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1. สรปุขอ้มลูกองทนุรวม 

กองทนุไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัต ัง้กองทนุรวม เมือ่วนัที ่22 มกราคม 2564 

1.1 ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทนุรวม 

 ประเภทของกองทนุ 

 กองทนุรวมตราสารทนุ ประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งในตา่งประเทศ ซึง่ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนรวม
ต่างประเทศเพยีงกองทุนเดียว (Feeder Fund) และเปิดใหม้กีารลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใตบ้รษัิทจัดการเดียวกัน (Cross Investing 
Fund) 

 นโยบายการลงทนุของกองทนุ 

 กองทุนมนีโยบายลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าสนิทรัพยส์ทุธขิองกองทุน โดยจะเนน้
ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Wellington Global Innovation Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน S-ACC (USD) เพียงกองทุนเดียว
เฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ   

 Wellington Global Innovation Fund เป็นกองทุนทีมุ่ง่หาผลตอบแทนจากบรษัิททีค่ดิคน้และไดป้ระโยชน์จากนวัตกรรมใหม่ๆ ในทุก
กลุ่มอตุสาหกรรมจากหลายธุรกจิทั่วโลก อาทเิชน่ นวัตกรรมดา้นสขุภาพ นวัตกรรมการเงนิหรอืฟินเทค และ/หรอืบรษัิททีใ่ช ้Machine 
Learning และ/หรือระบบอัตโนมัต ิ เป็นตน้ ซึง่เป็นบรษัิทที่มีโมเดลธุรกจิสอดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกดิขึน้ในอนาคต โดย
กองทุนหลักเป็นกองทุนในกลุ่ม Wellington Management Funds (Luxembourg) ทัง้นี้ Wellington Luxembourg S.à r.l. (บรษัิทจัดการ
กองทุนหลัก) ไดม้อบหมายให ้Wellington Management Company LLP เป็นผูบ้ริหารจัดการกองทุน โดยกองทุนหลักจัดตัง้ตาม
กฎเกณฑ์ของ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) และจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ
ลักเซมเบิร์ก ภายใตก้ารกํากับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ 
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) 

 ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะสง่คําสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลักไปยังประเทศลักเซมเบริก์ ในรูปสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ อนึง่ บรษัิทจัดการ 
ขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณาเปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุน หรือซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นใดนอกเหนือจาก
ประเทศลักเซมเบริก์ และหรอืเปลีย่นแปลงสกลุเงนิได ้โดยบรษัิทจัดการจะคํานงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสําคัญ และไมถ่อื
เป็นการดําเนนิการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ โดยถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

 ส่วนที่เหลือ อาจพจิารณาลงทุนในหรือมีไวซ้ ึง่หลักทรัพย ์หรือทรัพยส์นิอื่น หรือการหาดอกผล โดยวธิีอื่นตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. 
กําหนดหรอืเห็นชอบใหก้องทนุลงทนุได ้ทัง้ในและตา่งประเทศ 

 อืน่ๆ  

 กองทุนอาจลงทนุในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพือ่ป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นตามดลุยพนิจิของผูจ้ัดการ
กองทุน โดยผูจ้ัดการกองทุนจะพจิารณาปรับสัดส่วนการป้องกันความเสีย่งตามความเหมาะสมหรือเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการ
บริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมถึงอาจลงทุนหรือมีไวซ้ ึง่ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหนา้แฝง 
(Structured Note : SN) ตราสารหนี้ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากว่าทีส่ามารถลงทนุได ้(Non - Investment Grade) ตราสารหนี้
ทีไ่มไ่ดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated Securities) และ/หรอืหลักทรัพยท์ีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน (Unlisted Securities)   

 กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น เช่น กองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน Property/ REITs เป็นตน้ ซึง่อยู่
ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ โดยเฉลีย่รอบปีบัญชไีมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสมอกีต่อไป เชน่ มกีารเปลีย่นแปลงนโยบายการลงทุน หรอืลงทุนไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงคห์ลักของกองทุน หรอืมผีลการดําเนนิงานตกต่ําอย่างมนัียสําคัญหรอืตดิต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรอืมขีนาด
กองทนุลดต่ําลงมากอย่างมนัียสําคัญ จนอาจมผีลกระทบต่อการลงทุน เป็นตน้ และ/หรอืในกรณีทีก่องทุนหลักไดเ้ลกิโครงการ บรษัิท
จัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะนําเงนิไปลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศอืน่ใดทีม่นีโยบายการลงทนุใกลเ้คยีงกัน หรอืขอสงวนสทิธใินการเลกิ
โครงการจัดการกองทนุรวม โดยถอืว่าไดรั้บมตเิห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ หากมกีารดําเนนิการดังกล่าว บรษัิทจัดการจะ
ประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้โดยไมช่กัชา้ ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการที ่www.bblam.co.th 
บรษัิทจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงประเภทและลักษณะพเิศษของกองทนุเป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุ (Fund of Funds) หรอืลงทนุ
โดยตรง หรอืสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Funds) ได ้โดยไม่ทําใหร้ะดับความเสีย่งของการลงทุน (Risk Profile) 
เพิม่ขึน้และผลตอบแทนเปลีย่นแปลงอย่างมนัียสําคัญ ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามดุลยพนิจิของผูจ้ัดการกองทุน โดยขึน้กับสถานการณ์ตลาด  
ณ ขณะนัน้ และตอ้งเป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงดังกล่าวบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้ือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไมน่อ้ยกว่า 30 วันก่อนการแกไ้ขโครงการผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการที ่www.bblam.co.th และหรอื
ชอ่งทางอืน่ตามความเหมาะสม 

1.2 การแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ และสทิธปิระโยชนข์องผูถ้อืหนว่ยลงทนุแยกตามชนดิของหนว่ยลงทนุ 

 กองทนุไมม่กีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทนุ 
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1.3 ลกัษณะทีสํ่าคญัของกองทนุรวม 

กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของ Wellington Global Innovation Fund (กองทนุหลัก) ชนดิหน่วยลงทุน S-ACC (USD) เพยีงกองทนุ
เดยีวเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

ขอ้มูลกองทนุหลกั  

ชือ่กองทนุ  Wellington Global Innovation Fund 

ชนดิหนว่ยลงทนุ  S-ACC (USD) 

วนัทีจ่ดัต ัง้กองทนุ   16 กมุภาพันธ ์2560 

ประเภทโครงการ กองทนุรวมตราสารทนุ 

อายโุครงการ ไมก่ําหนด 

นโยบายการลงทนุ เพือ่แสวงหาผลตอบแทนจากการลงทนุในบรษัิทจากทุกประเทศทั่วโลก โดยกองทุนจะมุ่งหาผลตอบแทน
จาก 1. บรษัิททีค่ดิคน้นวัตกรรมทีม่ศัีกยภาพเปลีย่นแปลงธรุกจิ (Disruption) และ 2. บรษัิททีไ่ดป้ระโยชน์
จากนวัตกรรมใหม่ๆ  และ/หรอืมโีมเดลการทําธรุกจิสอดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต  
โดยการลงทนุจะวเิคราะหใ์นทกุอตุสาหกรรม และเฟ้นหาบรษัิททีม่ศัีกยภาพเตบิโตสงูในแต่ละอุตสาหกรรม 
ผูจ้ัดการกองทุนจะคัดเลอืกลงทุนโดยใชแ้นวคดิ Bottom Up วเิคราะหข์อ้มูลจากปัจจัยพืน้ฐานในกจิการนัน้ๆ 
ประกอบกับการวเิคราะหแ์นวโนม้การเปลีย่นแปลงในอนาคต เพือ่จะลงทุนในกจิการทีม่ผีลประกอบการทีด่ ี
อย่างไรก็ตาม การลงทุนเพือ่ใหไ้ดผ้ลตอบแทนอาจตอ้งใชร้ะยะเวลาในการลงทนุพอสมควร เนื่องจากบาง
อตุสาหกรรมตอ้งใชร้ะยะเวลาในการพัฒนาเพือ่ใหเ้ห็นผลเชงิบวกระยะหนึง่ 

ดชันชีีว้ดั MSCI AC World Index Net USD 

ผูจ้ดัการกองทนุ Wellington Management Company LLP 

ปจัจยัความเสีย่งทีสํ่าคญัของกองทนุหลกั 

1. ความเสีย่งจากการลงทนุในชนดิของหลกัทรพัยเ์พยีงชนดิเดยีว (Concentration Risk) เนื่องจากการลงทนุในหลักทรัพย์
เพยีงชนดิเดยีว จะสง่ผลใหค้วามผันผวนของกองทนุมมีากกวา่กองทนุทีก่ระจายความเสีย่งไปยังหลักทรัพยห์ลายๆ ประเภท  

2. ความเสีย่งของคู่สญัญา (Counterparty Risk) ความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่ปฎิบัติตามขอ้กําหนดในสัญญา อันเนื่องจากการ
ลม้ละลาย หรอืเหตอุืน่ใด 

3. ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพยต์่างประเทศทีม่สีกุลเงนิแตกต่างไปจาก
สกุลเงนิหลัก (Base Currency) มคีวามเสีย่งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นมูลค่าหลักทรัพย ์เงนิปันผล รวมถงึดอกเบีย้ต่างๆ 
จะไดรั้บผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น และมาตรการควบคมุอัตราแลกเปลีย่น โดยอัตราแลกเปลีย่นทีเ่พิม่ขึน้หรอื
ลดลง จะมผีลทําใหม้ลูคา่หน่วยลงทนุผันผวน และอาจทําใหเ้กดิกําไรหรอืขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นได ้

4. ความเสีย่งจากความสามารถในการชําระหนีข้องผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) กองทุนนี้มคีวามเสีย่งจากการทีผู่อ้อกตราสารหนี้
ไมส่ามารถจ่ายชําระหนี้ไดเ้ต็มตามจํานวนเงนิ หรอืตามเวลาทีก่ําหนดไว ้ซึง่เป็นความเสีย่งทีเ่กดิขึน้จากผลการดําเนนิงานของบรษัิทเอง 
โดยปัจจัยหลักทีม่ผีลต่อผลการดําเนนิงานของผูอ้อกตราสารนัน้ อาจประกอบดว้ยประเภทของบรษัิท ขนาดของบรษัิท โครงสรา้ง
เงนิทนุและการจัดสรรทรัพยากรตา่งๆ ฐานะการเงนิคณุภาพของการบรหิาร เป็นตน้ 

5. ความเสีย่งจากการลงทุนในตลาดเกดิใหม ่(Emerging Market Risk) ตลาดเกดิใหม่นัน้มีความเสีย่งสูงกว่าตลาดที่พัฒนาแลว้ 
เนื่องจากตลาดเกดิใหม่นั้นมขีอ้จํากัดดา้นต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนและการนําเงนิกลับประเทศ การเขา้ถงึและการเปิดเผย
ขอ้มูลทีเ่ขม้งวด ความไม่พรอ้มของระบบชําระราคา และความไม่พรอ้มของผูดู้แลผลประโยชน์ นอกจากนี้ ตลาดเกดิใหม่ยังมคีวาม
เสีย่งต่างๆ เชน่ สภาพคล่องต่ํา ความผันผวนของตลาดหุน้และค่าเงนิ การแทรกแทรงของรัฐบาล นโยบายขอ้บังคับเกีย่วกับภาษี 
และตลาดหลักทรัพยท์ีม่โีอกาสเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคต ความไม่มั่นคงทางการเมอืงและเศรษฐกจิ รวมถงึผลกระทบจากภาวะเงนิเฟ้อ
และเงนิฝืด 

6. ความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Risk) การลงทุนในตราสารทุน มีปัจจัยทางมหภาคและจุลภาคต่างๆ เช่น 
ภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง ภาวะตลาดทีม่ผีลกระทบตอ่ราคาของหลักทรัพยท์ีก่องทนุลงทนุ จงึมคีวามเสีย่งทีห่น่วยลงทนุมคีวามผันผวน   

7.   ความเสีย่งจากสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ ีก่องทุนลงทุน (Liquidity Risk) ความเสีย่งที่เกดิจากการที่กองทุนไม่สามารถ
จําหน่ายหลักทรัพยท์ี่ลงทุนไดใ้นราคาที่เหมาะสม และภายในระยะเวลาอันสมควร หรือตลาดหลักทรัพยท์ีก่องทุนทําการซือ้ขาย
หลักทรัพยอ์าจหยดุรับคําสั่งซือ้ขาย เนื่องจากสภาวะตลาด ณ ขณะนัน้ ความเสีย่งขา้งตน้อาจสง่ผลกระทบตอ่มลูค่าหน่วยลงทุนของ
กองทนุ 

8.  ความเสีย่งของตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิที่กองทุนไปลงทุนอาจเปลี่ยนแปลง
เพิม่ขึน้หรอืลดลง เนื่องจากการเปลีย่นแปลงของภาวะเศรษฐกจิโลก ภาวะเศรษฐกจิ สังคม และการเมอืงของแตล่ะประเทศ รวมถงึ
การผันผวนของสถานการณ์ตลาดเงนิและตลาดทนุ ซึง่จะทําใหห้น่วยลงทนุมคีวามผันผวน  

9.  ความเสีย่งจากกฎขอ้บงัคบัต่างๆ (Regulatory Risk) การลงทุนในต่างประเทศอาจมีความเสี่ยงหลากหลายปัจจัย เช่น 
ขอ้จํากัด หรอืกฎหมาย หรอืมาตรการควบคมุการแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ 



 

 
3 กองทุนเปิดบวัหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอรทู์นิตี้   | B-GTO 

10.  ความเสีย่งจากการลงทนุในตราสารอนุพนัธ ์(Derivative Risk) กองทุนอาจลงทนุในตราสารอนุพันธ ์โดยมวัีตถุประสงคเ์พือ่
เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารกองทนุ (Efficient Portfolio Management) และป้องกันความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่น (Hedging) 
เท่านัน้ แต่ในบางกรณีตราสารอนุพันธอ์าจทําใหก้องทุนเกดิการขาดทุนหรอืเพิม่ความผันผวนใหก้องทุนได ้และในบางกรณีการใช ้
เครื่องมือป้องกันความเสีย่งอาจป้องกันความเสีย่งไม่ไดท้ัง้หมด บรษัิทจัดการจะพจิารณาลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้อย่าง
ระมัดระวังตามความเหมาะสมกับสถานการณ์  

11.  ความเสีย่งของประเทศทีก่องทุนหลกัไปลงทุน (Country Risk) เป็นความเสีย่งในการลงทุนทีข่ ึน้อยู่กับความมั่นคงทางดา้น
เศรษฐกจิหรอืการเมอืงของประเทศทีก่องทนุนําเงนิไปลงทนุ หรอืแสวงหาผลตอบแทน โดยทั่วไปนัน้ประเทศทีพั่ฒนาแลว้ถอืไดว้่ามี
เสถยีรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกจิและการเมอืงสงูกวา่ประเทศกาํลังพัฒนาและประเทศกําลังพัฒนา   

แนวทางการบรหิารความเสีย่งของกองทนุหลกั 

กองทุนหลักจะลงทุนภายใตก้รอบนโยบายของกองทุนหลัก และมีเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์ของ Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ทีเ่ป็นหน่วยงานกํากับดแูลตลาดการเงนิของลักเซมเบริก์ ที ่CSSF Circular 11/512 ซึง่มกีาร
แกไ้ขเพิม่เตมิที่ CSSF Circular 18/698 รวมถงึการบรหิารความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง (Liquidity 
Risk) ความเสีย่งของคูส่ัญญา (Counterparty Risk) และความเสีย่งอืน่ๆ ทัง้หมด   

ทัง้นี้ การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุนหลักไดถู้กคัดเลือกมาเฉพาะส่วนทีส่ําคัญและจัดแปลมาจากตน้ฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น  
ในกรณีทีม่คีวามแตกต่างหรอืไม่สอดคลอ้งกับตน้ฉบับภาษาอังกฤษ ใหถ้อืตามตน้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ ์และหากกองทุนหลักมีการ
เปลีย่นแปลงขอ้มูลขา้งตน้ใดๆ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงขอ้มลูดังกลา่วใหส้อดคลอ้งกับกองทนุหลัก 

คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยของกองทนุหลกั 

 

แหลง่ทีม่า: Factsheet Wellington Global Innovation Fund ณ วันที ่31 มกราคม 2566 

ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงั 

 

แหลง่ทีม่า: Factsheet Wellington Global Innovation Fund ณ วันที ่31 มกราคม 2566 
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ความผนัผวนของผลการดําเนนิงาน 
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1.4 ผลตอบแทนทีผู่ล้งทนุจะไดจ้ากเงนิลงทนุ  

 ผูล้งทนุจะมโีอกาสไดรั้บกําไรจากมูลคา่หน่วยลงทนุทีเ่พิม่ขึน้ (Capital Gain) ในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทนุ ณ วันที ่ผูล้งทนุทําการขายคนื  
มมีลูคา่สงูกวา่มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทีผู่ล้งทนุทําการซือ้กองทนุ 

1.5 จํานวนเงนิทนุโครงการลา่สุด 

  จํานวนเงนิทนุโครงการนี้เทา่กับ 5,000 ลา้นบาท  

1.6 รอบระยะเวลาบญัช ี

 กองทนุรวมนี้มรีอบระยะเวลาบัญชสีิน้สดุทกุวันที ่31 มกราคมของทกุปี 

1.7 ปจัจยัใดทีม่ผีลกระทบอยา่งมนียัสําคญัตอ่เงนิลงทนุของผูล้งทนุ 

ปัจจัยทีม่ผีลกระทบตอ่เงนิลงทนุ ไดแ้ก ่
 ผลการดําเนนิงานของกองทนุหลัก 
 การเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นของเงนิบาทและสกลุเงนิทีนํ่าไปลงทนุในกองทนุหลัก 
 ปัจจัยทางเศรษฐกจิอืน่ๆ เชน่ ภาวะเศรษฐกจิทัง้ในและตา่งประเทศ ภาวะอัตราเงนิเฟ้อ คา่เงนิ 
 ภาวะตลาดหลักทรัพยข์องทัง้ในและตา่งประเทศ 

1.8 การเลือ่นกําหนดเวลาชําระคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุ 

 บรษัิทจัดการอาจเลือ่นกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คํีาสั่งขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได ้
ในกรณีดังตอ่ไปนี้ 
(1) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุดังตอ่ไปนี้ โดยไดรั้บความเห็นชอบของ

ผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 
(ก) มเีหตจํุาเป็นทาํใหไ้มส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล หรอื 
(ข) มเีหตุทีท่ําใหก้องทุนรวมไมไ่ดรั้บชําระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดังกล่าวอยู่

นอกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ 
(2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคํีาสั่งขายคนืหน่วยลงทุนก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษัิทจัดการพบว่าราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

และผูด้แูลผลประโยชน์ยังไมไ่ดรั้บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา 

1.9 การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหนว่ยลงทนุตามคําส ัง่ทีร่บัไวแ้ลว้ 

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

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนทีรั่บไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดังนี้ 
(ก) บรษัิทจัดการมเีหตอุันควรสงสัยวา่ผูล้งทนุรายนัน้ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกับการกระทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้

(1) การกระทําทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ
ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายตา่งประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย 
(3) การกระทําทีเ่ป็นการปฏบัิตติามคําสั่งเกีย่วกับการยดึหรอือายัดทรัพยส์นิโดยบคุคลผูม้อีํานาจตามกฎหมาย 

(ข)  บรษัิทจัดการไมส่ามารถดําเนนิการรูจ้ักลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับลกูคา้ไดใ้นสาระสําคัญ 

2. อยู่ในระหว่างดําเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการรายอืน่เขา้บรหิารจัดการกองทนุรวมภายใตก้ารจดัการของตนอันเนื่องมาจาก การที่
บรษัิทจัดการรายเดมิไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการดํารงเงนิกองทุน
ของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุรวม การจัดการกองทุนสว่นบุคคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละการคา้หลักทรัพย ์
และการจัดจําหน่ายหลักทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผูจ้ัดการเงนิทนุสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ ซึง่ใหก้ระทําไดไ้มเ่กนิ 3 วันทําการ 

3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพือ่เลกิกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจรงิซึง่บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้มคีวามเชือ่โดยสจุรติและ
สมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี้ และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทนุโดยรวม 
(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทนุสทุธ ิณ วันใดวันหนึง่เกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทนุสทุธใินชว่งระยะเวลา 5 วันทําการ ซือ้ขายหน่วยลงทนุใดตดิตอ่กันคดิเป็นจํานวนเกนิกวา่ 2 

ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ กรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กีําหนดระยะเวลาการรับซือ้คนืหน่วย
ลงทุนเป็นชว่ง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน 
ซึง่กองทนุรวมเปิดใหรั้บซือ้คนืหน่วยลงทนุเทา่นัน้ 
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ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะไม่ดําเนินการตามขอ้ 3 หากบรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มีความเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าการเลกิ
กองทนุรวมจะไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูเ่นื่องจากกองทนุรวมยังคงมทีรัพยส์นิคงเหลอื ทีม่คีณุภาพและมสีภาพ
คลอ่งอยา่งเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูจ่ะไมไ่ดรั้บผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 

1.10 ช่องทางทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะทราบขอ้มูลเกีย่วกบัมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคา่หน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทนุ 

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

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

1.11 ชอ่งทางทีผู่ล้งทนุสามารถทราบขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบักองทนุรวมนี ้

ผูล้งทนุสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ไดท้ี ่

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

 ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

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

เนื่องจากกองทนุเปิดบัวหลวงโกลบอลธมีเมตกิออพพอรท์ูนติี ้มนีโยบายเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึง่มลูคา่หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว อาจเพิม่ขึน้หรอืลดลงในชว่งเวลาต่างๆ ได ้ตามระดับราคาของหลักทรัพยท์ีล่งทุน ซึง่กองทุนมคีวามเสีย่งและ
แนวทางในการบรหิารความเสีย่ง โดยเรยีงลําดับตามโอกาสทีอ่าจเกดิขึน้และนัยสําคัญของผลกระทบจากมากไปนอ้ย ดังตอ่ไปนี ้

1. ความเสีย่งจากการลงทุนในภูมภิาคเดยีวหรอืชนดิของสนิทรพัยเ์พยีงชนดิเดยีว (Concentration Risk) เนื่องจากการลงทุนใน
ภูมภิาคหลักเพียงภูมภิาคเดียว หรอืชนดิของสนิทรัพยเ์พียงชนิดเดียวจะสง่ผลใหค้วามผันผวนของกองทุนมมีากกว่ากองทุนที่กระจายความ
เสีย่งไปยังสนิทรัพยห์ลายๆ ประเภท 

 แนวทางการบรหิารความเสีย่ง เนื่องจากนโยบายการลงทุนเปิดกวา้งใหผู้จ้ัดการกองทนุสามารถกระจายการลงทุนในตราสารทนุทั่วโลก จงึเป็น
การลดความผันผวนจากการถอืครองหลักทรัพยท์ีอ่งิกับตลาดใดเพยีงตลาดเดยีว 

2. ความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Risk) การลงทุนในตราสารทุน จะมีปัจจัยทางมหภาคและจุลภาคต่างๆ เช่น ภาวะ
เศรษฐกจิ การเมอืง ภาวะตลาดจะมผีลกระทบตอ่ราคาของหลักทรัพยท์ีก่องทนุลงทนุ จงึมคีวามเสีย่งทีห่น่วยลงทนุมคีวามผันผวน 

 แนวทางบรหิารความเสีย่ง เนื่องจากนโยบายการลงทุนเปิดกวา้งใหผู้จ้ัดการกองทนุสามารถกระจายการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก จงึเป็นการ
ลดความผันผวนจากการถอืครองหลักทรัพยท์ีอ่งิกับตลาดใดเพยีงตลาดเดยีว 

3. ความเสีย่งจากสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ ีก่องทุนลงทุน (Liquidity Risk) ความเสีย่งที่เกดิจากการที่กองทุนไม่สามารถจําหน่าย
หลักทรัพยท์ีล่งทุนไดใ้นราคาทีเ่หมาะสม และภายในระยะเวลาอันสมควร หรอืตลาดหลักทรัพยท์ี่กองทุนทําการซือ้ขายหลักทรัพยอ์าจหยุด
รับคําสั่งซือ้ขาย เนื่องจากสภาวะตลาด ณ ขณะนัน้ ความเสีย่งขา้งตน้อาจสง่ผลกระทบตอ่มลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุ  

 แนวทางการบรหิารความเสีย่ง การทีก่องทุนอาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ทีม่ลัีกษณะคลา้ยเงนิฝาก หรอืตราสารหนี้ทั่วไป หรอืเงนิฝากใน
สถาบันการเงนิตามกฎหมายไทยที่มอีายุของตราสารหรอืสัญญา หรอืระยะเวลาการฝากเงนิ แลว้แต่กรณี ต่ํากว่า 1 ปี โดยมวัีตถุประสงคเ์พื่อ
รักษาสภาพคลอ่งของกองทนุและลดความเสีย่งจากการรับชําระคนืจงึทําใหช้ว่ยลดความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งของหลักทรัพยท์ีล่งทนุได ้

4. ความเสีย่งของตลาด (Market Risk) ความเสีย่งทีม่ลูค่าของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีก่องทุนไปลงทุนอาจเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลง 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกจิโลก ภาวะเศรษฐกจิ สังคม และการเมืองของแต่ละประเทศ รวมถงึการผันผวนของสถานการณ์
ตลาดเงนิและตลาดทนุ ซึง่จะทําใหห้น่วยลงทนุมคีวามผันผวน 

 แนวทางการบรหิารความเสีย่ง บรษัิทจัดการจะพจิารณาการลงทนุในกองทุนหลักโดยมสีัดสว่นการลงทนุทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกับนโยบาย
การลงทนุของกองทนุ โดยคํานงึถงึสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ การเมอืง และภาวะตลาดเงนิซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การลงทนุในกองทนุหลัก 

5. ความเสีย่งจากการลงทนุในตลาดเกดิใหม ่(Emerging Market Risk) เนื่องจากตลาดเกดิใหม่นัน้มคีวามเสีย่งสงูกว่าตลาดทีพั่ฒนาแลว้ 
เนื่องจากตลาดเกดิใหมนั่น้มขีอ้จํากัดดา้นต่างๆ ยกตัวอยา่งเชน่ การลงทนุและการนําเงนิกลับประเทศ การเขา้ถงึ/เปิดเผยขอ้มลูทีเ่ขม้งวด ความ
ไมพ่รอ้มของระบบชําระราคา และความไมพ่รอ้มของผูดู้แลผลประโยชน์ นอกจากนี้ ตลาดเกดิใหม่ยังมคีวามเสีย่งต่างๆ เชน่ สภาพคล่องต่ํา ความ
ผันผวนของตลาดหุน้และค่าเงนิ การแทรกแทรงของรัฐบาล นโยบายขอ้บังคับเกีย่วกับภาษีและตลาดหลักทรัพยท์ีม่โีอกาสเปลีย่นแปลงไดใ้น
อนาคต ความไมม่ั่นคงทางการเมอืงและเศรษฐกจิ รวมถงึผลกระทบจากภาวะเงนิเฟ้อและเงนิฝืด 

 แนวทางการบรหิารความเสีย่ง ดว้ยนโยบายทีเ่ปิดกวา้งในการลงทุนตราสารทุกหลายประเทศ ทําใหผู้จ้ัดการกองทุนสามารถกระจายลงทนุเพือ่
ลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิจากความไม่แน่นอนดา้นเสถยีรภาพของประเทศทีก่องทุนไดท้ําการลงทุน เนื่องจากสภาวะเศรษฐกจิ รวมถงึอตุสาหกรรม
ของแตล่ะประเทศมคีวามหลากหลาย ทําใหก้ารลงทนุพรอ้มๆ กันในหลายประเทศจงึน่าจะลดความผันผวนของพอรต์โฟลโิอการลงทนุลง 

6. ความเสีย่งจากกฎขอ้บงัคบัต่างๆ (Regulatory Risk) การลงทุนในต่างประเทศอาจมีความเสีย่งหลากหลายปัจจัย เช่น ขอ้จํากัด หรือ
กฎหมาย หรอืมาตรการควบคมุการแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ 

 แนวทางการบรหิารความเสี่ยง บรษัิทจัดการบรหิารความเสีย่งนี้โดยพจิารณาลงทุนในบรษัิทที่แน่ใจไดว้่าอยู่ภายใตก้ฎหมายที่ใชบั้งคับใน
ประเทศทีบ่รษัิทดังกลา่วประกอบธรุกจิอยู ่ซ ึง่บรษัิทนัน้จะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายในการประกอบธรุกจิดังกล่าว  

 อย่างไรก็ตาม ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในระดับภาคเอกชนนัน้มนีอ้ย โดยสว่นใหญ่จะเกดิขึน้จากผลของการกระทําของรัฐบาล เชน่ บรษัิทของรัฐบาล
อาจไดรั้บประโยชน์จากกฎเกณฑท์ี่ไม่เป็นกลาง หรอืไดรั้บสทิธพิเิศษในการเขา้สู่ตลาดและอํานาจในการควบคุมตลาดในกรณีนี้คู่แข่งที่เป็น
ภาคเอกชนก็อาจไดรั้บผลกระทบได ้

7. ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) เนื่องจากการลงทนุในหลักทรัพยต์่างประเทศทีม่สีกุลเงนิแตกต่างไปจากสกุลเงนิหลัก 
(Base Currency) มคีวามเสีย่งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น มลูคา่หลักทรัพย ์เงนิปันผล รวมถงึดอกเบีย้ต่างๆ จะไดรั้บผลกระทบจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น และมาตรการควบคุมอัตราแลกเปลีย่น โดยอัตราแลกเปลีย่นทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลง จะมผีลทําใหมู้ลค่าหน่วย
ลงทนุผันผวน และอาจทําใหเ้กดิกําไรหรอืขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นได ้

 แนวทางการบรหิารความเสีย่ง บรษัิทจัดการอาจพจิารณาลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพือ่ป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิ
หรอืไม่ก็ได ้โดยขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการ ซึง่จะลงทนุในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพือ่ป้องกันความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง
กับอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราในสกุลเงนิต่างประเทศทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 
ตัวอย่างเชน่ กรณีค่าเงนิต่างประเทศของหลักทรัพยท์ีล่งทุนมแีนวโนม้อ่อนค่าอย่างมนัียสําคัญ และอาจมตีน้ทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกัน
ความเสีย่ง โดยทําใหผ้ลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทุนที่เพิม่ขึน้ ทัง้นี้การป้องกันความเสีย่งจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลีย่นเงนิดังกล่าว อาจไมส่ามารถป้องกันความเสีย่งไดท้ัง้หมด และหากคาดการณ์ผดิจะทําใหเ้สยีโอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนทีม่ากขึน้ 
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8. ความเสีย่งของคูส่ญัญา (Counterparty Risk) ความเสีย่งทีคู่่สัญญาไม่ปฏบัิตติามขอ้กําหนดในสัญญา อันเนื่องจากการลม้ละลาย หรอื
เหตอุืน่ใด 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารหนี้/เงินฝากที่มีคุณภาพ โดยเงินฝาก/ ตราสารหนี้ของ
บริษัทเอกชนทั่วไปจะตอ้งไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ขึน้ไป รวมถงึเงินฝาก
ธนาคาร และตราสารหนี้ภาครัฐ ซึง่มคีวามเสีย่งจากการผดินัดชําระหนี้ทัง้เงนิตน้และดอกเบีย้ในระดับต่ํา กองทนุจงึมคีวามเสีย่งประเภทนีต่ํ้า 

9. ความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์(Derivative Risk) กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ ์เชน่ สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ และ
ออปชั่น (จะมีการใชอ้อปชั่นในกองทุนหลักเท่านั้น) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio 
Management) และป้องกันความเสี่ยงดา้นอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) เท่านั้น แต่ในบางกรณีตราสารอนุพันธ์อาจทําใหก้องทุนเกดิการ
ขาดทุน หรือเพิม่ความผันผวนใหก้องทุนได ้และในบางกรณี การใชเ้ครื่องมือป้องกันความเสีย่งอาจป้องกันความเสีย่งไม่ไดท้ัง้หมด บรษัิท
จัดการจะพจิารณาลงทนุในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้อย่างระมัดระวังตามความเหมาะสมกับสถานการณ ์

 แนวทางการบรหิารความเสีย่ง บรษัิทจัดการจะพจิารณาคัดเลือกการทําธุรกรรมป้องกันความเสีย่งดังกล่าวใหเ้หมาะสม เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์
สงูสดุแกก่องทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
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3. เครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งของกองทนุรวม 

บรษัิทจัดการจะใชดุ้ลยพนิจิพจิารณาเลอืกใชเ้ครือ่งมอือย่างหนึง่อย่างใดหรอืหลายอย่าง ตามความจําเป็นและหรอืตามการประเมนิว่าสมควร
ภายใตเ้งื่อนไขขอ้จํากัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวขอ้งในขณะนั้นๆ ตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผูถ้ือหน่วยลงทุน  
โดยการใชเ้ครือ่งมอืชนดิหนึง่ๆ อาจมรีายละเอยีดหลักเกณฑแ์ละหรอืเงือ่นไขทีใ่ชแ้ตกต่างกันในแต่ละวันทําการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืนัน้ๆ ทัง้นี้ 
หากในวันนัน้กองทนุรวมมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษัิทจัดการอาจไมใ่ชเ้ครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องก็ได ้โดยขึน้อยู่กับดลุยพนิจิของ
บรษัิทจัดการ 

กองทนุมเีครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งของกองทนุรวม โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกับเครือ่งมอืดังกลา่ว ดังนี้ 

3.1 การกําหนดใหผู้ล้งทนุเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย โดยวธิกีารดังนี้ 

3.1.1 คา่ธรรมเนยีมการรกัษาสภาพคลอ่ง (Liquidity Fee) 

เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้liquidity fee บรษัิทจัดการจะพจิารณาดําเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

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

3.1.2 การปรบัมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสูตรการคํานวณทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของกองทนุรวม (Swing 
Pricing) 

เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้swing pricing บรษัิทจัดการจะพจิารณาดําเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

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

3.1.3 ค่าธรรมเนยีมการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีส่ะทอ้นตน้ทุนในการซือ้ขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม (Anti-Dilution 
Levies - ADLs) 

เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้ADLs บรษัิทจัดการจะพจิารณาดําเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

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

ทัง้นี้ ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มลูเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคล่องของกองทุนปลายทางเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนในเว็บไซต ์
https://www.wellington.com/en-es/institutional/funds/global-innovation-fund 

3.2 การกําหนดเงือ่นไขหรอืขอ้จํากดัในการรบัคําส ัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุ โดยวธิกีารอยา่งหนึง่อยา่งใดหรอืหลายอยา่งดังนี้ 

3.2.1 การกําหนดระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นการขายคนืหนว่ยลงทนุ (Notice Period) 

เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้notice period บรษัิทจัดการสามารถจะพจิารณาดําเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทางได ้

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

3.2.2 การกําหนดเพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุ (Redemption Gate) 

เมือ่กองทนุปลายทางมกีารใช ้redemption gate บรษัิทจัดการจะพจิารณาดําเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทาง 

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

ทัง้นี้ ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มลูเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคล่องของกองทุนปลายทางเพิม่เตมิไดจ้ากหนังสอืชีช้วนในเว็บไซต ์
https://www.wellington.com/en-es/institutional/funds/global-innovation-fund 

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

3.4 การกําหนดใหบ้รษิทัจดัการสามารถระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (Suspension of Dealings) โดยบรษัิทจัดการจะใชเ้พดาน
การขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ 1 วันทําการ เวน้แต่จะไดรั้บการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการพจิารณา
แลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นตอ้งระงับการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ 
กรณีเกดิเหตตุามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด เมือ่เกดิเหตใุนกรณีใดกรณีหนึง่ดังนี้  

(ก) ตลาดหลักทรัพยไ์มส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ

https://www.wellington.com/en-es/institutional/funds/global-innovation-fund
https://www.wellington.com/en-es/institutional/funds/global-innovation-fund
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(ข) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มีความเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นตอ้งระงับการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยไดรั้บความ
เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตจํุาเป็นตามกรณีใดกรณีหนึง่ดังนี้  

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

ในกรณีทีม่กีารระงับการซือ้ขายหน่วยลงทนุตาม (ข) บรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ํานักงานทราบโดยทันท ีทัง้นี้ หากเป็นการระงับการ
ซือ้ขายหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 วันทําการ สํานักงานอาจพจิารณาสั่งการใหบ้รษัิทจัดการดําเนนิการโดยประการใดๆ เพือ่คุม้ครอง
ประโยชน์ของผูถ้อืหนว่ยลงทนุโดยรวมหรอืเพือ่ลดผลกระทบตอ่ธรุกจิการจัดการกองทนุรวม  

(ค) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้เกดิขึน้ ซึง่ก่อใหเ้กดิ
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมนัียสําคัญ 

1. ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยท์ีก่องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวม
ลงทนุในหลักทรัพยท์ีซ่ ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยแ์หง่นัน้เกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

2. มเีหตุการณ์ทีท่ําใหไ้ม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีและทําใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจากประเทศ
หรอืรับโอนเงนิจากตา่งประเทศไดต้ามปกต ิ 

3. มเีหตุทีท่ําใหก้องทุนรวมไมไ่ดรั้บชําระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทุนไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการ และผูด้แูลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้ 
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4. คําเตอืน 

 บรษัิทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพเิศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือลงทุนโดยตรง 
หรอืสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้โดยไม่ทําใหร้ะดับความเสีย่งของการลงทุน (Risk Profile) เพิม่ขึน้ และ
ผลตอบแทนเปลีย่นแปลงอย่างมนัียสําคัญ ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามดลุยพนิจิของผูจ้ัดการกองทุน โดยขึน้กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนัน้ และ
ตอ้งเป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

 กองทนุนี้มกีารลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการเดยีวกัน ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ดังนัน้ บรษัิท
จัดการจะจัดใหม้รีะบบงานทีป้่องกันธุรกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อันอาจเกดิจากนโยบายการลงทุนทีเ่ปิดใหม้กีาร
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการเดยีวกัน เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนของทัง้กองทุนตน้ทางและ
กองทนุปลายทาง โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่www.bblam.co.th 

 บรษัิทจัดการใชข้อ้มูลในอดตีในการคํานวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสทิธิส์หสัมพันธ ์(Absolute Correlation Coefficient) กองทนุรวมจงึมี
ความเสีย่ง หากสนิคา้หรอืตัวแปรทีส่ัญญาซือ้ขายลว่งหนา้อา้งองิ (Underlying) และทรัพยส์นิทีต่อ้งการลดความเสีย่งเคลือ่นไหวในทศิทาง
ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้มลูในอดตี ซึง่อาจสง่ผลใหก้ารเขา้ทําสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ไมส่ามารถลดความเสีย่งไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ 

 บรษัิทจัดการอาจลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่บรษัิทจัดการ เชน่เดยีวกันกับทีบ่รษัิทจัดการลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่
เพือ่กองทนุรวมตามหลักเกณฑท์ีส่ํานักงานกําหนด โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีะบบงานทีป้่องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เพือ่ใหเ้กดิ
ความเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

 ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการมพัีนธสัญญา หรอืขอ้ตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรอืหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรอืมคีวามจําเป็นจะตอ้งปฏบัิตติาม
กฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าทีเ่กดิขึน้แลว้ในขณะนี้หรอืจะเกดิขึน้ในอนาคต เชน่ ดําเนนิการตาม Foreign Account Tax Compliance 
Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นตน้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดรั้บทราบและตกลงยนิยอมใหส้ทิธแิก่บรษัิทจัดการทีจ่ะปฏบัิตกิารและ
ดําเนนิการต่างๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพันธสัญญา หรอืขอ้ตกลง หรอืกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึง่รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ของผู ้
ถอืหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ทีจ่่ายจากเงนิไดข้องผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนมสีทิธดํิาเนนิการอืน่ใดเท่าทีจํ่าเป็นสําหรับการปฏบัิตติาม
พันธสัญญา หรอืขอ้ตกลง หรอืกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ 

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

 กองทนุรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมด ดังนัน้ หากผูถ้อืหน่วยลงทุน
ดังกลา่วไถถ่อนหน่วยลงทุนอาจมคีวามเสีย่งใหก้องทนุตอ้งเลกิกองทนุรวมได ้ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มูลการถอืหน่วยลงทนุเกนิ 1 ใน 3 
ไดท้ี ่www.bblam.co.th 

 บรษัิทจัดการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลักทรัพยเ์พือ่ตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏบัิตติามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ทีส่มาคมบรษัิท
จัดการลงทุนกําหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทนุดังกล่าวใหบ้รษัิทจัดการทราบ เพือ่ทีบ่รษัิทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซือ้ขาย
หลักทรัพยข์องพนักงานได ้

 การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงานไดรั้บรองถงึความถูกตอ้งของ
ขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของหนว่ยลงทนุทีเ่สนอขายนัน้ 

 ผูล้งทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) ได ้โดยตดิต่อบรษัิทประกันชวีติทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 
ทัง้นี้ การซือ้ขายกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนอาจมขีอ้กําหนด และวธิปีฏบัิตทิีแ่ตกต่างไปจากการซือ้ขายกองทุนเพยีงอย่างเดยีว  
ผูล้งทนุควรศกึษารายละเอยีดขอ้กําหนดดังกลา่วไดต้ามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม ์
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5. สทิธแิละขอ้จํากดัของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

5.1 เง ือ่นไขทีผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถูกจํากดัสทิธ ิ    

ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจถกูจํากัดสทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ ในกรณีทีบ่คุคลใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่หนึง่ในสามของจํานวน
หน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษัิทจัดการหรอืบรษัิทหลักทรัพยท์ีเ่ป็นเจา้ของบัญชแีบบไมเ่ปิดเผยชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ (Omnibus 
Account) จะไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลนัน้ในสว่นที่เกนิกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ เวน้แต่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอืน่ หรอือนุมัตเิห็นชอบ ยกเวน้หรอืผ่อนผันใหดํ้าเนนิการเป็นอย่างอืน่ได ้

5.2 ขอ้มูลการถอืหนว่ยลงทนุเกนิขอ้จากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีงทีม่แีนวโนม้วา่อาจจะเกดิขึน้ (ถา้ม)ี 

 ไมม่ ีทัง้นี้ ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จํากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง ไดท้ี ่www.bblam.co.th 

5.3 วธิกีารโอนหนว่ยลงทนุ และขอ้จํากดัการโอนหนว่ยลงทนุ 

 ผูโ้อนและผูรั้บโอนจะตอ้งมายืน่คําขอโอนหน่วยลงทนุดว้ยตนเองทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ในกรณีทีผู่รั้บโอนยังไมเ่คยมบัีญชี
กองทนุกับบรษัิทจัดการมาก่อน ผูรั้บโอนจะตอ้งกรอกรายละเอยีดในคําขอเปิดบัญชกีองทุนและยืน่ต่อผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
พรอ้มกบัคําขอโอนหน่วยลงทนุ 

 ผูโ้อนจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุในอัตรา 50 บาทตอ่หน่วยลงทนุ 1,000 หน่วย หรอืเศษของ 1,000 หน่วย ในวันทีย่ืน่
คําขอโอนหน่วยลงทนุ 

 หลังจากทีไ่ดรั้บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนแลว้ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะสง่มอบหลักฐานการรับคําขอโอน
หน่วยลงทนุใหแ้กผู่โ้อนไวเ้ป็นหลักฐาน 

 นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบันทกึขอ้มูลการโอนหน่วยลงทุนและบรษัิทจัดการจะออกใบยนืยันการโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนหน่วย
ลงทุนและผูรั้บโอนหน่วยลงทนุภายใน 6 วันทําการนับแต่วันทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บคําขอโอนหน่วยลงทนุ สทิธใินการ
ขายคนืหน่วยลงทนุของผูรั้บโอนจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มลูการโอนหน่วยลงทนุแลว้ 

 ขอ้จํากดัการโอน 

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

5.4 การออกและสง่มอบหลกัฐานแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ  

 กรณีสั่งซือ้ผ่านบรษัิทจัดการและหรอืผ่านสาขาผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื บรษัิทจัดการจะออกหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วย
ลงทนุรูปแบบ สมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 

 กรณีสั่งซื้อผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต กําหนดใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนใชเ้อกสารหนา้ที่แสดงรายการเคลื่อนไหวบัญชีกองทุนรวมเป็น
หลักฐานแสดงสทิธไิด ้ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายใดประสงคจ์ะใหอ้อกสมุดบัญชแีสดงสทิธเิพือ่ใชเ้ป็นหลักฐานแสดงสทิธ ิผูถ้อืหน่วย
ลงทนุยังสามารถรอ้งขอไดท้ีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีอ่อกหลักฐานแสดงสทิธนัิน้ๆ ได ้

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

5.5 ช่องทางและวธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดําเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีง
ของบรษิทัจดัการในหลกัทรพัยข์องบรษิทัใดๆ ทีก่องทนุรวมลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดําเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีง ไดท้ี ่www.bblam.co.th 

5.6 ชอ่งทางและวธิกีารรอ้งเรยีนของผูล้งทนุ และนโยบายการระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ตลอดจนวธิเีขา้
สูก่ระบวนการดงักลา่วของกองทนุรวม 

ผูล้งทนุสามารถทําหนังสอืรอ้งเรยีน ไดท้ี ่
 บรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากัด โทรศัพท ์0-2674-6488 กด 8 
 สํานักงาน ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท ์0-2263-6000 
 ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
 ผูด้แูลผลประโยชน์ : ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2299-2668 
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การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ 

 บรษัิทจัดการตกลงใหม้กีารระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการปฏบัิตไิมเ่ป็นไปตามโครงการจัดการ
กองทนุรวมนี้ และ/หรอืหลักเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้ง อันมผีลใหเ้กดิ
ความเสยีหายแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแลว้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําขอ้พพิาทเขา้สู่การพจิารณาตาม
กระบวนการอนุญาโตตลุาการของสํานักงาน ก.ล.ต. ได ้

5.7 ภูมลํิาเนาเพือ่การวางทรพัย ์สําหรบัผูถ้อืหนว่ยลงทนุทกุรายทีไ่มม่ภูีมลํิาเนาในประเทศไทย (ถา้ม)ี 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มภีมูลํิาเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอืน่ บรษัิทจัดการจะอา้งองิทีอ่ยู่ของบรษัิทจัดการเป็น
ภมูลํิาเนาเพือ่การวางทรัพยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรัพย ์
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บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนนิงานของกองทนุรวม 

6.1 ขอ้มูลเกีย่วกบับรษิทัจดัการ 

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

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

จํานวนกองทนุรวมท ัง้หมดและมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 
ณ วันที ่31 มกราคม 2566 มจํีานวนกองทนุรวมทัง้หมด 115 กองทนุ  
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมเทา่กับ 749,675.97 ลา้นบาท 

รายชือ่คณะกรรมการบรษิทั 

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

รายชือ่คณะกรรมการบรหิาร 

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

รายชือ่กรรมการอสิระ 

- ไมม่ ี- 

รายชือ่ผูบ้รหิาร 

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

รายชือ่คณะกรรมการการลงทนุ มดัีงนี้ 

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

 

6.3 รายชือ่ผูจ้ดัการกองทุนประวตักิารศกึษา และประสบการณ์การทํางานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุนรวม รวมท ัง้
หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของผูจ้ดัการกองทนุดงักลา่ว  

ชือ่-สกุล ประวตักิารศกึษา ประสบการณท์ํางานทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การบรหิารจดัการกองทนุรวม 

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของ 
ผูจ้ดัการกองทนุรวม 

1. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ 
สถาบันบัณฑติบรหิารธรุกจิ 
ศศนิทรแ์หง่จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย  

- ปรญิญาตร ีการเงนิ   
Georgia State University, USA 

- CFA 

- Chief Executive Officer 
บลจ.บัวหลวง 

- EVP SSEC Asset Management 
Securities Co., Ltd. 

- ผูอ้ํานวยการ  
บลจ.บัวหลวง  

- ผูจั้ดการกองทนุ  
บลจ.เอ็ม เอฟ ซ ี(มหาชน) 

- Institutional Sales Manager 
บมจ.เคจไีอ 

- Deal Manager  
บมจ.ภัทรธนกจิ 

ดภูาพรวมของกองทนุทีบ่รษัิทจัดการ 
ตดิตามภาวะตลาดเงนิ ตลาดตราสารหน้ี 
และหลักทรัพยต์า่งประเทศ เพือ่ประกอบ 
การวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิารการลงทนุ 

2. นางสาวสุดารตัน ์ทพิยเทอดธนา - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์ 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

- Assistant Managing Director  
บลจ.บัวหลวง  

- ผูจั้ดการกองทนุ  
บลจ.ฟินันซา่ 

- ผูจั้ดการกองทนุ  
บลจ.กรุงเทพธนาทร 

- ผูช้ว่ยผูจั้ดการกองทนุ  
บงล.กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน) 

บรหิารทมีงาน เพือ่ใหก้ารจัดการกองทนุ
มปีระสทิธภิาพ ตดิตามภาวะเศรษฐกจิ 
ภาวะตลาด และตราสารทนุ เพือ่ใชเ้ป็น
ขอ้มลูประกอบการตัดสนิใจลงทนุ และ
กําหนดกลยทุธก์ารลงทนุ 

3. นางอตกิานต ์พานชิเกษม - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีสถติศิาสตร ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- Assistant Managing Director  
บลจ.บัวหลวง 

- ผูอ้ํานวยการ ฝ่ายจัดการกองทนุ  
บลจ.ทหารไทย  

- ผูอ้ํานวยการ ฝ่ายจัดการลงทนุ  
บมจ.ธนาคารทหารไทย 

- ผูช้ว่ยผูอ้ํานวยการ ฝ่ายจัดการลงทนุ  
บมจ.เงนิทนุกรุงเทพธนาทร 

- ผูช้ว่ยผูอ้ํานวยการ ผูจั้ดการกองทนุ 
บล.แอสเซท พลัส 

- ผูช้ว่ยผูอ้ํานวยการ กองทนุสว่นบคุคล  
บมจ.ธนาคารทหารไทย  

- ผูจั้ดการกองทนุสว่นบคุคล  
บมจ.หลักทรัพยเ์อกธํารง 

บรหิารทมีงาน เพือ่ใหก้ารจัดการกองทนุ
มปีระสทิธภิาพ ตดิตามภาวะตลาดและ
หลักทรัพย ์ตราสารหนี ้เพือ่กําหนดกล
ยทุธก์ารลงทนุ บรหิารจัดการกองทนุ 
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ชือ่-สกุล ประวตักิารศกึษา ประสบการณท์ํางานทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การบรหิารจดัการกองทนุรวม 

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของ 
ผูจ้ดัการกองทนุรวม 

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

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

- Assistant Manging Director  
บลจ.บัวหลวง 

- ผูจั้ดการกองทนุอาวโุส 
บล.หลักทรัพยไ์ทยพาณชิย ์ 

- ผูจั้ดการกองทนุอาวโุส 
บลจ.บางกอกแคปปิตอล  

- Assistant Director  
Reserve Management Office 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

บรหิารทมีงาน เพือ่ใหก้ารจัดการกองทนุ
มปีระสทิธภิาพ ตดิตามภาวะเศรษฐกจิ 
ภาวะตลาด และตราสารทนุ เพือ่ใชเ้ป็น
ขอ้มลูประกอบการตัดสนิใจลงทนุ และ
กําหนดกลยทุธก์ารลงทนุ รวมถงึสัดสว่น
ของสนิทรัพยต์า่งๆ (Asset Allocation) 
และอัตราแลกเปลีย่น 

5. นางสาวดษุฏ ีภูพ่ฒัน ์ - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ 
สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์ 

- ประกาศนียบัตรบัณฑติ 
ทางภาษาอังกฤษเพือ่อาชพี 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

- - ปรญิญาตร ีการเงนิ 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

- Assistant Managing Director 
บลจ.บัวหลวง  

- เจา้หนา้ทีก่ารตลาด ฝ่ายสถาบัน  
บลจ.ยโูอบ ี(ไทย)  

- เจา้หนา้ทีซ่ือ้ขายหลักทรัพย ์
บลจ.บที ี 

- ผูจั้ดการกองทนุตราสารหนี ้
บลจ.บัวหลวง  

- เจา้หนา้ทีซ่ือ้ขายหลักทรัพย ์ 
บลจ.บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ ตลาดตราสารทนุ 
เพือ่ประกอบการวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ 
ตดิตามหลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิาร 
การลงทนุ 

6. นางสาวปรยินุช คลอ่งคํานวณการ - ปรญิญาโท การเงนิ  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- ปรญิญาตร ีการเงนิ  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- Senior Vice President  
บลจ.บัวหลวง  

- ผูจั้ดการฝ่ายบรหิารความเสีย่ง  
บลจ.ทหารไทย 

- ผูช้ว่ยผูจั้ดการ กองทนุสว่นบคุคล  
บมจ.ธนาคารทหารไทย 

- นักวเิคราะหห์ลักทรัพย ์ 
บมจ.เงนิทนุกรุงเทพธนาทร 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ ตลาดตราสารหน้ี 
และหลักทรัพยต์า่งประเทศ เพือ่ประกอบ 
การวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิารการลงทนุ 

7. นางสาวอรุณี ศลิปการประดษิฐ - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ (การเงนิ)  
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีบัญช ี
มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 

- Senior Vice President 
บลจ.บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ ตลาดตราสารหน้ี 
และหลักทรัพยต์า่งประเทศ เพือ่ประกอบ 
การวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพย ์ทีล่งทนุ และบรหิารการลงทนุ 

8. นางสาวรุง่นภา เสถยีรนุกลู - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ 
สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

- Vice President  
บลจ.บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ ตลาดตราสารทนุ 
และหลักทรัพยต์า่งประเทศ เพือ่ประกอบ 
การวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิารการลงทนุ 

9. นายเจฟ สุธโีสภณ - ปรญิญาโท MBA  
สถาบันบัณฑติบรหิารธรุกจิ 
ศศนิทรแ์หง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- ปรญิญาตร ี
การเงนิและเศรษฐศาสตร ์ 
U. of Technology, Sydney 

- CFA CAIA 

- Vice President 
บลจ.บัวหลวง  

- Equity Derivatives Middle Office 
Newedge Group  

- Corporate Actions Analyst 
JP Morgan 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ ตลาดตราสารทนุ 
และหลักทรัพยต์า่งประเทศ เพือ่ประกอบ 
การวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิารการลงทนุ 

10. นางสาวศริารตัน ์อรุณจติต ์ - ปรญิญาโท การเงนิ  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- ปรญิญาตร ี 
บรหิารธรุกจิ (การเงนิ) 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

- Vice President  
บลจ.บัวหลวง 

- เจา้หนา้ทีว่จัิยตลาด  
บลจ.เอ็ม เอฟ ซ ี(มหาชน) 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ ตลาดตราสารหน้ี 
และหลักทรัพยต์า่งประเทศ เพือ่ประกอบ 
การวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิารการลงทนุ 

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

- ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- Vice President   
บลจ.บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ ตลาดตราสารหน้ี 
เพือ่ประกอบการวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ 
ตดิตามหลักทรัพยท์ีล่งทนุ และบรหิาร
การลงทนุ 
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ชือ่-สกุล ประวตักิารศกึษา ประสบการณท์ํางานทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การบรหิารจดัการกองทนุรวม 

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของ 
ผูจ้ดัการกองทนุรวม 

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

- ปรญิญาตร ี 
คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบัญช ี
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- CFA 

- Vice President   
บลจ.บัวหลวง 

- Dealer สายบรหิารการเงนิ  
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ ตลาดตราสารทนุ
ของทัง้ในและตา่งประเทศ เพือ่ประกอบ 
การวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ และตดิตาม
หลักทรัพยท์ีล่งทนุ 

13. นางสาวเศรณ ีนาคธน - ปรญิญาโท MBA คณะบรหิารธรุกจิ 
สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์ 
(NIDA) 

- ปรญิญาตร ี 
คณะเศรษฐศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- Vice President 
บลจ.บัวหลวง 

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

6.4 รายชือ่ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน นายทะเบยีนหน่วยลงทุน และผูดู้แลผลประโยชน ์ผูส้นบัสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนื 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท ์1333 
 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2231-3777 และ 0-2618-1000 
 บรษัิท กรุงเทพประกันชวีติ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2777-8999 
 บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2638-5500 
 บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากัด โทรศัพท ์0-2680-1234 
 บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท0์-2635-1700 
 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2305-9449 
 บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท ์0-2657-7000 
 บรษัิทหลักทรัพย ์กรุงศร ีจํากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2659-7000 
 บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากัด โทรศัพท ์0-2026-5100 กด 1 
 บรษัิทหลักทรัพย ์อนิโนเวสท ์เอกซ ์จํากัด โทรศัพท ์0-2949-1000 
 บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2658-8889  
 บรษัิทหลักทรัพย ์ไพน์ เวลท ์โซลชูัน่ จํากัด โทรศัพท ์0-2095-8999 

นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ 

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

ผูด้แูลผลประโยชน ์

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 
เลขที ่3000 ถนนพหลโยธนิ แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท ์0-2299-2668 

 นอกจากหนา้ทีต่ามทีก่ําหนดไวใ้นสัญญาแตง่ตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ยังมหีนา้ทีต่ามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุดว้ย 

6.5 รายชือ่ผูส้อบบญัช ี

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

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

 ขอ้กําหนดในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ 
วธิกีารขายหนว่ยลงทนุ 

ผูส้นใจสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุน ในราคาขายหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย โดยตอ้งสั่งซือ้ขัน้ต่ํา 500 บาท สําหรับ
ครัง้แรก และครัง้ตอ่ไป 

สามารถตดิตอ่จองซือ้ ไดท้ี ่

 บรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ทกุวันทําการของธนาคารพาณชิย ์ตัง้แตเ่วลา 8.30 - 15.30 น. 

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

 ระบบอเิล็กทรอนกิส ์ทกุวันตลอด 24 ชั่วโมง ไดท้ี ่
 Bualuang iBanking  
 Bangkok Bank Mobile Banking  
 ระบบเอทเีอ็ม (ATM) ของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
 ระบบโทรศัพท ์(Tele-bank) ดว้ยบรกิาร Bualuang Phone 
 Mobile Application : BF Fund Trading 
การสง่คําสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์(ยกเวน้ BF Fund Trading) กอ่นเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย จะไดร้าคา
ขายหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการสง่คําสั่งซือ้หลังเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้ขายหรอืสง่
คําสั่งซือ้ในวันหยดุทําการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไป 
การสง่คําสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่าน BF Fund Trading กอ่นเวลา 15.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้
ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการสง่คําสั่งซือ้หลังเวลา 15.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย หรอืสง่คําสั่งซือ้ในวันหยดุทําการซือ้ขาย 
จะไดร้าคาขายหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไป 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืน หรอืชอ่งทางอืน่ใดที่บรษัิทจัดการจัดใหม้ี 
หรือประกาศแจง้เพิม่เตมิในอนาคต ตามวธิีการทีบ่รษัิทจัดการกําหนด โดยบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ขเพิม่ช่องทางการสั่งซือ้ 
หรอืแกไ้ขวธิกีารสั่งซือ้ หรอืแกไ้ขเรือ่งอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการสั่งซือ้ ทัง้นี้ เพือ่ประโยชน์ของผูล้งทนุ โดยจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทาง 
www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช ี
(1) กรณี บคุคลธรรมดา 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(2) กรณี นติบิคุคล 

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

ในกรณีผูส้ั่งซือ้ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกนิ 4 คนสั่งซือ้หน่วยลงทุนร่วมกัน บรษัิทจัดการจะจดแจง้ชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเหล่านัน้เป็นผูถ้ือ
หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน และในเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชือ่ในคําขอเปิดบัญชี
กองทนุคนใดคนหนึง่หรอืมากกวา่ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุแจง้ความประสงคไ์วเ้ป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุ และผูรั้บเงนิคา่ขายคนื
หน่วยลงทนุ หรอืรับเงนิจากการชําระบัญชกีรณีเลกิกองทนุ 

รายละเอยีดชอ่งทางในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ มดัีงนี้ 

1. บรษิทัจดัการ 
 ผูส้นใจสามารถขอรับหนังสอืชีช้วน คําสั่งซือ้หนว่ยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชกีองทุน และเอกสารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายกําหนด (ถา้ม)ี 

ไดท้ีบ่รษัิทจัดการ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งสั่งซือ้ไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ใบคําขอเปิดบัญชกีองทุน 
(สําหรับการสั่งซือ้ครัง้แรก) และคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้นชัดเจน และนําคําขอเปิดบัญชกีองทุน (ถา้มี) และคําสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุพรอ้มทัง้เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนไปยืน่ทีบ่รษัิทจัดการ 
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2. ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

 ผูส้นใจสามารถขอรับหนังสอืชีช้วน คําสั่งซือ้หนว่ยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชกีองทุน และเอกสารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายกําหนด (ถา้ม)ี 
ไดท้ีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งสั่งซือ้ไมต่ํ่ากว่ามูลคา่ขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ใบคําขอ
เปิดบัญชกีองทนุ (สําหรับการสั่งซือ้ครัง้แรก) และคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหค้รบถว้นชดัเจน และนําคําขอเปิดบัญชกีองทุน (ถา้ม)ี และ
คําสั่งซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มทัง้เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนไปยืน่ทีผู่ส้นับสนนุการขายหรอืรับซือ้คนื 

3. หกับญัชเีงนิฝากแบบถวัเฉลีย่ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นประจํา ตามวันทีท่ีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนกําหนดไว ้ดว้ยการใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจาก
บัญชเีงนิฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ไดร้ะบุไว ้ใน “คําขอใชบ้รกิารหักเงินจากบัญชเีงนิฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบ 
ถัวเฉลี่ย” หรือคําขออื่นในทํานองเดยีวกัน ดว้ยจํานวนเงนิที่เท่ากันในแต่ละครัง้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถ
ตดิต่อบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิาร พรอ้มแนบเอกสารประกอบการสมัครใชบ้รกิาร อาทเิช่น 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ และนําสมดุบัญชเีงนิฝากบัญชสีะสมทรัพย/์กระแสรายวัน เอกสารแสดง
สทิธใินหน่วยลงทนุมาดว้ย  

(1) การส ัง่ซือ้ผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

(1.1) กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพือ่ส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่เป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพื่อขอใชบ้รกิาร 
หักบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โดยกรอก “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุน
กองทนุเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ซึง่การใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อื
หน่วยลงทนุจะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับตอ่ไปจนกวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก 
“คําขอยกเลกิบรกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทุนเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานอง
เดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี

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

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

จะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวันทําการหรอืวันทําการซือ้ขายสดุทา้ยของเดอืนนัน้ 
3.  กรณีวันทีก่ําหนดหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเป็นวันสดุทา้ยของเดอืนและตรงกับวันหยุด เชน่ วันที ่31 ธันวาคม 

บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนในวันทําการหรือวันทําการซือ้ขายสุดทา้ยของ
เดอืนนัน้ 

ทัง้นี้ รายการทีหั่กบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในสมุดบัญชเีงนิฝาก เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ
นําสมดุบัญชเีงนิฝากไปบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบัน  
กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุนําเช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรอืมกีารสง่คําสั่งหักบัญชธีนาคารเพือ่ฝากเขา้บัญชเีงนิฝากทียั่ง
ไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นวันทีม่กีารหักบัญช ีบรษัิทจัดการจะไม่ดําเนนิการหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุน บรษัิท
จัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่เีงนิครบตามทีร่ะบไุวเ้พือ่ซือ้หน่วยลงทนุ หากเงนิในบัญชี
เงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ในงวดใดมไีม่เพยีงพอทีบ่รษัิทจัดการจะหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะไม่หักเงนิ
ในบัญชีเงินฝากในงวดนั้นๆ และจะทําการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุนในงวดถัดไป และจะไม่หักบัญช ี
เงนิฝากยอ้นหลัง สําหรับงวดทีบั่ญชเีงนิฝากมเีงนิไมเ่พยีงพอทีจ่ะหักซือ้หน่วยลงทนุ  
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะซือ้หน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงนิในบัญชเีงนิฝากมไีม่เพยีงพอทีจ่ะ
ซือ้หน่วยลงทนุในลําดับแรกใหค้รบตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุระบไุว ้บรษัิทจัดการจะไมหั่กบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุนใน
ลําดับนัน้ และจะหักเงนิในบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนในลําดับถัดไปจนครบตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไวแ้ต่
ไมต่ํ่ากวา่ขอ้กําหนดในการซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต่ําของแตล่ะกองทนุ  
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการแกไ้ข “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิด
แบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดียวกัน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนกรอก “คําขอเปลีย่นแปลงขอ้มูลการใชบ้รกิาร 
หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทุนเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกนั และแจง้ให ้
บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี 
บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยูก่ับบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการทํา
รายงานทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้ 
ผูส้ั่งซือ้จะไม่สามารถเพกิถอน หรอืขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจากรายการสั่งซือ้ทีบ่รษัิทจัดการไดท้ําการหักเงนิ
จากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่ในกรณีใดๆ ทัง้สิน้  

(1.3) กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝากผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตดิตอ่ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต 
เพือ่ขอใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นการ
ขอใชบ้รกิารดังกลา่ว 

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

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสกิรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทย
พาณชิย ์และ บมจ.ธนาคารกรุงศรอียธุยา หรอืธนาคารพาณชิยอ์ืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจะประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิผ่าน
ทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม โดยกรอก “หนังสอืขอให ้
หักบัญชเีงนิฝาก” หรือคําขออืน่ในทํานองเดียวกัน ซึง่การสมัครใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้ือหน่วย
ลงทุนจะมีผลใชบั้งคับทันที และใหค้งมีผลใชบั้งคับต่อไปจนกว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคําสั่ง โดยกรอก 
“คําขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วันกอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ีทัง้นี้ คา่ธรรมเนียมการใชบ้รกิารหัก
บัญชเีงนิฝาก เป็นไปตามทีธ่นาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากกําหนด  
บริษัทจัดการจะสามารถใหบ้ริการหักบัญชีเงินฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุนได ้ เมื่อธนาคารเจา้ของบัญชีเงินฝาก
ดังกล่าวขา้งตน้แจง้ใหค้วามยนิยอมหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนมายังบรษัิทจัดการ และบรษัิท
จัดการไดแ้จง้เริม่ใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสมแลว้เทา่นัน้  
ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื เพื่อขอใชบ้รกิารสั่งซือ้หน่วย
ลงทุนเป็นประจําตามวันที่ที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนกําหนดไว ้ดว้ยการใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากขา้งตน้ 
โดยกรอก “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทนุเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ใน
ทํานองเดยีวกัน ซึง่การใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุจะมผีลใชบั้งคับทันท ีและให ้
คงมีผลใชบั้งคับต่อไปจนกว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนจะเพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก “คําขอยกเลกิบรกิารหักเงนิจากบัญช ี
เงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดแบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทาํนองเดยีวกนั และแจง้ใหบ้รษัิทจดัการหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี 
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กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนม ี“หนังสอืขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดียวกันมายังบรษัิท
จัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน จะมีผลให ้“คําสั่งซือ้” ตลอดจน “คําสั่งรอดําเนินการเพื่อซือ้หน่วย
ลงทนุ” ถกูยกเลกิทันท ี 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งระบุชือ่กองทุน และจํานวนเงนิทีต่อ้งการสั่งซือ้ซึง่จะตอ้งไม่ต่ํากว่ามูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ 
บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้และโอนเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุ เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุตาม
เงื่อนไขที่ไดร้ะบุไวใ้น “คําสั่งซือ้” หรือ “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิด
แบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย ซึง่จะ
ใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุทีคํ่านวณไดเ้มือ่สิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุวันนัน้เป็นเกณฑใ์นการคํานวณ และราคาขาย
หน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
การหักบัญชเีงนิฝากดังกลา่วจะอยูภ่ายใตเ้งือ่นไข ดังนี ้
1.  กรณีวันทีก่ําหนดหักเงนิบัญชเีงนิฝากตรงกับวันหยุดทําการหรอืวันหยุดทําการซือ้ขาย บรษัิทจัดการจะหักเงนิ

จากบัญชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวันทําการหรอืวันทําการซือ้ขายถัดไป 
2.  กรณีวันทีก่ําหนดหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากไมม่ใีนเดอืนนัน้ เชน่ วันที ่31 แตใ่นเดอืนนัน้ม ี30 วันบรษัิทจัดการจะ

หักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุในวันทําการหรอืวันทําการซือ้ขายสดุทา้ยของเดอืนนัน้ 
3.  กรณีวันทีก่ําหนดหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเป็นวันสดุทา้ยของเดอืนและตรงกับวันหยุด เชน่ วันที ่31 ธันวาคม 

บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพื่อซือ้หน่วยลงทุนในวันทําการหรือวันทําการซือ้ขายสุดทา้ยของ
เดอืนนัน้ 

ทัง้นี้ รายการทีหั่กบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในสมุดบัญชเีงนิฝาก เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ
นําสมดุบัญชเีงนิฝากไปบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบัน  
กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุนําเช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรอืมกีารสง่คําสั่งหักบัญชธีนาคารเพือ่ฝากเขา้บัญชเีงนิฝากทียั่ง
ไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นวันทีม่กีารหักบัญช ีบรษัิทจัดการจะไม่ดําเนนิการหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุน บรษัิท
จัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่เีงนิครบตามทีร่ะบไุวเ้พือ่ซือ้หน่วยลงทนุ หากเงนิในบัญชี
เงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ในงวดใดมีไม่เพียงพอที่บรษัิทจัดการจะหักบัญชเีพื่อซือ้หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะไม่หัก 
เงนิในบัญชเีงนิฝากในงวดนัน้ๆ และจะทําการหักบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนในงวดถัดไป และจะไม่หักบัญชี
เงนิฝากยอ้นหลังสําหรับงวดทีบั่ญชเีงนิฝากมเีงนิไมเ่พยีงพอทีจ่ะหักซือ้หน่วยลงทนุ  
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะซือ้หน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงนิในบัญชเีงนิฝากมไีม่เพยีงพอทีจ่ะ
ซือ้หน่วยลงทนุในลําดับแรกใหค้รบตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุระบไุว ้บรษัิทจัดการจะไมหั่กบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทุนใน
ลําดับนัน้ และจะหักเงนิในบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนในลําดับถัดไปจนครบตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบไุวแ้ต่
ไมต่ํ่ากวา่ขอ้กําหนดในการซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต่ําของแตล่ะกองทนุ  
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการแกไ้ข “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิด
แบบถัวเฉลีย่” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุกรอก “คําขอเปลีย่นแปลงขอ้มลูการใชบ้รกิารหัก
เงนิจากบัญชเีงนิฝากเพื่อซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน และแจง้ให ้
บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ี 
บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยูก่ับบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการทํา
รายงานทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้ 
ผูส้ั่งซือ้จะไมส่ามารถเพกิถอน หรอืขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจากรายการสั่งซือ้ทีบ่รษัิทจัดการไดท้ําการหักเงนิ
จากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้เรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่ในกรณีใดๆ ทัง้สิน้  

(2.2) กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝากผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) 
ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อเพื่อขอใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ต ดว้ยบรกิาร Mobile 
Application ของบรษัิทจัดการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกลา่ว 

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

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

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตไดด้ว้ยบรกิาร บัวหลวงไอแบงกก์ิง้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุน
จะตอ้งระบุเลขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน และลงนามในคําขอใชบ้รกิาร และปฏบัิตติามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกล่าว 
และเมื่อไดรั้บรหัสผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่าน (Password) สําหรับใชบ้รกิารดังกล่าวแลว้ สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุน 
ผ่านเว็บไซตข์องธนาคาร หรอือืน่ๆ ไดท้ี ่www.bangkokbank.com หรอืเว็บไซตอ์ืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต  
ในกรณีผูส้ั่งซือ้ประสงคส์ั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ใหผู้ส้ั่งซือ้ปฏบัิตติาม
ขัน้ตอนการทํารายการสั่งซือ้ โดยผูส้ั่งซือ้ตอ้งปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ  
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การสั่งซือ้หน่วยลงทุน ผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งสั่งซือ้ครัง้ละไม่ต่ํากว่า
มูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ และสามารถสั่งซือ้ไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 10,000,000 บาท หรอืมูลค่าอืน่ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ในอนาคต 
ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไม่จํากัดจํานวนครัง้ต่อวัน เมื่อผูถ้ือหน่วยลงทุนทํารายการสั่งซือ้
หน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะหักเงนิตามจํานวนที่
สั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดร้ะบุไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร หากเงนิในบัญชไีม่เพียงพอ ผูส้นับสนุนการขายหรือ 
รับซือ้คนืจะยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ โดยไมหั่กเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ั่งซือ้อาจทําการสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ  
อนึง่ ในการชําระคา่หน่วยลงทุน หากมใิชก่รณีทีผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทนุอืน่เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนของ
กองทนุนี้ ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุตอ้งชําระดว้ยเงนิจนเต็มคา่ จะหักกลบลบหนี้กับบรษัิทจัดการไมไ่ด ้ 
ผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดชํ้าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุแลว้ จะเพกิถอนคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนไมไ่ด ้คําสั่งซือ้
หน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ จะสมบรูณ์ตอ่เมือ่ผูส้ั่งซือ้ไดท้ํารายการสั่งซือ้และบรษัิท
จัดการไดรั้บเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุน และบรษัิทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน โดยผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได ้ 
อย่างไรก็ตาม หากมีขอ้ขัดขอ้งของระบบเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถรับเงนิค่าสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุดังกลา่วและไมส่ามารถจัดสรรหน่วยลงทนุได ้ใหถ้อืวา่ยังไมม่กีารทํารายการการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ตนัน้  
บริษัทจัดการถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ตกลงใชบ้ริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบริการบัวหลวง  
ไอแบงกก์ิง้ ยอมรับและผูกพันตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่ําหนดไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร และหรอืทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลีย่นแปลง
ตอ่ไปในภายหนา้ ซึง่รวมถงึการยอมรับความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนื่องมาจากความขัดขอ้งของระบบ  

(2) บรกิารโมบายแบงกก์ ิง้ จากธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Mobile Banking) 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตไดด้ว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ จากธนาคารกรุงเทพ 
(“โมบายแบงกก์ิง้ฯ”) โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งระบุเลขที่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และลงนามในคําขอใชบ้รกิาร และปฏบัิตติาม
เงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกลา่ว และเมือ่ไดรั้บรหัสผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่าน (Password) สําหรับใชบ้รกิาร
ดังกล่าวแลว้ สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ iOS ของ iPhone/ iPad หรือ
ระบบปฏบัิตกิาร Android หรอื WAP หรอืระบบปฏบัิตกิารอืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต 
ในกรณีผูส้ั่งซือ้ประสงคส์ั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ ใหผู้ส้ั่งซือ้ปฏบัิตติามขัน้ตอน
การทํารายการสั่งซือ้ โดยผูส้ั่งซือ้ตอ้งปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 
การสั่งซือ้หน่วยลงทุน ผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งสั่งซือ้ครัง้ละไม่ต่ํากวา่
มลูคา่ขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ และสามารถสั่งซือ้ไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 10,000,000 บาท หรอืมลูคา่อืน่ ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ในอนาคต 
ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน 
เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทํารายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์ิง้ ผูส้นับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้คืนจะหักเงนิตามจํานวนทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ที่ไดร้ะบุไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร หากเงนิใน
บัญชไีม่เพียงพอ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของ 
ผูส้ั่งซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ั่งซือ้อาจทําการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ 
อนึง่ ในการชําระค่าหน่วยลงทนุ หากมใิชก่รณีทีผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอืน่ เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทุนนี้ ผูซ้ ือ้หน่วยลงทุนตอ้งชําระดว้ยเงนิจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบรษัิทจัดการไม่ได ้ผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดช้ําระเงนิค่า
ซือ้หน่วยลงทนุแลว้ จะเพกิถอนคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้
คําสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ จะสมบรูณ์ตอ่เมือ่ผูส้ั่งซือ้ไดท้ํารายการสั่งซือ้และ
บรษัิทจัดการไดรั้บเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุน และบรษัิทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน โดยผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได ้เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นกรณีพเิศษ 
อย่างไรก็ตาม หากมีขอ้ขัดขอ้งของระบบเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตจนเป็นเหตุใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถรับเงนิค่าสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุดังกลา่วและไมส่ามารถจัดสรรหน่วยลงทนุได ้ใหถ้อืวา่ยังไมม่กีารทํารายการการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ตนัน้ 
บรษัิทจัดการถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่กลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ 
ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวธิีการที่กําหนดไวใ้นคําขอใชบ้ริการ และหรือที่จะแกไ้ขเพิ่มเตมิเปลี่ยนแปลงต่อไป 
ในภายหนา้ ซึง่รวมถงึการยอมรับความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนือ่งมาจากความขัดขอ้งของระบบ 

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

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีาร และหรอืกําหนดเวลารับคําสั่งซือ้ผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต 
และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนือืน่ได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทาง
เว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม 
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5. ระบบเอทเีอ็ม (ATM) 
อนึง่ การสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบ ATM สามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ เทา่นัน้ 
บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งซื้อผ่านระบบ ATM ได ้โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรบัวหลวง ATM หรือ 
บัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุได ้โดยผ่านเครือ่ง ATM ของผูส้นับสนุน
การขายหรือรับซือ้คืนได ้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ณ สาขาที่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนเคยทําบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบติ หรือบัตรอื่นทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วย
ลงทุนไว ้เพือ่ขอใชบ้รกิาร โดยกรอก “คําขอใชบ้รกิารกองทนุเปิดผ่านเครือ่งฝากถอนเงนิอัตโนมัตแิละบรกิารธนาคารทางโทรศัพท”์ 
(ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งนําบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบติ หรือบัตรอื่นทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขาย
หน่วยลงทุน และสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาดว้ย) ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM ใน 
วันทําการซือ้ขายถัดไป หลังจากกรอกคําขอใชบ้รกิารแลว้โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 
ในกรณีผูส้ั่งซือ้ประสงคส์ั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครือ่ง ATM ใหผู้ส้ั่งซือ้ปฏบัิตติามขัน้ตอนการทํารายการซึง่มรีะบุบนหนา้จอเครือ่ง ATM 
โดยผูส้ั่งซือ้ตอ้งเลอืกรหัสบรกิารซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิด และปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบบุนจอ ATM  
การสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ดว้ยเครือ่ง ATM ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะตอ้งสั่งซือ้ครัง้ละไมต่ํ่ากว่ามลูค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ 
และสามารถสั่งซือ้ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 10,000,000 บาท โดยไม่จํากัดจํานวนครัง้ต่อวัน ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะหักเงนิตาม
จํานวนเงนิทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดร้ะบุไวใ้หใ้ชบ้รกิารกับบัตรบัวหลวง ATM และหรอืบัตรบัวหลวง Premier 
หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุไดเ้ท่านัน้ หากเงนิในบัญชไีม่เพยีงพอ ผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนืจะยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้โดยไม่หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ั่งซือ้อาจทําการสั่งซือ้หน่วยลงทุน
ใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ  
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครือ่ง ATM ไมไ่ด ้หากการทํารายการสั่งซือ้เสร็จสมบูรณ์แลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 
การสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM หากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบงาน ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะดําเนนิการตรวจสอบ
และแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยกําหนดใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ดรั้บแจง้จาก 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
เอกสารใบบันทกึรายการทีอ่อกจากเครือ่ง ATM ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เป็นเพยีงเอกสารบันทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่
หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์ หากใบบันทกึรายการของเครื่อง ATM นั้นหมด ผูส้ั่งซือ้จะเลือกทําการสั่งซือ้หน่วยลงทุน
หรอืไมก่็ได ้ 
บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยูก่ับผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการทํารายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้ 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืกําหนดเวลารับคําสั่งซือ้ผ่านระบบ ATM ใหส้ามารถทําได ้และ
หากอนาคตสามารถใชบ้ริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได ้โดยบริษัทจัดการจะแจง้ให ้
ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

6.  ระบบโทรศพัท ์(Tele-Bank) 
 อนึ่ง การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ สามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น  

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เทา่นัน้  
 บรษัิทจัดการอาจรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่าน

บริการธนาคารทางโทรศัพท์ของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได ้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใชบ้ริการนี้ สามารถตดิต่อ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ณ สาขาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเคยทําบัตรบัวหลวง ATM หรอืบัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอื
บัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุไว ้เพือ่ขอใชบ้รกิาร โดยกรอก “คําขอใชบ้รกิารกองทนุเปิดผ่านเครือ่งฝากถอนเงนิ
อัตโนมัตแิละบรกิารธนาคารทางโทรศัพท”์ (ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งนําบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบติ 
หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุน และสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาดว้ย) ซึง่ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะ
สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืในวันทําการซือ้ขายถัดไป หลังจาก
กรอกคําขอใชบ้รกิารแลว้โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ  

 ในกรณีผูส้ั่งซือ้ประสงคส์ั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์ใหผู้ส้ั่งซือ้ปฏบัิตติามขัน้ตอนการทํารายการซึง่มรีะบุอยู่ใน
เอกสารวธิกีารใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศัพท ์โดยผูส้ั่งซือ้ตอ้งเลอืกรหัสบรกิารซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏบัิตจินครบขัน้ตอน
การสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์

 การสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ดว้ยบรกิารธนาคารทางโทรศัพทข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะตอ้งสั่งซือ้ครัง้ละไมต่ํ่ากว่ามลูคา่ขัน้ต่ํา
ของการสั่งซือ้ และสามารถสั่งซือ้ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 10,000,000 บาท โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื
จะหักเงนิตามจํานวนเงนิทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดร้ะบุไวใ้หใ้ชบ้รกิารกับบัตรบัวหลวง ATM และหรอืบัตรบัวหลวง 
Premier หรือบัตรเดบติ หรือบัตรอื่นทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุนไดเ้ท่านัน้ หากเงนิในบัญชไีม่เพียงพอ ผูส้นับสนุน 
การขายหรอืรับซือ้คนืจะยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้นั้นซึง่ผูส้ั่งซือ้อาจทําการสั่งซือ้
หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ  

 ผูส้ั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทไ์ม่ได ้หากการทํารายการสั่งซือ้เสร็จ
สมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
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 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท ์หากเกดิขอ้ผิดพลาดจากระบบงาน ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะ
ดําเนนิการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยกําหนดใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วันนับ
จากวันทีไ่ดรั้บแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

 เอกสารใบบันทกึรายการทีอ่อกจากเครือ่งโทรสารของผูส้ั่งซือ้เป็นเพยีงเอกสารบันทกึรายการเท่านัน้ ไมใ่ชห่ลักฐานในการทํารายการ
อยา่งสมบรูณ ์

 บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยูก่ับผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการทํารายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้ 
 ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืกําหนดเวลารับคําสั่งซือ้ผ่านระบบโทรศัพทใ์หส้ามารถทําได ้และ

หากอนาคตสามารถใชบ้ริการนี้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นได ้โดยบริษัทจัดการจะแจง้ให ้
ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

บรษัิทจัดการ และ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน อาจเพิม่เตมิช่องทางการทํารายการซือ้หน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึน้ในอนาคต  
ซึง่จะปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งตามทีส่ํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เพือ่อํานวยความสะดวกต่อผูล้งทนุ 
โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม 

การชําระเงนิคา่ส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

1. กรณีส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  

(ก) ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด คําสั่งหักบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรอื 
วธิีอื่นใด ที่สามารถเรียกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดียวกันกับสํานักงานทีรั่บการสั่งซือ้เท่านัน้ โดยจะตอ้งลงวันทีท่ีส่ั่งซือ้และ 
ขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บญัชจีองซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดบวัหลวงโกลบอลธมีเมตกิออพพอรท์ูนติ ี”้ ซึง่เป็น
บัญชเีงนิฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืบัญชเีงนิฝากของธนาคารอืน่ใด (ถา้ม)ี หรอืบัญชจีองซือ้อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิหรอื
เปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคต ทัง้นี้ หากมผีลประโยชน์ใดเกดิขึน้เนื่องจากบัญชจีองซือ้ดังกล่าว บรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหเ้ป็น
ประโยชน์ของกองทนุ 
ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟท ์หรอืต๋ัวแลกเงนิภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพือ่เรยีกเก็บเงนิ
ภายในวันเดยีวกันของแต่ละสํานักงานสาขาทีส่ั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูส้ั่งซือ้ทําการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในวันทําการซือ้ขาย
ถัดไปในราคาขายหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไปนัน้ สําหรับกรณีทีเ่ช็ค ดราฟท ์หรอืต๋ัวแลกเงนิดังกล่าว
ไมส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นวันทีส่ั่งซือ้ไมว่า่ดว้ยเหตใุด บรษัิทจัดการอาจยกเลกิคําสั่งซือ้ดังกลา่ว 

(ข) ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรือบัตรเดบติ หรือบัตรอื่นใด ของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของ
สถาบันการเงนิอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใดในวันทีท่ีส่ั่งซือ้
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ณ สถานที ่หรอืชว่ง
ระยะเวลาหรอืภายใตเ้งือ่นไขอืน่ใด ตามทีบ่รษัิทจัดการจะกําหนด โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี่ 
www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม    

 อนึ่ง การชําระเงินดว้ยบัตรดังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่บรษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนจาก การชําระดว้ยบัตร
ดังกลา่ว หรอืจากธนาคารทีผู่ส้ั่งซือ้ใชบั้ญชบัีตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ภายในวันทําการถัดจากวันทีท่ีส่ั่งซือ้หน่วย
ลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว    

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

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

(ค) ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกสกิรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณชิย ์และ บมจ.ธนาคารกรุงศรอียธุยา หรอืธนาคารพาณชิยอ์ืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจะ
ประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม ผูส้ั่งซือ้ที่
ประสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอใชบ้รกิารโดยกรอก “หนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝาก” 
หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน ซึง่การสมัครใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้จะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีล
ใชบั้งคับต่อไปจนกวา่ผูส้ั่งซือ้จะเพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก “คําขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดียวกัน 
และแจง้ใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วันกอ่นวันทีจ่ะมกีารหักบัญช ีทัง้นี้ คา่ธรรมเนียมการใช ้
บรกิารหักบัญชเีงนิฝากเป็นไปตามทีธ่นาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากกําหนด  
บรษัิทจัดการจะสามารถใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ ไดเ้มือ่ธนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากดังกล่าวขา้งตน้ แจง้ใหค้วาม
ยนิยอมหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มายังบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการไดแ้จง้เริม่ใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากแกผู่ส้ั่งซือ้
ทราบ โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสมแลว้เทา่นัน้  
ผูส้ั่งซือ้ตอ้งระบชุือ่กองทนุ และจํานวนเงนิทีต่อ้งการสั่งซือ้ซึง่จะตอ้งไมต่ํ่ากวา่มลูค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะหักเงนิ
จากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้และโอนเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทุน เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนตามเงือ่นไขทีไ่ดร้ะบุไวใ้น “คําสั่งซือ้” 
หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย ซึง่จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่
คํานวณไดเ้มื่อสิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนวันนัน้เป็นเกณฑใ์นการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่
รับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
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บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากทีม่เีงนิครบตามทีร่ะบุไวใ้น “คําสั่งซือ้” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน เพือ่ซือ้หน่วย
ลงทนุ หากเงนิในบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มไีมเ่พยีงพอทีบ่รษัิทจัดการจะหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะไมหั่กเงนิ
ในบัญชเีงนิฝากและขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว  
กรณีผูส้ั่งซือ้ม ี“หนังสอืขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกันมายังบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซือ้คนื จะมผีลให ้“คําสั่งซือ้” ตลอดจน “คําสั่งรอดําเนนิการเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ” ถกูยกเลกิทันท ี 

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

2. กรณีส ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนือืน่  

(ก) ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด เช็ค ดราฟท ์ต๋ัวแลกเงนิ หรอืวธิอีืน่ใด ทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหัก
บัญชเีดยีวกันกับสํานักงานที่รับการสั่งซือ้เท่านัน้ โดยจะตอ้งลงวันทีท่ีส่ั่งซือ้และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บญัชจีองซือ้
หน่วยลงทุนของ บลจ.บวัหลวง” ซึง่เป็นบัญชเีงนิฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืบัญชเีงนิฝากของธนาคารอืน่ใด (ถา้ม)ี 
หรอืบัญชจีองซือ้อืน่ใดทีอ่าจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงไดใ้นอนาคตทีบ่รษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนเป็น
ผูเ้ปิดบัญชจีองซือ้หน่วยลงทุน เพือ่รับชําระคา่ซือ้หน่วยลงทุน ทัง้นี้ หากมผีลประโยชน์ใดเกดิขึน้เนื่องจากบัญชจีองซือ้ดังกลา่ว 
บรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหเ้ป็นประโยชน์ของกองทนุ 

กรณีทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นผูเ้ปิดบัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุเพือ่รับชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุ ผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนืจะนําเงนิคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่วเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการกําหนด  

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

ในกรณีทีผู่ส้ั่งซือ้ชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟท ์หรอืต๋ัวแลกเงนิภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพือ่เรยีกเก็บเงนิ
ภายในวันเดยีวกันของแต่ละสํานักงานสาขาทีส่ั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูส้ั่งซือ้ทําการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในวันทําการซือ้ขาย
ถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไปนัน้ หรอืสําหรับในกรณีทีเ่ช็ค ดราฟท ์หรอืต๋ัวแลกเงนิ
ดังกลา่วไมส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นวันทีส่ั่งซือ้ไมว่า่ดว้ยเหตใุด บรษัิทจัดการจะยกเลกิคําสั่งซือ้ดังกลา่ว 

(ข) ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรือบัตรเดบติ หรือบัตรอื่นใด ของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรือของ
สถาบันการเงนิอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใดในวันทีท่ีส่ั่งซือ้ 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ณ สถานที ่หรอืชว่ง
ระยะเวลาหรอืภายใตเ้งือ่นไขอืน่ใด ตามทีบ่รษัิทจัดการ จะกําหนด โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่
www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม    

 อนึง่ การชําระเงนิดว้ยบัตรดังกลา่วขา้งตน้ ในกรณีทีบ่รษัิทจดัการมไิดรั้บเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุจากการชําระดว้ยบัตรดังกล่าว 
หรอืจากธนาคารที่ผูส้ั่งซือ้ใชบั้ญชบัีตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ใด ภายในวันทําการถัดจากวันที่ทีส่ั่งซือ้หน่วยลงทุน 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว    

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

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

(ค) ผูส้ั่งซือ้สามารถชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนดว้ยการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสกิรไทย  
บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์และ บมจ.ธนาคารกรุงศรอียุธยา หรอืธนาคาร
พาณิชยอ์ืน่ใดที่บรษัิทจัดการจะประกาศใหบ้รกิารเพิม่เตมิผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิีอื่นใด
ตามความเหมาะสม ผูส้ั่งซือ้ทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิตอ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื เพือ่ขอใช ้
บริการโดยกรอก “หนังสือขอใหหั้กบัญชีเงินฝาก” หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน ซึง่การสมัครใชบ้ริการหักเงินจากบัญช ี
เงนิฝากของผูส้ั่งซือ้จะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับตอ่ไปจนกวา่ผูส้ั่งซือ้จะเพกิถอนคําสั่ง โดยกรอก “คําขอยกเลกิ
หักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทราบ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วันก่อนวันที่จะมีการหักบัญช ีทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก เป็นไปตามที่ธนาคาร
เจา้ของบัญชเีงนิฝากกําหนด 

บรษัิทจัดการจะสามารถใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ ไดเ้มือ่ธนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากดังกล่าวขา้งตน้ แจง้ใหค้วาม
ยนิยอมหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มายังบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการไดแ้จง้เริม่ใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากแกผู่ส้ั่งซือ้
ทราบ โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสมแลว้เทา่นัน้ 

ผูส้ั่งซือ้ตอ้งระบชุือ่กองทนุ และจํานวนเงนิทีต่อ้งการสั่งซือ้ซึง่จะตอ้งไมต่ํ่ากวา่มลูค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้ บรษัิทจัดการจะหักเงนิ
จากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้และโอนเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทุน เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนตามเงือ่นไขทีไ่ดร้ะบุไวใ้น “คําสั่งซือ้” 
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หรือคําขออื่นในทํานองเดียวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คํานวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย ซึง่จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่
คํานวณไดเ้มื่อสิน้วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนวันนัน้เป็นเกณฑใ์นการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่
รับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากทีม่เีงนิครบตามทีร่ะบุไวใ้น “คําสั่งซือ้” หรอืคําขออืน่ในทํานองเดยีวกัน เพือ่ซือ้หน่วย
ลงทนุ หากเงนิในบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้มไีมเ่พยีงพอทีบ่รษัิทจัดการจะหักบัญชเีพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะไมหั่กเงนิ
ในบัญชเีงนิฝากและขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว 

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

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

3. กรณีส ัง่ซือ้โดยหกับญัชเีงนิฝากแบบถวัเฉลีย่  

ผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน จะถูกหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารพาณิชยอ์ืน่ใดทีผู่ซ้ ือ้หรอืผูถ้อืหน่วย
ลงทนุระบไุวใ้นคําขอใชบ้รกิาร ดว้ยจํานวนเงนิทีเ่ทา่กันในแตล่ะครัง้ 

4. กรณีส ัง่ซือ้ผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet)  

ผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ จะถกูหักเงนิตามจํานวนทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นคําขอใชบ้รกิาร 

5. กรณีส ัง่ซือ้ผา่นระบบเอทเีอ็ม (ATM) 

จะรับชําระเงนิคา่สั่งซือ้โดยจะหักเงนิตามจํานวนเงนิทีส่ั่งซือ้ทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้ทีไ่ดร้ะบไุวใ้หใ้ชบ้รกิารกับบัตรบัวหลวง 
ATM และหรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบติ หรือบัตรอื่นที่ธนาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุนไดเ้ท่านั้น หากเงนิใน
บัญชไีมเ่พยีงพอจะยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้โดยไมหั่กเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ั่งซือ้อาจทําการสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ 

6. กรณีส ัง่ซือ้ผา่นระบบโทรศพัท ์(Tele-Bank) 

 จะรับชําระเงินค่าสั่งซือ้ โดยจะหักเงินตามจํานวนเงนิที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผูส้ั่งซือ้ที่ไดร้ะบุไวใ้หใ้ชบ้ริการกับบัตร 
บัวหลวง ATM และหรอืบัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอืน่ทีธ่นาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้ขายหน่วยลงทุนไดเ้ทา่นัน้ หาก
เงนิในบัญชไีมเ่พยีงพอจะยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไม่หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ั่งซือ้นัน้ ซึง่ผูส้ั่งซือ้อาจทําการสั่งซือ้
หน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ 

บรษัิทจัดการอาจเพิม่ช่องทางและหรือวธิกีารรับชําระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน เชน่  
E-Wallet หรือ Prompt-Pay หรือ Bill Payment เป็นตน้ หรอืวธิอีื่นใดในอนาคต โดยถอืว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
ซึง่บรษัิทจัดการจะคํานงึถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ ทัง้นี้ กรณีทีบ่รษัิทจัดการจัดใหม้ชีอ่งทางหรอืวธิกีารรับชําระเงนิ 
ค่าซือ้หน่วยลงทุนเพิม่เตมิ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความ
เหมาะสม 

การจดัสรรหนว่ยลงทนุ  

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะไดรั้บจัดสรรหน่วยลงทนุตามทีส่ั่งซือ้หลังจากทีไ่ดชํ้าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวน  

อย่างไรก็ตาม บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการจัดสรรหน่วยลงทุน ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่าการจัดสรรในกรณีดังกล่าว 
มผีลกระทบตอ่การลงทนุของกองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืต่อชือ่เสยีง หรอืต่อความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการโดยไม่
ตอ้งแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้  

การคนืเงนิคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

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

เง ือ่นไขการขายหนว่ยลงทนุ  

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

บรหิารกองทุนหรอืกอ่ใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทุน เป็นตน้ ทัง้นี้ เพือ่เป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุน และ
ชือ่เสยีงหรอืความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการเป็นหลัก  

(4)  ในบางกรณี บรษัิทจัดการอาจปฏเิสธการสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผูล้งทุน หากคําสั่งซือ้ดังกล่าวมีผลทําใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนรายนั้น  
ถอืหนว่ยลงทนุมากกวา่รอ้ยละ 5 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  
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บรษัิทจัดการจะปิดรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนชั่วคราวตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบก่อนการใชส้ทิธ ิ
ทีจ่ะปิดรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบรษัิทจัดการ หรอืสํานักงานใหญ่ หรอืสํานักงานสาขาของผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซือ้คนื หรอืแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทีไ่ดชํ้าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุแลว้จะเพกิถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้ 

การเพิม่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้จะทําในวันทําการถัดจากวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุจํานวนนัน้ หรอืวันทีคํ่านวณราคาขายหน่วยลงทุน
ของวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ได ้แลว้แตก่รณี  

เง ือ่นไขอืน่ใด  

การสั่งซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เมือ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บเงนิค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุและไดท้ํารายการ
ขายหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ เพื่อใหบ้รษัิทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผูส้ั่งซือ้จะไม่สามารถยกเลกิคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้ได ้เวน้แต่
ไดรั้บอนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นกรณีพเิศษ  

ในการชําระค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุน หากมใิชก่รณีทีผู่ส้ั่งซือ้ทํารายการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอืน่ทีจ่ัดตัง้โดยบรษัิทจัดการเพือ่
สั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี้ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งชําระคา่สั่งซือ้ดว้ยเงนิเต็มมลูคา่ จะหักกลบลบหนี้กับบรษัิทจัดการไมไ่ด ้ 

วธิกีารขายคนืหนว่ยลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุ ในราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขาย โดยผ่านชอ่งทางดังนี้ 
 บรษิทัจดัการ และหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ทกุวันทําการซือ้ขายของกองทนุ ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 15.30 น. 

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

การสง่คําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์(ยกเวน้ BF Fund Trading) กอ่นเวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย จะได ้
ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการสง่คําสั่งขายคนืหลังเวลา 16.00 น. ในวันทําการ
ซือ้ขาย หรอืสง่คําสั่งขายคนืในวันหยดุทําการซือ้ขาย จะไดร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการถัดไปไวแ้ลว้ 
การสง่คําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่าน BF Fund Trading กอ่นเวลา 15.30 น. ในวันทําการซือ้ขาย จะไดร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุที่
คํานวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการสง่คําสั่งขายคนืหลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซือ้ขาย หรอืสง่คําสั่งขายคนื
ในวันหยดุทําการซือ้ขาย จะไดร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายถัดไป 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะไดรั้บเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับแตวั่นคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ดว้ยการนําเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีร่ะบุไวใ้นคําขอ
เปิดบัญช ีหรอืเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอืน่ทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต สั่งจ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทนุ และสง่ทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนใหท้า่นตามทีอ่ยูท่ีแ่จง้ไวแ้ลว้ 

รายละเอยีดชอ่งทางในการขายคนืหน่วยลงทนุ มดัีงนี้  

1.  บรษิทัจดัการ 

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษัิทจัดการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอยีดในคําสั่งขายคนืหน่วย
ลงทนุใหค้รบถว้น โดยระบจํุานวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคนืหรอืจํานวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดรั้บจากการขายคนืหน่วยลงทุน 
และบรษัิทจัดการจะสง่มอบหลักฐานการรับคําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน 

2.  ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอยีดใน
คําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น โดยระบุจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนืหรอืจํานวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดรั้บจากการ
ขายคนืหน่วยลงทนุ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะสง่มอบหลักฐานการรับคําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไว ้
เป็นหลักฐาน  

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

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ได ้โดยผูถ้อืหน่วย
ลงทุนจะตอ้งปฏิบัตติามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นคําขอใชบ้ริการ และสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของธนาคารที่ 
www.bangkokbank.com หรอืเว็บไซตอ์ืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต  
ในกรณีผูส้ั่งขายประสงคส์ั่งขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ใหผู้ส้ั่งขายปฏบัิตติาม
ขัน้ตอนการทํารายการขายจนครบขัน้ตอนการสั่งขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว ้ 
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การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบริการบัวหลวงไอแบงก์กิง้ สามารถดําเนินการไดค้รั ้งละไม่เกนิ 
10,000,000 บาท หรอืมูลค่าอืน่ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืใน
กรณีทีส่ั่งขายหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจํานวนหน่วย ไดค้รัง้ละไม่เกนิ 1,000,000 หน่วย หรอืมูลค่าอืน่ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ใน
อนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไม่จํากัดจํานวนครัง้ต่อวัน สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุในการ
ขายคนืหน่วยลงทนุ จะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนไดบั้นทกึขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้ 
ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนืหรือจํานวนเงนิที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งการไดรั้บจากการขายคนื
หน่วยลงทุนในคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนหักดว้ยค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนื
หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ปรากฎในรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วย
ลงทนุประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฎอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ 
ผูส้ั่งขายหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์ิง้ ไม่ได ้
หากการทํารายการสั่งขายเสร็จสมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
อยา่งไรก็ตาม หากมขีอ้ขัดขอ้งของระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตุใหบ้รษัิทจัดการไมส่ามารถคําสั่งขายหน่วยลงทุนได ้
ใหถ้อืวา่ยังไมม่กีารทํารายการการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ตนัน้ 
บริษัทจัดการถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ตกลงใชบ้ริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบริการบัวหลวง  
ไอแบงกก์ิง้ ยอมรับและผูกพันตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่ําหนดไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร และหรอืทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลีย่นแปลง
ตอ่ไปในภายหนา้ ซึง่รวมถงึการยอมรับความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนื่องมาจากความขัดขอ้งของระบบ 

(2)  บรกิารโมบายแบงกก์ ิง้ จากธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Mobile Banking) 
ผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ จากธนาคารกรุงเทพ  
(“โมบายแบงกก์ิง้ฯ”) โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งระบุเลขที่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และลงนามในคําขอใชบ้รกิาร และปฏบัิตติาม
เงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกลา่ว และเมือ่ไดรั้บรหัสผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่าน (Password) สําหรับใชบ้รกิาร
ดังกล่าวแลว้ สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏบัิตกิาร iOS ของ iPhone/ iPad หรือ
ระบบปฏบัิตกิาร Android หรอื WAP หรอืระบบปฏบัิตกิารอืน่ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิในอนาคต 
ในกรณีผูส้ั่งขายประสงคส์ั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ ใหผู้ส้ั่งขายปฏบัิตติาม
ขัน้ตอนการทํารายการขายจนครบขัน้ตอนการสั่งขายหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว ้ 
การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ สามารถดําเนนิการไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 10,000,000 บาท 
หรอืมูลค่าอืน่ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืในกรณีทีส่ั่งขายหน่วย
ลงทนุ โดยระบเุป็นจํานวนหน่วย ไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 1,000,000 หน่วย หรอืมลูคา่อืน่ทีบ่รษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศ
ใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน  
สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทนุ จะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนไดบั้นทกึขอ้มูลการซือ้หน่วยลงทุนของ
ผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้  
ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขายคนืหรือจํานวนเงนิที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งการไดรั้บจากการขายคนื
หน่วยลงทุนในคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนหักดว้ยค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนื
หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ปรากฎในรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วย
ลงทนุประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฎอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  
ผูส้ั่งขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ ไม่ได ้หาก
การทํารายการสั่งขายเสร็จสมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
อยา่งไรก็ตาม หากมขีอ้ขัดขอ้งของระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตุใหบ้รษัิทจัดการไมส่ามารถคําสั่งขายหน่วยลงทุนได ้
ใหถ้อืวา่ยังไมม่กีารทํารายการการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านอนิเตอรเ์น็ตนัน้  
บรษัิทจัดการถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่กลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์ิง้ฯ 
ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวธิีการที่กําหนดไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร และหรือ ที่จะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลี่ยนแปลงต่อไปใน 
ภายหนา้ ซึง่รวมถงึการยอมรับความเสีย่งใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้อันเนือ่งมาจากความขัดขอ้งของระบบ 

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

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืกําหนดเวลารับคําสั่งขายคนืผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต 
ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงดังกลา่วจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนือืน่ได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความ
เหมาะสม 
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4.  ระบบเอทเีอ็ม (ATM) 

อนึ่ง การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบ ATM สามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น  
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เทา่นัน้ 
บรษัิทจัดการอาจรับคําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุผ่านเครือ่ง ATM ได ้โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสั่งขายหน่วยลงทนุดว้ยบัตรบัวหลวง 
ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier ผ่านเครื่อง ATM ของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืไดภ้ายในวันและเวลาทําการซือ้ขายของ
กองทนุ 
ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ณ สาขาที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนเคยทําบัตร 
บัวหลวง ATM หรอืบัตรบัวหลวง Premier ไว ้เพือ่ขอใชบ้รกิาร โดยกรอก “คําขอใชบ้รกิารกองทุนเปิดผ่านเครือ่งฝากถอนเงนิระบบ
อัตโนมัตแิละบรกิารธนาคารทางโทรศัพท”์ (ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งนําบัตรบัวหลวง ATM หรอื บัตรบัวหลวง Premier และสมุดบัญชี
แสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาดว้ย) ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะสามารถสั่งขายหน่วยลงทนุผ่านเครือ่ง ATM ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซือ้คนืในวันทําการซือ้ขายถัดไป หลังจากกรอกคําขอใชบ้รกิารแลว้โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 
ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคส์ั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM ใหป้ฏบัิตติามขัน้ตอนการทํารายการซึง่มรีะบุบนหนา้จอเครือ่ง ATM 
โดยผูส้ั่งขายตอ้งเลอืกรหัสบรกิารขายหน่วยลงทนุกองทนุเปิด และปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสั่งขายหนว่ยลงทนุตามทีร่ะบบุนจอ ATM 
การสั่งขายหนว่ยลงทนุ ดว้ยเครือ่ง ATM สามารถดําเนนิการไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 10,000,000 บาท หรอืในกรณีทีส่ั่งขายหน่วยลงทนุ โดย
ระบเุป็นจํานวนหน่วยครัง้ละไมเ่กนิ 1,000,000 หน่วย โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน  
ผูส้ั่งขายหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM ไม่ได ้หากการทํารายการสั่งขายเสร็จสมบูรณ์แลว้ไม่วา่
กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านเครือ่ง ATM หากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบงาน ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะดําเนนิการตรวจสอบ
และแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยกําหนดใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทีไ่ดรั้บแจง้จาก 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
เอกสารใบบันทกึรายการทีอ่อกจากเครือ่ง ATM ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นเพยีงเอกสารบันทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใช่
หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์ หากใบบันทกึรายการของเครือ่ง ATM นัน้หมด ผูส้ั่งขายจะเลอืกทําการสั่งขายหน่วยลงทุน
หรอืไมก่็ได ้
บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยูก่ับผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการทํารายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืกําหนดเวลารับคําสั่งขายคนืผ่านระบบ ATM ให ้
สามารถทําได ้ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงดังกลา่วจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่าน
บริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนอื่นได ้บริษัทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบรษัิทที่ 
www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม 

5.  ระบบโทรศพัท ์(Tele-Bank) 

 อนึ่ง การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์ สามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เป็น  
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เทา่นัน้ 

 บรษัิทจัดการอาจรับคําสั่งขายคนืหนว่ยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทไ์ด ้โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสั่งขายหน่วยลงทนุ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพทข์องผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใชบ้รกิารนี้ สามารถตดิต่อ
ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ณ สาขาที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนเคยทําบัตรบัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier ไว ้เพื่อขอใช ้
บรกิาร โดยกรอก “คําขอใชบ้รกิารกองทุนเปิดผ่านเครือ่งฝากถอนเงนิระบบอัตโนมัตแิละบรกิารธนาคารทางโทรศัพท”์ (ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนตอ้งนําบัตรบัวหลวง ATM หรอืบัตรบัวหลวง Premier และสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาดว้ย) ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะ
สามารถสั่งขายหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทข์องผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืในวันทําการซือ้ขายถัดไป หลังจาก
กรอกคําขอใชบ้รกิารแลว้โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ  

 ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคส์ั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนปฏบัิตติามขัน้ตอนการทํา
รายการซึง่มรีะบอุยูใ่นเอกสารวธิกีารใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศัพท ์โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งเลอืกรหัสบรกิารขายหน่วยลงทนุกองทุน
เปิด และปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสั่งขายหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์

 การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทส์ามารถดําเนนิการไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 10,000,000 บาท หรอืในกรณีทีส่ั่งขาย
หน่วยลงทนุ โดยระบเุป็นจํานวนหน่วยครัง้ละไมเ่กนิ 1,000,000 หน่วย โดยไมจํ่ากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน 

 ผูส้ั่งขายหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทไ์ม่ได ้หากการทํารายการสั่งขายเสร็จ
สมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 การสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์หากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบงาน ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะ
ดําเนนิการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยกําหนดใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วันนับ
จากวันทีไ่ดรั้บแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

 เอกสารใบบันทกึรายการทีอ่อกจากเครือ่งโทรสารของผูส้ั่งขายเป็นเพยีงเอกสารบันทกึรายการเทา่นัน้ ไมใ่ชห่ลักฐานในการทํารายการ
อยา่งสมบรูณ์  

 บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฏอยูก่ับผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการทํารายการทีส่มบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้
 ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง วธิกีารและหรอืกําหนดเวลารับคําสั่งขายคนืผ่านระบบโทรศัพทใ์ห ้

สามารถทําได ้ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงดังกลา่วจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่าน

http://www.bblam/


 

 
30 กองทุนเปิดบวัหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอรทู์นิตี้   | B-GTO 

บริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนอื่นได ้บริษัทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบรษัิทที่ 
www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีืน่ใดตามความเหมาะสม 

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

เง ือ่นไขการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ  

ในกรณีทีผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุระบุจํานวนหน่วยลงทนุทีจ่ะขายคนื หรอืจํานวนเงนิทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดรั้บจากการขายคนืหน่วยลงทนุ
ในคําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุมากกวา่จํานวนหน่วยลงทนุหรอืมลูคา่หน่วยลงทนุหักดว้ยค่าธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

อนึง่ กรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุทําคําสั่งขายคนืเป็นจํานวนเงนิ ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจไดรั้บเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุไม่เทา่กับจํานวนเงนิทีร่ะบุ
ในคําสั่งขายคนืก็ได ้ 

สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบียนไดบั้นทกึขอ้มูลการซือ้หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วย
ลงทนุแลว้เทา่นัน้  

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ืน่คําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนต่อบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการยังไม่สามารถรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของผูถ้ือ
หน่วยลงทนุไดโ้ดยอยู่ในระหว่างการดําเนนิการของบรษัิทจัดการตามหัวขอ้การเลือ่นกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุ หัวขอ้การ
ไมข่าย ไมรั่บซือ้คนื หรอืไมรั่บสับเปลีย่นหน่วยลงทนุตามคําสั่งซือ้หรอืคําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ และหัวขอ้การหยดุขายหรอืรับซือ้คนืหน่วย
ลงทุน ผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลกิคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนไดใ้นระหว่างวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนใดที่
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ืน่คําสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ การยกเลกิคําสั่งขายคนืจะสมบูรณ์ก็ตอ่เมือ่ไดรั้บการ
อนุมัตจิากบรษัิทจัดการกอ่น  

ผูส้ั่งขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทนุไมไ่ด ้หากการทํารายการสั่งขายเสร็จสมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

การลดจํานวนหน่วยลงทุนที่รับซือ้คืนจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนจํานวนนัน้ หรือวันที่คํานวณราคารับซือ้คนื
หน่วยลงทนุของวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ไดแ้ลว้แตก่รณี  

วธิกีารสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถทําการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุได ้ดังตอ่ไปนี ้

 บรษิทัจดัการ และหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ทกุวันทําการซือ้ขายของกองทนุ ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. - 15.30 น. 

 ระบบอเิล็กทรอนกิส ์ทกุวันตลอด 24 ชัว่โมง ไดท้ี ่
 Bualuang iBanking  
 Bangkok Bank Mobile Banking  
 ระบบโทรศัพท ์(Tele-bank) ดว้ยบรกิาร Bualuang Phone 
 BF Fund Trading  
การทํารายการขอสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์(ยกเวน้ BF Fund Trading) กอ่นเวลา 16.00 น. ในวันทําการ
ซือ้ขายจะไดร้าคาขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการทํารายการขอสับเปลีย่นหลัง
เวลา 16.00 น. ในวันทําการซือ้ขาย หรอืทํารายการขอสับเปลีย่นในวันหยุดทําการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนที่
คํานวณได ้ณ สิน้วันทําการถัดไป 
การทํารายการขอสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุผ่าน BF Fund Trading ก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทําการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหรอื
รับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทําการซือ้ขายนัน้ และหากเป็นการทํารายการขอสับเปลีย่นหลังเวลา 15.30 น. ในวันทํา
การซือ้ขาย หรอืทํารายการขอสับเปลีย่นในวันหยุดทําการซือ้ขาย จะไดร้าคาขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วันทํา
การซือ้ขายถัดไป 

รายละเอยีดชอ่งทางในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ มดัีงนี้ 

1.  บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

(ก) ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ สามารถตดิตอ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  
(ข)  ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีต่อ้งการทํารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ กรอกรายละเอยีดในคําขอสับเปลีย่น กองทุนใหค้รบถว้น โดยระบุ

ชือ่กองทุนตน้ทาง จํานวนหน่วยทีจ่ะออกจากกองทุนตน้ทาง และระบุชือ่ กองทุนปลายทางที่ตอ้งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
และนําไปยืน่กับบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ซึง่บรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะสง่
มอบหลักฐานการรับคําขอสับเปลีย่นกองทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน  

 อนึ่ง ในระยะแรกการทํารายการคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถทําไดโ้ดยใหร้ะบุเป็นจํานวนหน่วยเท่านั้น ทัง้นี้ บรษัิท
จัดการอาจเปิดใหบ้รกิารรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนเงนิใหส้ามารถทําได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ให ้
ผูล้งทนุทราบโดยผ่านเว็บไซตบ์รษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  
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(ค)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีท่ํารายการคําขอสับเปลีย่นกองทุนเรียบรอ้ยแลว้ จะเพกิถอนคําขอสับเปลี่ยนกองทุนไม่ได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้  

(ง)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึขอ้มูลการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทนุตน้ทาง 
และการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทีป่รากฎอยู่
กับบรษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นหลักฐานในการทํารายการทีส่มบรูณ์และใชอ้า้งองิได ้ 

(จ)  ในกรณีทีจํ่านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนในใบคําขอสับเปลีย่นหน่วยลงทนุนัน้มากกว่าจํานวน
หน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทกึโดยนายทะเบียน 
หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการที่บันทกึ
โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

อย่างไรก็ตาม กรณีหากจํานวนเงนิทีคํ่านวณไดข้องกองทุนตน้ทาง มไีม่เพยีงพอทีจ่ะนําไปซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต่ําตามขอ้กําหนดของ
กองทุนปลายทาง บรษัิทจัดการจะไม่นําเงนิไปซือ้หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว ้โดยจะชําระเป็นเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือ
หน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้ะบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทนุ ภายใน 5 วันทําการนับตัง้แต่วันทําการซือ้ขายหน่วย
ลงทุน โดยการโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ปิดไวก้ับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอืน่ซึง่อาจเปิดใหบ้รกิาร
ต่อไป หรอืเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอืน่ทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผูถ้อืหน่วย
ลงทนุและจัดสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน  

2.  ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) 

(ก)  ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต สามารถทํารายการไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 
1,000,000 หน่วย หรือมูลค่าอื่นที่บรษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไม่
จํากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน  

 อนึ่ง ในระยะแรกการทํารายการคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถทําไดโ้ดยใหร้ะบุเป็นจํานวนหน่วยเท่านั้น ทัง้นี้ บรษัิท
จัดการอาจเปิดใหบ้รกิารรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนเงนิใหส้ามารถทําได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ให ้
ผูล้งทนุทราบโดยผ่านเว็บไซตบ์รษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

(ข)  ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ตอ้งการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตอ้งปฏบัิตจินครบขัน้ตอนตามที่กําหนด และเอกสารใบบันทกึ
รายการทีอ่อกจากเครือ่งพมิพข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นเพยีงเอกสารบันทกึรายการเทา่นัน้ ไมใ่ชห่ลักฐานในการทํารายการอย่าง
สมบรูณ์  

(ค)  ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีท่ํารายการคําขอสับเปลีย่นกองทุนเรียบรอ้ยแลว้ จะเพกิถอนคําขอสับเปลี่ยนกองทุนไม่ได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้  

(ง)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึขอ้มูลการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้
ทาง และการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้  

(จ)  ในกรณีที่จํานวนหน่วยลงทุนที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบคําขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้มากกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง ของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทกึโดยนาย
ทะเบยีนหนว่ยลงทนุ บรษัิทจดัการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยูใ่นรายการ
ทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  

อย่างไรก็ตาม กรณีหากจํานวนเงนิทีคํ่านวณไดข้องกองทุนตน้ทาง มไีม่เพยีงพอทีจ่ะนําไปซือ้หน่วยลงทนุขัน้ต่ําตามขอ้กําหนดของ
กองทุนปลายทาง บรษัิทจัดการจะไม่นําเงนิไปซือ้หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว ้โดยจะชําระเป็นเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือ
หน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้ะบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทนุ ภายใน 5 วันทําการนับตัง้แต่วันทําการซือ้ขายหน่วย
ลงทุน โดยการโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ปิดไวก้ับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอืน่ซึง่อาจเปิดใหบ้รกิาร
ต่อไป หรอืเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอืน่ทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผูถ้อืหน่วย
ลงทนุและจัดสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน  

3. ระบบโทรศพัท ์(Tele-Bank) 
 อนึง่ การสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์สามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้

คนืทีเ่ป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เท่านัน้ และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนี้โดยผ่านบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้
คนือืน่ได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความ
เหมาะสม  
(ก)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะใชบ้รกิารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเลอืกรหัส

บรกิารสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุกองทุน และปฏบัิตจินครบขัน้ตอนการสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนตามรายการซึง่มรีะบุอยู่
ในวธิกีารใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศัพท ์ทัง้นี้ การทํารายการผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทจ์ะทํารายการไดค้รัง้ละไม่เกนิ 
1,000,000 หน่วย หรือมูลค่าอื่นที่บรษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซึง่จะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไม่
จํากัดจํานวนครัง้ตอ่วัน  

 อนึ่ง ในระยะแรกการทํารายการคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถทําไดโ้ดยใหร้ะบุเป็นจํานวนหน่วยเท่านั้น ทัง้นี้ บรษัิท
จัดการอาจเปิดใหบ้รกิารรับคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจํานวนเงนิใหส้ามารถทําได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ ้
ลงทนุทราบโดยผ่านเว็บไซตบ์รษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  
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(ข)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่อ้งการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตอ้งทํารายการใหค้รบถว้นตามที่กําหนด และเอกสารใบบันทกึ
รายการทีอ่อกจากเครือ่งโทรสารของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นเพยีงเอกสารบันทกึรายการเท่านัน้ ไม่ใชห่ลักฐานในการทํารายการ
อยา่งสมบรูณ์  

(ค)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีท่ํารายการคําขอสับเปลี่ยนกองทุนเรียบรอ้ยแลว้ จะเพกิถอนคําขอสับเปลี่ยนกองทุนไม่ได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

(ง)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึขอ้มูลการขายคนืหน่วยลงทนุของกองทุนตน้ทาง 
และการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้ 

(จ)  ในกรณีที่จํานวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในใบคําขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นมากกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทกึโดยนาย
ทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการ
ทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ 

อย่างไรก็ตาม กรณี หากจํานวนเงนิทีคํ่านวณไดข้องกองทุนตน้ทางมไีม่เพยีงพอทีจ่ะนําไปซือ้หน่วยลงทุนขัน้ต่ําตามขอ้กําหนดของ
กองทุนปลายทาง บรษัิทจัดการจะไม่นําเงนิไปซือ้หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว ้โดยจะชําระเป็นเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือ
หน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้ะบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทุน ภายใน 5 วันทําการนับตัง้แต่วันทําการซือ้ขายหน่วย
ลงทุน โดยการโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ปิดไวก้บั บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอืน่ซึง่อาจเปิดใหบ้รกิาร
ต่อไป หรอืเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอืน่ทีอ่าจเพิม่เตมิในอนาคต และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผูถ้อืหน่วย
ลงทนุและจัดสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน 

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

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

ซือ้ขายดังกล่าวจะตอ้งไม่เกนิวันทําการที่กองทุนไดรั้บเงนิจากกองทุนตน้ทาง โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบ  
โดยปิดประกาศทีส่ํานักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

ทัง้นี้ ราคาขายหรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุดังกลา่ว เป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

เง ือ่นไขการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปิดรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ เป็นการชั่วคราวและ/หรอืถาวร และปิดรับคําสั่งสับเปลีย่นหน่วย
ลงทนุออก เป็นการชัว่คราว รวมถงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุใดๆ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นว่าการ
สับเปลีย่นหน่วยลงทนุดังกลา่วมผีลกระทบตอ่การบรหิารกองทนุอยา่งมปีระสทิธภิาพ หรอืตอ่การลงทนุของกองทนุหรอืตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
หรอืตอ่ชือ่เสยีงหรอืตอ่ความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ 3 วันกอ่นการใชส้ทิธิ
ทีจ่ะปิดรับคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม ทัง้นี้ 
ในกรณีปิดรับคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ถาวร จะแจง้ใหส้ํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วันนับตัง้แตวั่นปิดรับคําสั่งดังกลา่ว  

ในบางกรณี บรษัิทจัดการอาจปฏเิสธคําขอสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ หากคําขอดังกลา่วจะมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุนัน้ ถอืหน่วยลงทนุมากกวา่ 
รอ้ยละ 5 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง หลักเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข และหรอืกําหนดเวลารับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุได ้ทัง้นี้ เพือ่ประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.bblam.co.th หรอื
ผ่านชอ่งทางอืน่ใดตามความเหมาะสม  

 การซือ้ขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ  

ทัง้นี้ ก่อนทีบ่รษัิทประกันชวีติจะเปิดขายกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นผลติภัณฑข์องบรษัิทประกันชวีติ บรษัิทประกันชวีติ
จะแจง้ใหบ้รษัิทจัดการรับทราบ เพื่อบรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที่ www.bblam.co.th หรือผ่าน
ชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม  

ผูล้งทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี้ควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ หรอืทีเ่รยีกวา่กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุได ้โดยตดิตอ่กับ
บริษัทประกันชีวติ หรือตัวแทนหรือนายหนา้ที่บรษัิทประกันชวีติกําหนด ทัง้นี้ การซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติอาจมี
ขอ้กําหนดและวธิปีฏบัิตทิีแ่ตกต่างไปจากการซือ้ขายกองทนุเพียงอย่างเดียว ผูล้งทุนที่ซือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนจงึควร
ศกึษารายละเอยีดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทนุกอ่นตัดสนิใจลงทนุ  

ขอ้กําหนดเกีย่วกับการซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ มดัีงนี้  

1. มูลคา่ข ัน้ตํา่ของการส ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ มูลคา่ข ัน้ตํา่ของการขายคนืหนว่ยลงทนุ มูลคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํา่ 
และจํานวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํา่ :  

 เนื่องจากการซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชวีติมขีอ้กําหนดทีเ่กีย่วขอ้งกับกรมธรรม ์เชน่ การเวนคนืกรมธรรม ์สัดสว่นการ
เลอืกลงทุนแต่ละกองทุน การดําเนนิการสับเปลีย่นกองทุน ตลอดจนการหักค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกับกรมธรรม ์เชน่ ค่าการประกันภัย 
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เป็นตน้ ดังนัน้ การสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติจงึมขีอ้กําหนดในเรือ่งมลูคา่ขัน้ต่ําของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ มลูค่า
ขัน้ต่ําของการสั่งขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขัน้ต่ําของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชขีัน้ต่ํา และจํานวนหน่วย
ลงทุนคงเหลือในบัญชขีัน้ต่ํา ซึง่อาจต่ํากว่าที่ระบุไวใ้นโครงการ หรอืต่ํากว่าการซือ้ขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้งทุนที่ซือ้
กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุสามารถศกึษาขอ้กําหนดดังกลา่วไดต้ามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม ์ 

 ทัง้นี้ ขอ้กําหนดเกีย่วกับมูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้หน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งขายคนื จํานวนหน่วยลงทุนขัน้ต่ําของการสั่ง
ขายคนื มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ต่ํา และจํานวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ต่ําขา้งตน้ ใหร้วมถงึกรณีการสั่งซือ้ขาย
หน่วยลงทนุของบรษัิทประกันชวีติในฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุจากการใหบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุแบบไมเ่ปิดเผยชือ่ลกูคา้ดว้ย 

2. การเสนอขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ :  

 ผูล้งทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชีวติควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวติ หรือตัวแทน 
หรอืนายหนา้ทีบ่รษัิทประกันชวีติกําหนด โดยชําระเป็นเงนิสด แคชเชยีรเ์ช็ค หรอืเช็คสว่นบุคคล ทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหัก
บัญชเีดยีวกันกับธนาคารทีบ่รษัิทประกันชวีติกําหนด ทัง้นี้ บรษัิทประกันชวีติอาจกําหนดมลูค่าขัน้ต่ําในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ วันและ
เวลาทําการในการสั่งซือ้หน่วยลงทุน วธิีการในการสั่งซือ้ วธิีการชําระเงนิเพิม่เตมิ ตามที่ระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกันชวีติ และ/หรือ
เอกสารการขายทีผู่ล้งทนุไดรั้บจากบรษัิทประกันชวีติ โดยระยะเวลาในการสั่งซือ้จะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนทีก่ําหนดไวใ้นโครงการ โดยคําสั่งซือ้หน่วยลงทนุจะมผีลเมือ่บรษัิทจัดการไดรั้บเอกสารและไดรั้บชําระเงนิครบถว้นจากบรษัิท
ประกันชวีติแลว้  

 บรษัิทจัดการ หรอืบรษัิทประกันชวีติในกรณีของการสั่งซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ อาจปฏเิสธคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนของ 
ผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ หากคําสั่งดังกล่าวอาจเขา้ข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงนิ หรอืการกอ่การรา้ย 
หรอืเขา้ขา่ยบคุคลทีบ่รษัิทประกันชวีติสงวนสทิธใินการพจิารณารับประกัน  

3.  การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ :  

(1)  การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบปกต ิ 

 ผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทนุของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชวีติควบ
หน่วยลงทุนผ่านบรษัิทประกันชวีติ ทัง้นี้ บรษัิทประกันชวีติอาจกําหนดมูลค่าขัน้ต่ําในการขายคนืหน่วยลงทุน เงือ่นไขในการ
ขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วธิีการนําส่งเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิม่เตมิตามที่ระบุไวใ้น
กรมธรรมป์ระกันชวีติ และ/หรอืเอกสารการขายทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดรั้บจากบรษัิทประกันชวีติ โดยระยะเวลาการขายคนืจะตอ้ง
อยู่ภายใตก้รอบระยะเวลาทีก่ําหนดไวใ้นโครงการ และคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนจะมผีลเมื่อบรษัิทประกันชวีติไดรั้บเอกสาร
หลักฐานครบถว้น  

 ทัง้นี้ ผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุ สามารถขายคนืหน่วยลงทนุ โดยระบุ
เป็นจํานวนหน่วยลงทุน หรอืจํานวนเงนิหรอืวธิอีืน่ใดทีบ่รษัิทประกันชวีติกําหนด โดยใชแ้บบฟอรม์ของบรษัิทประกันชวีติหรอื
แบบฟอรม์อืน่ใด (ถา้ม)ี ตามจํานวนขัน้ต่ํา และเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม ์ 

 ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนจะไดรั้บเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนจากบรษัิทประกันชวีติภายในระยะเวลา  
5 วันทําการนับแต่วันทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืเป็นไปตามเกณฑท์ีส่ํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรอืทีเ่ห็นชอบ
ใหดํ้าเนนิการเป็นอย่างอื่นได ้โดยมวีธิกีารชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนในสว่นดังกล่าวจะเป็นไปตามที่บรษัิทประกันชวีติ
กําหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ  

(2)  การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ 

 บรษัิทประกันชวีติจะส่งคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตเิป็นประจําทุกเดอืนเพื่อนําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการ
ประกันภัย ค่าใชจ้่ายในการดําเนนิการ และค่าธรรมเนียมการบรหิารกรมธรรม ์ตามอัตราทีก่ําหนดในกรมธรรม ์ซึง่มลูค่าในการ
ขายคนือาจต่ํากว่ามูลค่าขัน้ต่ําทีก่ําหนดในโครงการ โดยบรษัิทประกันชวีติจะสรุปค่าใชจ้่ายดังกล่าวและจัดสง่ใหผู้ล้งทุนทีซ่ือ้
กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุเป็นรายปี  

4. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ :  

 กรณีที่ผูล้งทุนที่ซือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนผ่านบรษัิทประกันชวีติทีใ่หบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชือ่
ลกูคา้ (Omnibus account) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนจะถอืวา่บรษัิทประกนัชวีติเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุและออกเอกสารรับรองสทิธิ
ในหน่วยลงทนุใหแ้กบ่รษัิทประกันชวีติ สว่นบรษัิทประกันชวีติจะเป็นผูอ้อกใบยนืยันการสั่งซือ้/ขายคนืหน่วยลงทนุใหก้บัผูล้งทนุทีซ่ือ้
กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนเอง ภายใน 10 วันทําการนับตัง้แต่วันถัดจากวันสั่งซือ้/ขายคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ บรษัิทจัดการ
หรอืนายทะเบยีนจะไมอ่อกเอกสารรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุใหก้ับผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ  

5. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ :  

 ผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุสามารถสับเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุผ่านบรษัิทประกันชวีติ ตามจํานวนขัน้ต่ํา 
จํานวนเงนิคงเหลอืขัน้ต่ํา และเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรม ์โดยสง่คําสั่งตามแบบฟอรม์ทีบ่รษัิทประกันชวีติกําหนด  

 ผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่นหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนระหว่าง
กองทุนรวมภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติตามทีบ่รษัิทประกันชวีติกําหนดไวเ้ท่านัน้ โดยตอ้งเป็นการทํารายการผ่านบรษัิทประกันชวีติ 
การสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุดังกล่าว หมายถงึ การทีบ่รษัิทประกันชวีติขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึง่หรอืหลายกองทุน 
(กองทุนเปิดตน้ทาง) เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนเปิดอกีกองทุนหนึง่หรอืหลายกองทุน (กองทุนเปิดปลายทาง) ใหก้ับผูล้งทุนที่
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ซือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกันชวีติและเอกสารการขายกรมธรรม ์โดยบรษัิทประกัน
ชวีติจะเป็นผูดํ้าเนนิการนําเงนิค่า ขายคนืหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตน้ทาง ซึง่ไดหั้กค่าธรรมเนียมการขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เพือ่
นําไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือดําเนินการอืน่ใดเพื่อใหเ้กดิรายการดังกล่าวใหก้ับผูล้งทุนที่ซือ้กรมธรรม์
ประกันชวีติควบหน่วยลงทนุ  

 ทัง้นี้ การดําเนนิการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรม ์ม ี3 รูปแบบสรุปไดดั้งนี้  

(1)  การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิดตน้ทางกองทุนหนึ่งหรือหลายกองทุน ไปกองทุนเปิดปลายทาง
กองทนุหนึง่หรอืหลายกองทนุตามความประสงคข์องผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุเป็นครัง้คราว  

(2)  การสับเปลีย่นกองทุนอัตโนมัต ิคอื การสับเปลีย่นกองทุนเป็นประจําตามคําสั่งทีผู่ล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วย
ลงทุนระบุใหม้กีารขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตน้ทางกองทุนหนึง่เพือ่ไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอกีกองทุนหนึง่หรอื
หลายกองทนุตามเงือ่นไขที ่ผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุแสดงความประสงค ์ 

(3)  การปรับสัดสว่นกองทนุอตัโนมัต ิคอื การสับเปลีย่นกองทนุโดยอัตโนมัตติามคําสั่งในแบบฟอรม์ทีบ่รษัิทประกันชวีติกําหนดให ้
มสีัดสว่นการลงทนุเป็นไปตามทีผู่ล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงค ์ 

ทัง้นี้ รูปแบบและเงือ่นไขในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุขา้งตน้ อาจเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กับบรษัิทประกันชวีติแต่ละแห่ง ซึง่จะแจง้ใหผู้ ้
ลงทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนทราบ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วย
ลงทนุแลว้  

บรษัิทประกันชวีติอาจระงับการสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุเป็นการชั่วคราวและ/หรอืถาวร ในกรณีทีบ่รษัิทประกันชวีติเห็นว่าไมเ่ป็น
ประโยชน์หรอืมผีลกระทบในทางลบต่อผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุหรอืกรณีทีจํ่านวนทีข่ายคนืหน่วยลงทนุตน้ทาง
ต่ํากวา่จํานวนขัน้ต่ําทีบ่รษัิทประกันชวีติกําหนดในการสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

บรษัิทประกันชวีติจะเป็นผูจ้ัดสง่ใบยนืยันการทํารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที่ไดดํ้าเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิและการปรับ
สัดสว่นลงทนุอัตโนมัต ิบรษัิทประกันชวีติจะจัดสง่รายงานยนืยันการรับคําสั่งครัง้แรก หรอืสรุปในรายงานแสดงฐานะการเงนิเป็นรายปี  

6. การจดัสง่เอกสารใหก้บัผูถ้อืหนว่ยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหนว่ยลงทนุ :  

(1)  เอกสารกองทนุรวม เชน่ รายงานรอบระยะเวลาหกเดอืน รายงานประจําปี หรอืเอกสารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการจัดสง่ใหก้ับบรษัิท
ประกันชวีติ ในฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

 บรษัิทประกันชวีติจะดําเนนิการจัดสง่ใหแ้กผู่ล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุตอ่ไป  

(2)  รายงานแสดงฐานะการเงนิของผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ  

 บรษัิทประกันชวีติจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงนิใหผู้ล้งทุนที่ซือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทัง้นี้  
ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนสามารถรอ้งขอรายงานแสดงฐานะการเงนิเพิม่เตมิไม่เกนิเดอืนละหนึง่ครัง้
โดยไมเ่สยีคา่ธรรมเนียม  

7. สทิธปิระโยชนข์องผูล้งทนุทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหนว่ยลงทนุ :  

 ผูล้งทุนที่ซือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุน มใิช่ผูถ้ือหน่วยลงทุน จงึมีสทิธปิระโยชน์ที่แตกต่างจากผูถ้ือหน่วยลงทุนของ
กองทนุนี้ ทัง้นี้ ขึน้อยูก่ับเงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการและบรษัิทประกันชวีติกําหนด ดังนี้  

(1)  ผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุไมม่สีทิธโิอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทนุไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้  

(2)  ผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุไมม่สีทิธนํิาหน่วยลงทนุไปจํานําเป็นหลักประกัน  

(3)  ผูล้งทุนที่ซือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนมีสทิธใินฐานะผูเ้อาประกันภัยในการยกเลกิการทํากรมธรรมป์ระกันชวีติ 
ควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากวันที่ไดรั้บกรมธรรมจ์ากบรษัิทประกันชีวติ โดยบรษัิทประกันชวีติจะเป็น
ผูดํ้าเนนิการขายหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการในสว่นของการลงทนุในหน่วยลงทนุ ตามราคาขายคนืหน่วยลงทนุ ณ วันทีบ่รษัิท
จัดการไดรั้บคําสั่งขายคนืและไดท้ํารายการขายคนืหน่วยลงทนุแลว้ 

(4)  สทิธขิองผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนทีแ่ตกต่างเมือ่ซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ เนื่องจาก
บรษัิทประกันชวีติจะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่จะเป็นตัวแทนในการรวบรวม และนําสง่คําสั่งซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุไปยัง
บรษัิทจัดการในนามของบรษัิทประกันชวีติ โดยไม่เปิดเผยชือ่ทีแ่ทจ้รงิของผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ 
(Omnibus account) เชน่ การไดรั้บขอ้มลูกองทนุอาจมคีวามลา่ชา้กวา่ไดรั้บจากบรษัิทจัดการโดยตรง เป็นตน้  

(5)  สทิธใินการรับทราบการจัดสรรเบีย้ประกันในการลงทนุในกองทนุรวม  

(6)  สทิธใินการขอรับหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมจากตัวแทนขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ  

(7)  สทิธใินการไดรั้บทราบรายชือ่ของบรษัิทจัดการทกุแห่งทีรั่บจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรมป์ระกันชวีติทีเ่สนอขายโดยบรษัิท
ประกันชวีตินัน้  

(8)  สทิธใินการรับทราบขอ้มูลเกีย่วกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวติ รวมทัง้ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจําตัวของ
ตัวแทนขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ  
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(9)  สทิธใินการไดรั้บทราบขอ้มูลเกีย่วกับความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บคําแนะนําเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ ตลอดจน
รับทราบคําเตอืนและคําอธบิายเกีย่วกับความเสีย่งของการลงทนุในหน่วยลงทนุ  

(10) สทิธใินการไดรั้บขอ้เท็จจรงิทีม่ผีลกระทบอย่างมนัียสําคัญต่อสทิธปิระโยชน์ของผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วย
ลงทุน หรอืตอ่การตัดสนิใจในการลงทุนจากบรษัิทประกันชวีติ เชน่ การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ในขัน้ตอนการ
ดําเนนิการเพือ่การควบกองทนุรวมหรอืการรวมกองทนุรวม เป็นตน้  

(11) สทิธใินการไดรั้บทราบขอ้มูลเกีย่วกับความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เชน่ ค่าธรรมเนียมหรอืผลตอบแทนทีตั่วแทนขายหน่วย
ลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติอาจไดรั้บจากการซือ้กรมธรรม ์รวมทัง้การซือ้หรอืขายคนืหนว่ยลงทนุ เป็นตน้  

(12) สทิธใินการแสดงเจตนาวา่ไมต่อ้งการรับการตดิตอ่อกีเป็นระยะเวลา 2 ปี  

8.  คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูล้งทนุทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหนว่ยลงทนุ :  

(1)  คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end fee): ไมม่ ี 

(2)  คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end fee): ไมม่ ี 

ทัง้นี้ บรษัิทประกันชวีติ อาจพจิารณาเรยีกเก็บค่าธรรมเนียม หรอืค่าใชจ้่ายอืน่ๆ เพิม่เตมิตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกันชวีติ 
ควบหน่วยลงทนุ หรอืตามทีบ่รษัิทประกันชวีติกําหนด  

อนึง่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงเงือ่นไขหรอืกรณีอืน่ใดในการซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ โดยถอื
ว่าไดรั้บความเห็นชอบจากบรษัิทประกันชีวติและ/หรือผูล้งทุนที่ซื้อกรมธรรมป์ระกันชีวติควบหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ กรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข บรษัิทจัดการจะแจง้ใหบ้รษัิทประกันชวีติและ/หรือผูล้งทุนที่ซือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหนา้ โดยตดิประกาศที่ทําการของบริษัทจัดการและ/หรือบริษัทประกันชวีติ และ/หรือเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ  
และ/หรอืชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม 

 การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบุคคลอืน่ (Soft dollar/ Soft commission)  

บรษัิทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพือ่กองทนุจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อันเนื่องมาจากการใชบ้รกิารของบุคคลดังกล่าวในการ
จัดการกองทนุได ้โดยมหีลักเกณฑดั์งตอ่ไปนี้  

(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนทีรั่บไวนั้น้ตอ้งเป็นทรัพยส์นิทีม่มีลูคา่ในทางเศรษฐกจิและตอ้งเกีย่วกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุน
ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ละ  

(2)  ตอ้งไมม่พีฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่บรษัิทจัดการใชบ้รกิารของบคุคลนัน้บอ่ยครัง้เกนิความจําเป็นเพือ่ใหก้องทนุไดรั้บประโยชน์จาก
บคุคลดังกลา่ว (churning)  

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ใหแ้กก่องทนุทีอ่ยูภ่ายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะกระทําดว้ยความเป็น
ธรรมและคํานึงถงึลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไวไ้ดข้องกองทุนนั้น ทัง้นี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผลประโยชน์ตอบแทนอัน
เนื่องมาจากการประกอบธุรกจิเพือ่ประโยชน์ของบรษัิทจัดการเอง เวน้แตเ่ป็นการไดรั้บผลประโยชน์ตามเทศกาลทีเ่ป็นประเพณีนยิม โดยผู ้
ลงทนุสามารถดแูนวทางปฏบัิตเิกีย่วกับนโยบายการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่ไดท้ี ่www.bblam.co.th 

 ขอ้กําหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษตีา่งประเทศในลกัษณะเดยีวกนั  

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

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

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

(1)  ตอ้งถูกหักเงนิในอัตรา 30% ของเงนิทีก่องทุนรวมจะไดรั้บจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขายทรัพยส์นิทางการเงนิใน
ประเทศสหรัฐอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่วันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงนิลงทุนทางออ้มใน
ทรัพยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกับสถาบันการเงนิอื่นๆ นอก
ประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA กําหนดใหส้ถาบันการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิา
และ FFI ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตนตามขอ้กําหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบันการเงนิในประเทศไทย ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ 
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื) มหีนา้ทีดํ่าเนนิการหักเงนิ ณ ทีจ่่ายดังกลา่วกอ่นชําระใหก้ับกองทนุรวมทีเ่ป็น NPFFI  
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(2)  ธนาคารและสถาบันการเงนิทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุนการขาย
และรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตามขอ้กําหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอืระงับการทําธุรกรรมทางการเงนิหรือยุติ
ความสัมพันธท์างธุรกจิกับกองทุนรวมหรอืบรษัิทจัดการ ซึง่อาจทําใหก้องทุนรวมไม่สามารถดําเนนิการลงทุนต่อไปได ้และ/หรือ
ดําเนนิการลงทนุไดอ้ยา่งไมม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมส่ามารถทํารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนืไดอ้กีตอ่ไป  

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

(1)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา (หรอืเป็นบคุคลตามทีก่ฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง
กําหนด) ใหคํ้ายนิยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งขอ้มูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจําตัวผูเ้สียภาษีของ
สหรัฐอเมรกิา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงนิปันผลทีไ่ดรั้บ เป็นตน้) ที่มีอยู่ใน
บัญชทีัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้กบับรษัิทจัดการ ใหก้ับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้กําหนดของกฎหมาย
ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  

(2)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุนําสง่ขอ้มลู เอกสาร และ/หรอืคํายนิยอม เพิม่เตมิ เพือ่ยนืยันหรอืพสิจูน์ทราบความเกีย่วขอ้งกับประเทศ
สหรัฐอเมรกิา เชน่ หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสัญชาตอิเมรกิันหรอืการใหข้อ้มลูตามหัวขอ้ทีก่ําหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจง้ปรับปรุงขอ้มูลเมื่อขอ้มูลที่เคยใหไ้วม้ีการเปลี่ยนแปลง เป็นตน้ รวมถงึนําส่ง
หลักฐานเพือ่ยนืยันการเขา้ร่วมใน FATCA หรอืกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง (ในกรณีทีเ่ป็นลูกคา้สถาบันการเงนิ) ทัง้นี้ เป็นไป
ตามหลักเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายดังกลา่ว  

(3)  ดําเนนิการอืน่ใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  

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

(1)  ไมรั่บคําสั่งซือ้/ สับเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว  

(2)  ระงับหรอืหยดุใหบ้รกิาร และดําเนนิการคนืเงนิลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุดังกลา่ว  

(3)  ดําเนนิการหักเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่ําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนรายนัน้
ได ้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ตอ้งไมข่ัดกับกฎหมายของประเทศไทย  

(4)  ดําเนนิการอืน่ใดอันเป็นการป้องกันหรอืลดผลกระทบ หรอืทําใหก้องทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมไดรั้บประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมี
การดําเนนิการทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้  

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

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

อตัราสว่นการลงทนุ 
อตัราสว่นการลงทนุในผูอ้อกทรพัยส์นิ หรอืคูส่ญัญารายใดรายหนึง่ (Single Entity Limit) 
การลงทนุในหน่วย CIS  ไมจํ่ากัดอัตราสว่น 

การลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของสถาบันการเงนิทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับที่
สามารถลงทนุได ้หรอืเงนิฝากธนาคารออมสนิ 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 

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

ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 

 การลงทนุในตราสารทนุ / กอง infra/ กอง property/ REITs/ หน่วย private equity/ หน่วย CIS ที ่
จดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานผูล้งทนุทั่วไปในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย หรอืตลาดหลักทรัพย์
ตา่งประเทศ 

 การลงทนุในตราสารหนี้/ กึง่หนี้ก ึง่ทนุ/ สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง/ ศกุกูทีผู่อ้อกจัดตัง้ตามกฎหมายต่างประเทศ
หรอืเสนอขายในตา่งประเทศ มอีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้และอยูใ่นระบบ 
regulated market 

 การลงทนุในตราสาร Basel III ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้และอยูใ่นระบบ 
regulated market  

 การลงทนุในใบสําคัญแสดงสทิธอินุพันธ/์ reverse repo/ OTC derivatives ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่น
อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้

ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 

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

ตลาดหลักทรัพยต์า่งประเทศ 
 ตราสารหนี้/ กึง่หนี้ก ึง่ทนุ/ สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง/ ศกุกู/ ตราสาร Basel III ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต่ํา

กวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้หรอืไมไ่ดถ้กูจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื หรอืไมอ่ยูใ่นระบบ regulated market 
 ใบสําคัญแสดงสทิธอินุพันธ/์ reverse repo/ OTC derivatives ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากวา่อันดับที่

สามารถลงทนุได ้

ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 

อตัราสว่นการลงทนุทีค่ํานวณตามกลุม่กจิการ (Group Limit) 

การลงทนุในทรัพยส์นิของกลุม่กจิการใดกลุม่กจิการหนึง่ ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

อตัราสว่นทีค่ํานวณตามประเภททรพัยส์นิ (Product Limit) 

การลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศเพยีงกองเดยีว ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 

การลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก/ ต๋ัวแลกเงนิ/ ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิของสถาบันการเงนิไทย (ไมร่วม
สาขาตา่งประเทศไทยของสถาบันการเงนิไทย) 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 45 

การลงทนุในทรัพยส์นิทีม่สีภาพคลอ่งต่ํา ไดแ้ก ่
 ต๋ัวแลกเงนิ/ ต๋ัวสัญญาใชเ้งนิ ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอื แตส่ามารถโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสาร หรอืขายคนื

ผูอ้อกตราสารได ้
 สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (แต่ไมร่วมถงึสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงซึง่จดทะเบยีนกับ TBMA และมกีาร

เสนอขายตามหลักเกณฑท์ีก่ําหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทนุวา่ดว้ยการขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม)่ 

 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก อายเุกนิ 12 เดอืน 
 Total SIP 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

การลงทนุใน reverse repo ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

การลงทนุใน securities lending ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

Total SIP ไดแ้ก ่ทรัพยส์นิอืน่ (SIP) ในตารางอัตราสว่น Single entity limit แตไ่ม่รวมถงึ ตราสารหนี้/ กึง่หนี้ก ึง่ทนุ/ 
สัญญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง/ ศกุกู/ ตราสาร Basel III ทีอ่ยูใ่น regulated market และมอีันดับความน่าเชือ่ถอื 
ต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุไดห้รอืไมไ่ดถ้กูจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 
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ตารางคา่ธรรมเนยีม เงนิตอบแทน และคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม 
และผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 กมุภาพนัธ ์2565 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2566 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม 

% NAV 

รายการทีเ่รยีกเก็บ อตัราตามโครงการ เรยีกเก็บจรงิ 

ปี 2565 ปี 2566 

1. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยรวมท ัง้หมดทีป่ระมาณการได ้ ไมเ่กนิ 2.4075 1.273 1.339 

คา่ธรรมเนียมการจัดการ1 ไมเ่กนิ 1.07 1.02 1.07 

คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์2 ไมเ่กนิ 0.0428 0.026 0.027 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ไมเ่กนิ 0.0535 0.0510 0.0535 

คา่ใชจ้่ายโฆษณา ประชาสัมพันธ ์และสง่เสรมิการขาย    

» ในชว่งเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ไมเ่กนิ 1.07 0.107 - 

» ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ไมเ่กนิ 0.5350 0.056 0.174 

คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ เชน่ คา่ผูส้อบบัญช ีคา่จัดทําหนังสอืชีช้วน คา่แบบฟอรม์ 
คา่สมดุบัญชแีสดงสทิธ ิเป็นตน้ 

ไมเ่กนิ 0.7062 0.013 0.015 

2. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีป่ระมาณการไมไ่ด ้ ตามทีจ่า่ยจรงิ 0.027 0.018 

คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ เชน่ คา่ธรรมเนียมธนาคาร ภาษี คา่ไปรษณีย ์เป็นตน้ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.027 0.018 

รวมคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด3 ไมเ่กนิ 2.4075 1.244 1.357 

คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ ตามทีจ่่ายจรงิ - - 

1 กรณีทีก่องทนุ (กองทนุตน้ทาง) ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการเดยีวกัน (กองทนุปลายทาง) บรษัิทจัดการจะไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนียม
การจัดการซ้ําซอ้นกับกองทุนปลายทาง เชน่ หากกองทุนตน้ทางมมีูลคา่ทรัพยส์นิสุทธ ิ1,000 ลา้นบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 
100 ลา้นบาท บรษัิทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงนิลงทุน 900 ลา้นบาท ในอัตราที่กองทุนตน้ทางกําหนด และ (2) เงนิลงทุน  
100 ลา้นบาท ในอัตราทีก่องทนุปลายทางกําหนด เป็นตน้ 

2 รวมคา่ธรรมเนียมรับฝากหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศ 
3 ไมร่วมคา่โฆษณาชว่งเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าทรัพยส์นิสุทธกิ่อนหักค่าธรรมเนียม
ดังกลา่วเป็นฐานในการคํานวณ 
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 คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

  % มูลคา่ซือ้ขาย 

รายการทีเ่รยีกเก็บ อตัราตามโครงการ เรยีกเก็บจรงิ 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

คา่ธรรมเนยีมการขาย1,2 ไมเ่กนิ 1.00 ไมเ่กนิ 1.00 ไมเ่กนิ 1.00 ไมเ่กนิ 1.00 

คา่ธรรมเนยีมการรบัซือ้คนื ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่น3 ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการโอน 50 บาท ตอ่ 1,000 หน่วย 
หรอืเศษของ 1000 หน่วย 

50 บาท ตอ่ 1,000 หน่วย 
หรอืเศษของ 1000 หน่วย 

50 บาท ตอ่ 1,000 หน่วย 
หรอืเศษของ 1000 หน่วย 

50 บาท ตอ่ 1,000 หน่วย 
หรอืเศษของ 1000 หน่วย 

1 กรณีทีก่องทุน (กองทุนตน้ทาง) ลงทุนของกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการเดยีวกัน (กองทุนปลายทาง) บรษัิทจัดการจะไม่เรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายซ้ําซอ้นกับ
กองทนุปลายทาง เชน่ หากกองทนุตน้ทางมมีลูค่าทรัพยส์นิสทุธ ิ1,000 ลา้นบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทนุปลายทางจํานวน 100 ลา้นบาท บรษัิทจัดการ
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากเงินลงทุน 1,000 ลา้นบาท ในอัตราที่กองทุนตน้ทางกําหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมการขายจากกองทนุตน้ทางเพิม่เตมิอกี เป็นตน้ 

2 ภายหลังจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวมแลว้ บรษัิทจัดการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายในอัตราไม่เกนิ 1.00% โดยบรษัิทจัดการอาจคดิคา่ธรรมเนียม
การขายกับผูล้งทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กัน ดังนี้ 
(1) บรษัิทจัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนียมการขายใหก้ับกองทนุสํารองเลีย้งชพี และกองทนุสว่นบคุคลภายใตก้ารจัดการของ บลจ.บัวหลวง  
(2) บรษัิทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายในอัตรา 50% ของค่าธรรมเนียมการขายที่เรียกเก็บจรงิ สําหรับลูกคา้ที่มกีารลงทุนเท่ากับหรือมากกว่า  

50 ลา้นบาท ตอ่รายการ    
(3) บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขายในอัตรา 100% ของค่าธรรมเนียมการขายทีเ่รยีกเก็บจรงิ สําหรับลกูคา้ทีไ่มเ่ขา้ขอ้ (1) และขอ้ (2) 

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ข ยกเลกิ หรอืเพิม่เตมิการคดิคา่ธรรมเนียมการขายขา้งตน้ไดใ้นภายหลัง โดยจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านเว็บไซตข์อง
บรษัิทจัดการ www.bblam.co.th และปิดประกาศทีส่ํานักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 

3 การสับเปลีย่นหน่วยลงทนุ กรณีเป็นกองทนุตน้ทาง ใชร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ กรณีเป็นกองทนุปลายทาง ใชร้าคาขายหน่วยลงทนุ ซึง่จะมคีา่ธรรมเนียมการ
ขายหรอืรับซือ้คนืคํานวณอยูใ่นราคาดังกลา่วแลว้ 

 

หมายเหต ุ: คา่ธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลูค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะหรอืภาษีอืน่ใดแลว้ ทัง้นี้ ในปัจจุบัน ภาษีมูลค่าเพิม่เท่ากับ 7% หากมี
การเปลีย่นแปลง บรษัิทจัดการจะขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมขา้งตน้ใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงดังกล่าว 
โดยถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 
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รายการการลงทนุและผลการดําเนนิงานของกองทนุรวม 

รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 

ณ วนัที ่31 มกราคม 2566 

รายละเอยีดการลงทนุ มูลคา่ตามราคาตลาด % NAV 

      

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ 1,747,518,186.20 94.75 

  หนว่ยลงทนุกองทนุรวมตราสารทนุ   

Wellington Global Innovation Fund 1,747,518,186.20 94.75 

   

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 69,695,704.70 3.78 

  เงนิฝากธนาคาร   

อันดับความน่าเชือ่ถอื AAA 60,360,814.59 3.27 

อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+(tha) 2,559,643.35 0.14 

อันดับความน่าเชือ่ถอื AA+ 6,775,246.76 0.37 

    

มูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(บาท) 1,844,405,427.14 

มูลคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทนุ) 7.3713 

 

 

รายงานสรปุจาํนวนเงนิลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุเงนิฝาก หรอืเงนิฝาก 

ณ วนัที ่31 มกราคม 2566 

กลุม่ของตราสาร มูลคา่ตามราคาตลาด 
(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ - - 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณชิย ์หรอื 
บรษัิทเงนิทนุ เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูค้ํ้าประกัน 

60.36 3.27 

3. กลุม่ตราสารทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุได ้ 
หรอืไมไ่ดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื 

- - 

5. ตราสารทีไ่มม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ เรือ่ง การลงทนุ
ของกองทนุ 

- - 

สัดสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทีค่าดวา่จะลงทนุในเดอืนกมุภาพันธ ์2566 - - 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืเงนิฝาก 
ทีก่องทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัที ่31 มกราคม 2566 

  
ประเภท ผูอ้อก ผูค้ํา้ประกนั/

ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบัความ
นา่เชือ่ถอื 

มูลคา่
หนา้ต ัว๋ 

มูลคา่ตาม 
ราคาตลาด 

1. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ   - - AA+(tha) - 2,559,643.35 

2. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต   - - AA+ - 6,775,246.76 

3. เงนิฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยโูอบ ี  - - AAA - 60,360,814.59 

 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit Rating) ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 
อันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating) คอืขอ้มลูบอกระดับความสามารถในการชําระหนี ้ซึง่แบง่เป็นความเสีย่งดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหนี ้(Issuer Rating) และตัวตรา
สารหนี้แตล่ะรุ่น (Issue Rating) ซึง่จัดทําโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คําอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดบัเครดติสงูทีส่ดุ แสดงถงึระดบัความเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํา่ทีส่ดุ 
มคีวามสามารถสงูสดุในการชําระเงนิตน้และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 อันดบัเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสีย่งจากการลงทนุทีต่ํา่มาก 
ทีจ่ะไมส่ามารถชําระหนี้ไดต้ามกําหนด AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 

A+ (tha) A+ A1 ความเสีย่งอยูใ่นระดับตํ่า 

A (tha) A A2 

A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 ระดับความเสีย่งและความสามารถในการชําระหนี้อยูใ่นระดับปานกลาง 

BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

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

ระดับเดยีวกัน 
• อันดับความน่าเชือ่ถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพือ่แสดงวา่เป็นอันดับเครดติทีใ่ชใ้นประเทศไทย 
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การเปลีย่นแปลงเกณฑว์ดัผลการดําเนนิงาน 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 กมุภาพนัธ ์2565 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2566 

เดมิ แกไ้ข เหตผุล 

ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD (ซึง่
เป็นเกณฑวั์ดผลการดําเนนิงานของกองทนุหลัก) 
ในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ ปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่น
เพือ่คํานวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงนิบาท ณ วันที่
คํานวณผลตอบแทน สัดสว่น 100.00% 

1. ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ใน
สกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ สัดสว่น 50.00% 

2. ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ใน
สกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ ปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่น
เพือ่คํานวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงนิบาท ณ 
วันทีคํ่านวณผลตอบแทน สัดสว่น 50.00% 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับแนวทาง
ในการบรหิารกองทนุภายใต ้
กรอบนโยบายการลงทนุ  
และสอดคลอ้งกับประกาศ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
โดยมผีลบังคับใชตั้ง้แต่วันที ่
1 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป 

 

ขอ้มลูอืน่ๆ 

ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทนุเกนิขอ้จาํกดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

รอบระยะเวลาต ัง้แตว่นัที ่1 กมุภาพนัธ ์2565 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2566 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ: ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จํากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง ไดท้ี ่www.bblam.co.th 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีร่วบรวมขอ้มลู 31 มกราคม 2566



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด 

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร์ ช้ัน 7 ช้ัน 21 และ ช้ัน 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996 www.bblam.co.th 


