลายทางที่

ตอ้งการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ และน าไปยืน่กับบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ซึง่บรษัิทจัดการ

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะสง่มอบหลักฐานการรับค าขอสับเปลี่ยนกองทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไว ้

เป็นหลักฐาน  

อนึง่ ในระยะแรกการท ารายการค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ สามารถท าไดโ้ดยใหร้ะบเุป็นจ านวนหน่วยเทา่นัน้ ทัง้นี้ 

บรษัิทจัดการอาจเปิดใหบ้รกิารรับค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุโดยระบุเป็นจ านวนเงนิใหส้ามารถท าได ้โดยบรษัิท

จัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบโดยผ่านเว็บไซต์บรษัิทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความ

เหมาะสม  

(ค)  ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีท่ ารายการค าขอสับเปลีย่นกองทนุเรยีบรอ้ยแลว้ จะเพกิถอนค าขอสับเปลีย่นกองทนุไมไ่ด ้ไมว่่า

กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

(ง)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มลูการขายคนืหน่วยลงทุนของ

กองทุนตน้ทาง และการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น ทัง้นี้ บรษัิท

จัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฎอยู่กับบรษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการท า

รายการทีส่มบรูณ์และใชอ้า้งองิได ้ 

(จ) ในกรณีทีจ่ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุในใบค าขอสับเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้

มากกวา่จ านวนหน่วยลงทนุหรอืมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏอยูใ่นรายการที่

บันทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

(ฉ) นายทะเบยีนจัดสง่หนังสอืรับรองการโอนหน่วยลงทุน และการช าระเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและบรษัิทจัดการของ

กองทุนปลายทางภายใน 5 วันท าการนับตัง้แต่วันถัดจากวันทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นันสนุนการขายหรอืรับซือ้คืน

ไดรั้บค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทีส่มบรูณ์ดังกลา่วแลว้  

อย่างไรก็ตาม กรณีหากจ านวนเงนิที่ค านวณไดข้องกองทุนตน้ทาง มีไม่เพียงพอที่จะน าไปซือ้หน่วยลงทุนขัน้ต ่าตาม

ขอ้ก าหนดของกองทุนปลายทาง บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะยกเลกิรายการค าขอสับเปลีย่นดังกล่าว พรอ้มทัง้ไม่คนื

คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ซึง่ไดเ้รยีกเก็บไวแ้ลว้  
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(2) ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) 

(ก)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต สามารถท ารายการได ้

ครัง้ละไม่เกนิ 1,000,000 หน่วย หรอืมูลค่าอืน่ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซต์

ของบรษัิทจัดการ โดยไมจ่ ากัดจ านวนครัง้ตอ่วัน 

 อนึง่ ในระยะแรกการท ารายการค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ สามารถท าไดโ้ดยใหร้ะบเุป็นจ านวนหน่วยเทา่นัน้ ทัง้นี้ 

บรษัิทจัดการอาจเปิดใหบ้รกิารรับค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุโดยระบุเป็นจ านวนเงนิใหส้ามารถท าได ้โดยบรษัิท

จัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบโดยผ่านเว็บไซต์บรษัิทที่ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความ

เหมาะสม  

(ข)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่อ้งการท ารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตอ้งปฏบัิตจินครบขัน้ตอนตามทีก่ าหนด และเอกสาร

ใบบันทกึรายการทีอ่อกจากเครือ่งพมิพข์องผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารบันทกึรายการเท่านัน้ ไมใ่ชห่ลักฐาน

ในการท ารายการอยา่งสมบรูณ์  

(ค)  ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีท่ ารายการค าขอสับเปลีย่นกองทนุเรยีบรอ้ยแลว้ จะเพกิถอนค าขอสับเปลีย่นกองทนุไมไ่ด ้ไมว่่า

กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

(ง)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มลูการขายคนืหน่วยลงทุนของ

กองทนุตน้ทาง และการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้  

(จ)  ในกรณีทีจ่ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุในใบค าขอสับเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้

มากกวา่จ านวนหน่วยลงทนุหรอืมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏอยูใ่นรายการที่

บันทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

อย่างไรก็ตาม กรณี หากจ านวนเงนิที่ค านวณไดข้องกองทุนตน้ทาง มีไม่เพียงพอที่จะน าไปซือ้หน่วยลงทุนขัน้ต ่าตาม

ขอ้ก าหนดของกองทุนปลายทาง บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะยกเลกิรายการค าขอสับเปลี่ยนดังกล่าวพรอ้มทัง้ไม่คืน

คา่ธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ซึง่ไดเ้รยีกเก็บไวแ้ลว้  

บรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื อาจเพิม่เตมิชอ่งทางการท ารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุอืน่ใดทีจ่ะมขีึน้

ในอนาคต ซึง่จะปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด เพือ่อ านวยความ

สะดวกต่อผูล้งทนุ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่

ใดตามความเหมาะสม 

2. การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการกบักองทนุรวมเพือ่

การเลีย้งชพีภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการอืน่ 

กองทนุยังไมเ่ปิดใหบ้รกิารสับเปลีย่นหน่วยลงทนุกับกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการอืน่ ทัง้นี้ กอ่น

เปิดใหบ้รกิาร บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทาง

อืน่ทีเ่หมาะสม 

(1) กรณีกองทนุภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการเป็นกองทนุตน้ทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีวามประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทนุนี้ (กองทนุตน้ทาง) ไปยังกองทนุรวมเพือ่การเลี้ยง

ชพีทีอ่ยูภ่ายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการอืน่ (กองทนุปลายทาง) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุท าไดด้ังนี้  

1. ตดิตอ่ไปยังบรษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืของกองทนุปลายทางนัน้ๆ กอ่น เพือ่กรอกใบค า

สั่งซือ้เพือ่การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีและใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุน าส าเนาใบค าสั่งซือ้

ดังกลา่วมาตดิตอ่กับผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืของกองทนุตน้ทาง  

2. ผูถ้อืหน่วยลงทนุเขา้มาตดิตอ่ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืและหรอืบรษัิทจัดการของกองทนุตน้ทาง เพือ่กรอก

แบบฟอรม์ “ค าขอสับเปลีย่นกองทุนเพือ่การขายหน่วยลงทุนออกจากกองทุนเปิดบัวหลวงเพือ่การเลีย้งชพี” โดย

ระบุเป็นจ านวนหน่วยลงทุนของกองทนุทีต่อ้งการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ พรอ้มทัง้น าสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วย

ลงทุนและเอกสารอื่นใดที่บรษัิทจัดการก าหนด ซึง่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งยื่นส าเนาแบบฟอร์มค าสั่งซือ้เพื่อการ

สับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีปลายทางใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืของกองทนุ

ซึง่เป็นกองทนุตน้ทางดว้ย เพือ่ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะไดท้ ารายการรับค าขอสับเปลีย่นกองทนุ  

 ทัง้นี้ กรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนที่ตอ้งการสับเปลี่ยนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่า

หน่วยลงทนุคงเหลอืในทะเบยีน ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง บรษัิทจัดการมสีทิธทิีจ่ะรับหรอืปฏเิสธค าขอ

สับเปลีย่นดังกลา่ว  

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ ารายการ “ค าขอสับเปลีย่นกองทุนเพือ่การขายหน่วยลงทุนออกจากกองทุนเปิดบัวหลวง

เพือ่การเลีย้งชพี” เรยีบรอ้ยแลว้ จะเพกิถอนค าขอสับเปลีย่นกองทนุไมไ่ด ้เวน้แตบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร  

3. นายทะเบยีนจัดสง่หนังสอืรับรองการโอนหน่วยลงทุน และการช าระเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและบรษัิทจัดการของ

กองทุนปลายทางภายใน 5 วันท าการนับตัง้แต่วันถัดจากวันทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นันสนุนการขายหรอืรับซือ้คืน

ไดรั้บค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ดังกล่าวแลว้ ทัง้นี้ กรณีบรษัิทจัดการยกเลกิค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทนุทีไ่ดม้คี าสั่งไวแ้ลว้ นายทะเบยีนไมต่อ้งจัดท าหนังสอืรับรองดังกลา่ว  
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(2) กรณีกองทนุภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการเป็นกองทนุปลายทาง 

ผูล้งทนุทีป่ระสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการอืน่ (กองทนุตน้

ทาง) มายังกองทนุนี้ (กองทนุปลายทาง) ใหส้ามารถท าไดโ้ดย  

1. ตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืและหรอืบรษัิทจัดการของกองทุนปลายทางเพือ่กรอกแบบฟอร์ม “ค าขอ

สับเปลีย่นกองทุนเพือ่การซือ้หน่วยลงทุนเขา้กองทุนเปิดบัวหลวงเพือ่การเลีย้งชพี” โดยไม่ตอ้งระบุจ านวนเงนิที่

ตอ้งการสับเปลี่ยน ณ วันที่ยื่นค าสั่งสับเปลี่ยน เนื่องจาก บรษัิทจัดการตอ้งรอเงนิเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทุน

กองทุนปลายทางก่อน ทัง้นี้ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนตอ้งใหส้ าเนาค าขอสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อการซือ้

หน่วยลงทนุเขา้กองทุนเปิดบัวหลวงเพือ่การเลีย้งชพี ใหก้ับผูล้งทนุน าไปยืน่ตอ่บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนของ

กองทนุตน้ทาง  

 อนึ่ง หากผูล้งทุนที่ตอ้งการท าค าขอสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อการซือ้หน่วยลงทุนเขา้กองทุนเปิดบัวหลวงเพื่อการ

เลีย้งชพียังไมเ่คยเปิดบัญชกีองทนุดังกลา่ว ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเปิดบัญชกีองทนุปลายทางกอ่น  

2. ผูล้งทุนตดิต่อบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนของกองทุนตน้ทาง เพื่อท าค าสั่งขายคืนเพื่อ

สับเปลี่ยนกองทุน โดยผูล้งทุนตอ้งน าส าเนาค าขอสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อการซือ้หน่วยลงทุนเขา้กองทุนเปิดบัว

หลวงเพือ่การเลีย้งชพี ตามขอ้ 1. ไปยืน่ต่อบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืของกองทุนตน้ทาง 

เพือ่ใหบ้รษัิทจัดการของกองทนุตน้ทางช าระเงนิตามจ านวนทีล่กูคา้ขายคนืหน่วยลงทนุเพือ่สับเปลีย่นกองทนุ และ

จัดสง่ใหก้ับบรษัิทจัดการพรอ้มส าเนาหนังสอืรับรองการโอนหน่วยลงทนุมาใหด้ว้ย ภายใน 5 วันท าการนับตัง้แต่วัน

ถัดจากวันทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นันสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทีส่มบูรณ์ดังกล่าว

แลว้  

3. เมือ่บรษัิทจัดการไดรั้บเงนิเขา้บัญชจีองซือ้ตามทีร่ะบขุา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ จะถอืวา่ค าขอสับเปลีย่นมผีลสมบูรณ์ใน

การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเพือ่มาซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดบัวหลวงเพือ่การเลีย้งชพี จ านวนเงนิในการสั่งซือ้ตอ้ง

ไม่นอ้ยกว่ามูลค่าขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกหรอืครัง้ต่อไป (แลว้แต่กรณี) และหากจ านวนเงนิทีท่ าค า

ขอสับเปลีย่นกองทุนมาซือ้กองทนุปลายทางไม่เขา้เงือ่นไขขัน้ต ่าในการซือ้ครัง้แรก หรอืครัง้ต่อไป (แลว้แต่กรณี) 

บรษัิทจัดการของกองทุนปลายทางจะยกเลกิค าขอสับเปลี่ยนดังกล่าว และนายทะเบียนจะแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุน

รับทราบ ทัง้นี้ คา่ธรรมเนียมในการสับเปลีย่น (ถา้ม)ี หากผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดเ้รยีกเก็บไวแ้ลว้ จะไม่

คนืใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

4. นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะออกหนังสอืรับรองการซือ้ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 

การก าหนดราคาขายและราคารบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ กรณีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ :  

(ก)  กรณีกองทนุตน้ทาง : ใชร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ณ สิน้วันท าการซือ้ขาย  

(ข)  กรณีกองทุนปลายทาง : ใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้วันท าการซือ้ขายทีบ่รษัิทจัดการจะก าหนดขึน้เป็นการทั่วไป ทัง้นี้ วันท า

การซือ้ขายดังกล่าวจะตอ้งไม่เกนิวันท าการทีก่องทุนไดรั้บเงนิจากกองทุนตน้ทาง โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน

ทราบ โดยปิดประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

ทัง้นี้ ราคาขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

เง ือ่นไขการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปิดรับค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ เป็นการชั่วคราวและ/หรอืถาวร และปิดรับค าสั่งสับเปลีย่นหน่วย

ลงทนุออก เป็นการชัว่คราว รวมถงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุใดๆ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นว่า

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการบรหิารกองทุนอย่างมีประสทิธภิาพ หรือต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้อื

หน่วยลงทนุ หรอืตอ่ชือ่เสยีงหรอืตอ่ความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบกอ่นการใชส้ทิธิ

ทีจ่ะปิดรับค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

ทัง้นี้ ในกรณีปิดรับค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ถาวร จะแจง้ใหส้ านักงาน ก.ล.ต. ทราบ  

ในบางกรณี บรษัิทจัดการอาจปฏเิสธค าขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากค าขอดังกล่าวจะมีผลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนนั้น ถือหน่วยลงทุน

มากกวา่รอ้ยละ 5 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง หลักเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข และหรอืก าหนดเวลารับค าสั่งสับเปลีย่นหน่วย

ลงทุนได ้ทัง้นี้ เพือ่ประโยชน์ของผูล้งทุน โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th 

หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 
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• การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (Soft dollar/ Soft commission)  

บรษัิทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพือ่กองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อันเนื่องมาจากการใชบ้รกิารของบุคคลดังกล่าวใน

การจัดการกองทนุได ้โดยมหีลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี้  

(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไวนั้้นตอ้งเป็นทรัพยส์นิที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกจิและตอ้งเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็น

กองทนุตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ละ  

(2)  ตอ้งไม่มพีฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้ห็นว่าบรษัิทจัดการใชบ้รกิารของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกนิความจ าเป็นเพือ่ใหก้องทุนไดรั้บประโยชน์

จากบคุคลดังกลา่ว (churning)  

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ใหแ้ก่กองทนุทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะกระท าดว้ยความ

เป็นธรรมและค านงึถงึลักษณะและประเภทหลักทรัพยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทนุนัน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะไม่รับผลประโยชน์ตอบแทนอัน

เนื่องมาจากการประกอบธรุกจิเพือ่ประโยชน์ของบรษัิทจัดการเอง เวน้แตเ่ป็นการไดร้ับผลประโยชน์ตามเทศกาลทีเ่ป็นประเพณีนยิม โดย

ผูล้งทนุสามารถดแูนวทางปฏบัิตเิกีย่วกับนโยบายการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่ไดท้ี ่www.bblam.co.th 

• ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษตีา่งประเทศในลกัษณะเดยีวกนั  

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รยีกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ตอ่ไปจะเรยีกวา่ FATCA) 

โดยมผีลบังคับใชวั้นที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวก าหนดใหส้ถาบันการเงนิที่ไม่ใชส่ัญชาตอิเมรกิันนอกประเทศ

สหรัฐอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มลูเกีย่วกับบัญชขีองบคุคลทีอ่ยูใ่นบังคับตอ้งเสยีภาษีใหก้ับประเทศ

สหรัฐอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบุคคลธรรมดา/ นติบิุคคล สัญชาตอิเมรกิัน ผูซ้ ึง่มถี ิน่ทีอ่ยู่ถาวรในสหรัฐอเมรกิา และผูซ้ ึง่มถี ิน่ทีอ่ยู่ทางภาษีใน

สหรัฐอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้ับ FFI นัน้ นอกจากนี้ ยังปรากฎดว้ยวา่ในปัจจุบันมรีัฐบาลในหลายประเทศก าลังด าเนินการออกกฎหมาย

ที่มีขอ้ก าหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คลา้ยคลงึกับ FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมาย

ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”)  

กองทุนรวมและบรษัิทจัดการถอืว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถูกก าหนดใหต้อ้งเขา้ผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ

ประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยมีหนา้ที่ตอ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคลสัญชาตอิเมรกิันและบุคคลที่มีลักษณะตาม

หลักเกณฑท์ี ่FATCA ก าหนด หนา้ทีใ่นการตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้เพือ่หาความสัมพันธข์องลูกคา้กับประเทศสหรัฐอเมรกิา และรวมถงึ

หนา้ทีใ่นการก าหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้งจัดท าเอกสารยนืยันตนตามหลักเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้  

ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไมเ่ขา้ผูกพันตนเพือ่ปฏบัิตติามหลักเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคอื มสีถานะเป็น Non-

Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะไดร้ับผลกระทบทีส่ าคัญในสองกรณี คอื  

(1)  ตอ้งถูกหักเงนิในอัตรา 30% ของเงนิทีก่องทนุรวมจะไดรั้บจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขายทรัพยส์นิทางการเงนิใน

ประเทศสหรัฐอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่วันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงนิลงทนุทางออ้มใน

ทรัพยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกับสถาบันการเงนิอื่นๆ นอก

ประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA ก าหนดใหส้ถาบันการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิา

และ FFI ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบันการเงนิในประเทศไทย ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื) มหีนา้ทีด่ าเนนิการหักเงนิ ณ ทีจ่่ายดังกลา่วกอ่นช าระใหก้ับกองทนุรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบันการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุนการ

ขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอืระงับการท าธุรกรรมทางการเงนิหรอื

ยุตคิวามสัมพันธท์างธุรกจิกับกองทุนรวมหรอืบรษัิทจัดการ ซึง่อาจท าใหก้องทุนรวมไม่สามารถด าเนนิการลงทุนต่อไปได ้และ/

หรอืด าเนนิการลงทุนไดอ้ย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการ

ขายหรอืรับซือ้คนืไดอ้กีตอ่ไป  

เพือ่มใิหบ้รษัิทจัดการและกองทนุรวมไดร้ับผลกระทบในการด าเนนิงานรวมทัง้เพือ่เป็นการรักษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม 

บรษัิทจัดการและกองทนุรวม (โดยบรษัิทจัดการ) จงึเขา้ผูกพันตนเพือ่ปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่

เกี่ยวขอ้ง และเพื่อใหบ้ริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัตติามภาระผูกพันภายใตข้อ้ก าหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมาย

ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้บรษัิทจัดการและกองทนุรวม (ซึง่รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการปฎบัิตงิานของกองทนุ เชน่ ผูด้แูลผลประโยชน์ 

ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื) จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการดังนี้  

(1)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา (หรอืเป็นบคุคลตามทีก่ฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง

ก าหนด) ใหค้ ายนิยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการน าส่งขอ้มูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตัวผูเ้สียภาษีของ

สหรัฐอเมรกิา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื จ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลทีไ่ดร้ับ เป็นตน้) ทีม่อียู่ใน

บัญชทีัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุนัน้กับบรษัิทจัดการ ใหก้ับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย

ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  

(2)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุน าสง่ขอ้มลู เอกสาร และ/หรอืค ายนิยอม เพิม่เตมิ เพือ่ยนืยันหรอืพสิจูน์ทราบความเกีย่วขอ้งกับประเทศ

สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสทิธใินสัญชาตอิเมริกันหรือการใหข้อ้มูลตามหัวขอ้ที่ก าหนดไวใ้นแบบฟอร์มของ

หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืการแจง้ปรับปรุงขอ้มลูเมือ่ขอ้มลูทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นตน้ รวมถงึ

น าสง่หลักฐานเพือ่ยนืยันการเขา้ร่วมใน FATCA หรอืกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง (ในกรณีทีเ่ป็นลูกคา้สถาบันการเงนิ) ทัง้นี้ 

เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดังกลา่ว  

(3)  ด าเนนิการอืน่ใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกดิต่อกองทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน

โดยรวมไดร้ับประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารด าเนนิการทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน

ปฏเิสธการด าเนนิการ หรอืไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนด บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการ
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อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ

ด าเนนิการตามทีบ่รษัิทจัดการแจง้นี้แลว้ และ/หรอืไดด้ าเนนิการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบัญช ี 

(1)  ไมรั่บค าสั่งซือ้/ สับเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว  

(2)  ระงับหรอืหยดุใหบ้รกิาร และด าเนนิการคนืเงนิลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว  

(3)  ด าเนนิการหักเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทนุ เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่ าระค่าขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุรายนัน้

ได ้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ตอ้งไมข่ัดกับกฎหมายของประเทศไทย  

(4)  ด าเนนิการอืน่ใดอันเป็นการป้องกันหรอืลดผลกระทบ หรอืท าใหก้องทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมไดร้ับประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมี

การด าเนนิการทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้  

การด าเนนิการดังกล่าวถอืเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพือ่หลกีเลีย่งมใิห ้

บรษัิทจัดการและกองทนุมกีารด าเนนิการทีไ่มส่อดคลอ้งขอ้บังคับของ FATCA และกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอันจะท าใหก้องทนุ

อาจตอ้งถูกหัก ณ ทีจ่่าย หรอืถูกปิดบัญชธีนาคารตามทีก่ล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึง่ในทางปฏบัิตบิรษัิทจัดการจะเลอืกด าเนนิการเฉพาะผูถ้ือ

หน่วยลงทนุทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา (หรอืเป็นบคุคลตามทีก่ฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) เทา่นัน้  

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดเพือ่รองรับการด าเนนิการตามทีบ่รษัิทจัดการไดส้งวนสทิธไิวข้า้งตน้ บรษัิท

จัดการ (รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) จะด าเนนิการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าสง่ขอ้มูลของผูถ้อืหน่วยลงทนุไปยัง

หน่วยงาน หรอืด าเนนิการอืน่ใดทีร่าชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นตอ้งรอ้งขอตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
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ตารางสรปุอตัราสว่นการลงทนุของกองทนุรวม 

 

อตัราสว่นการลงทนุ 

อตัราสว่นการลงทนุในผูอ้อกทรพัยส์นิ หรอืคูส่ญัญารายใดรายหนึง่ (Single Entity Limit) 

การลงทนุในหน่วย CIS ไมจ่ ากัดอัตราสว่น 

การลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของสถาบันการเงนิทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถ

ลงทนุได ้หรอืเงนิฝากธนาคารออมสนิ 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 

การลงทนุในตราสารหนี้/ กึง่หนี้ก ึง่ทนุ/ SN/ ศกุกู ทีผู่อ้อกจัดตัง้ตามกฎหมายไทยหรอืเสนอขายในไทย มอีันดับความ

น่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุไดแ้ละอยู่ในระบบ regulated market 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 

• การลงทนุในตราสารทนุ / กอง infra/ กอง property/ REITs/ หน่วย private equity/ หน่วย CIS 

ทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานผูล้งทนุทั่วไปในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย หรอืตลาดหลักทรัพย์

ตา่งประเทศ 

• การลงทนุในตราสารหนี้/ กึง่หนี้ก ึง่ทนุ/ SN/ ศกุกูทีผู่อ้อก จัดตัง้ตามกฎหมายตา่งประเทศหรอืเสนอขาย 

ในตา่งประเทศ มอีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้และอยูใ่นระบบ regulated market 

• การลงทนุในตราสาร Basel III ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้และอยูใ่นระบบ 

regulated market  

• การลงทนุในใบส าคัญแสดงสทิธอินุพันธ/์ reverse repo/ OTC derivatives ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่น

อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้

ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 

การลงทนุในทรัพยส์นิอืน่ (Special Investment Products: SIP) เชน่  

• ตราสารทนุ / กอง infra/ กอง property/ REITs ทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอื

ตลาดหลักทรัพยต์า่งประเทศ 

• ตราสารหนี้/ กึง่หนี้ก ึง่ทนุ/ SN/ ศกุกู/ ตราสาร Basel III ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุ

ได ้หรอืไม่ไดถ้กูจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื หรอืไมอ่ยูใ่นระบบ regulated market 

• ใบส าคัญแสดงสทิธอินุพันธ/์ reverse repo/ OTC derivatives ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่อันดับทีส่ามารถ

ลงทนุได ้

ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 

อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามกลุม่กจิการ (Group Limit) 

การลงทนุในทรัพยส์นิของกลุม่กจิการใดกลุม่กจิการหนึง่ ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

อตัราสว่นทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ (Product Limit) 

การลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก/ ต๋ัวแลกเงนิ/ ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิของสถาบันการเงนิไทย  

(ไมร่วมสาขาในตา่งประเทศของสถาบันการเงนิไทย) 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 45 

การลงทนุในทรัพยส์นิทีม่สีภาพคลอ่งต ่า ไดแ้ก่ 

• ต๋ัวแลกเงนิ/ ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอื แตส่ามารถโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสาร หรอืขายคนื 

ผูอ้อกตราสารได ้

• SN (แตไ่มร่วมถงึ SN ซึง่จดทะเบยีนกับ TBMA และมกีารเสนอขายตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทนุว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม)่ 

• เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก อายเุกนิ 12 เดอืน 

• Total SIP 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

การท าธรุกรรม reverse repo ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

การท าธรุกรรม securities lending ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

การเขา้ท าธรุกรรม derivatives  

• ทีม่วัีตถปุระสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง (hedging)  

 

ไมเ่กนิมลูคา่ 

ความเสีย่งทีม่อียู ่ 

• ทีม่ใิชเ่พือ่การลดความเสีย่ง (non-hedging) global exposure limit 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 100 

Total SIP ไดแ้ก ่ทรัพยส์นิอืน่ (SIP) ในตารางอัตราสว่น Single entity limit แต่ไมร่วมถงึตราสารหนี้/ กึง่หนี้ก ึง่ทนุ/ 

SN/ ศกุกู/ ตราสาร Basel III ทีอ่ยู่ใน regulated market และมอีันดับความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้

หรอืไมไ่ดถ้กูจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 
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อตัราสว่นการลงทนุ 

อตัราสว่นทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทนุ (Concentration Limit) 

หุน้ของบรษัิทรายใดรายหนึง่ ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

ตราสารหนี้/ กึง่หนี้ก ึง่ทนุ/ ตราสาร Basel III / ศกุกู ของผูอ้อกรายใดรายหนึง่ (ไมร่วมถงึตราสารหนี้ภาครัฐไทย 

หรอืตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ) 

ไมเ่กนิ 1 ใน 3 

ของมลูคา่หนี้สนิทาง

การเงนิของผูอ้อก 

รายนัน้ 

หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กนิ 1 ใน 3 

ของจ านวนหน่วย CIS 

ทัง้หมดของกองทนุ

รวมทีอ่อกหน่วยนัน้ 

(ยกเวน้การลงทนุใน

หน่วยลงทนุของ

กองทนุรวมอืน่ที ่บลจ. 

เดยีวกันเป็นผูอ้อก) 
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ตารางคา่ธรรมเนยีม เงนิตอบแทน และคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

ทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม และผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

• คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวม 

% NAV 

รายการทีเ่รยีกเก็บ อตัราตามโครงการ 

1. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยรวมท ัง้หมดทีป่ระมาณการได ้  

• คา่ธรรมเนียมการจัดการ1 ไมเ่กนิ 2.1400 

• คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์2 ไมเ่กนิ 0.0428 

• คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ไมเ่กนิ 0.0535 

• คา่ใชจ้่ายโฆษณา และประชาสัมพันธ ์

- ในชว่งเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

- ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

 

ไมเ่กนิ 1.07003 

ไมเ่กนิ 0.5350 

• คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ เชน่ คา่ผูส้อบบัญช ีคา่จัดท าหนังสอืชีช้วน 

คา่แบบฟอรม์ คา่สมดุบัญชแีสดงสทิธ ิเป็นตน้ 

ไมเ่กนิ 0.7062 

2. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีป่ระมาณการไมไ่ด ้  

คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ เชน่ คา่ธรรมเนียมธนาคาร ภาษี คา่ไปรษณีย ์เป็นตน้ ตามทีจ่่ายจรงิ 

รวมคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด4 ไมเ่กนิ 3.4775 

คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ตามทีจ่่ายจรงิ 

1 กรณีทีก่องทนุ (กองทนุตน้ทาง) ลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการเดยีวกัน (กองทนุปลายทาง) บรษัิทจัดการจะไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการ

จัดการซ ้าซอ้นกับกองทนุปลายทาง เชน่ หากกองทนุตน้ทางมมีลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ1,000 ลา้นบาท และจัดสรรการลงทนุไปยังกองทนุปลายทางจ านวน 100 ลา้น

บาท บรษัิทจัดการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงนิลงทนุ 900 ลา้นบาท ในอัตราทีก่องทุนตน้ทางก าหนด และ (2) เงนิลงทนุ 100 ลา้นบาท ใน

อัตราทีก่องทนุปลายทางก าหนด เป็นตน้ และรวมถงึกรณีทีก่องทนุปลายทางอาจลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดๆ ของบรษัิทจัดการอกีทอดหนึ่ง บรษัิท

จัดการจะไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนียมดังกลา่วซ ้าซอ้นดว้ยเชน่กัน  

2 รวมคา่ธรรมเนียมรับฝากหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศ 
3 รอ้ยละของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วันจดทะเบยีน 
4 ไมร่วมคา่โฆษณาและประชาสัมพันธใ์นชว่งเสนอขายครัง้แรก 

• คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

% มูลคา่ซือ้ขาย 

รายการทีเ่รยีกเก็บ อตัราตามโครงการ 

คา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทนุ1 ไมเ่กนิ 1.002 

คา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ1 

• ถอืครองนอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี 

• ถอืครองมากกวา่ 1 ปี 

 

ไมเ่กนิ 1.00 (ขัน้ต ่า 50 บาท)2 

50 บาทตอ่รายการ2 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 

• ภายในบรษิทัจดัการ 

• กบับรษิทัจดัการอืน่3 

- กรณีเป็นกองทนุตน้ทาง 

- กรณีเป็นกองทนุปลายทาง 

 

ไมม่ ี

 

ไมเ่กนิ 200 บาทตอ่รายการ 

เทา่กับคา่ธรรมเนียมการขาย 

1 กรณีทีก่องทนุ (กองทนุตน้ทาง) ลงทนุของกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการเดยีวกัน (กองทนุปลายทาง) บรษัิทจัดการจะไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมซ ้าซอ้นกับกองทนุ

ปลายทาง เชน่ หากกองทุนตน้ทางมมีลูคา่ทรัพยส์นิสุทธ ิ1,000 ลา้นบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจ านวน 100 ลา้นบาท บรษัิทจัดการจะ

เรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมจากเงนิลงทนุ 1,000 ลา้นบาท ในอัตราทีก่องทนุตน้ทางก าหนดเทา่นัน้ โดยกองทนุปลายทางจะไมม่กีารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมจากกองทนุ

ตน้ทางเพิม่เตมิอกี เป็นตน้ และรวมถงึกรณีทีก่องทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบรษัิทจัดการอกีทอดหนึง่ บรษัิทจัดการจะไม่

เรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมดังกลา่วซ ้าซอ้นดว้ยเชน่กัน 
2 ในระยะแรกบรษัิทจัดการจะยกเวน้ไมเ่รยีกเก็บ 
3 ปัจจุบันยังไมเ่ปิดใหบ้รกิาร กอ่นเปิดใหบ้รกิาร บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบผ่านทาง www.bblam.co.th 

หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลคา่เพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะหรอืภาษีอืน่ใดแลว้ ทัง้นี้ ในปัจจุบัน ภาษีมูลค่าเพิม่เทา่กับ 7% 

หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการจะขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมขา้งตน้ใหส้อดคลอ้งกับการ

เปลีย่นแปลงดังกลา่ว โดยถอืวา่ไดร้ับมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

วันทีร่วบรวมขอ้มลู 22 กันยายน 2565 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด 

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


