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1 กองทุนเปิดบวัหลวงยัง่ยนื | B-SIP 

1. สรปุขอ้มลูกองทนุรวม 

กองทนุไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตงักองทนุรวม เมอืวนัท ี15 กมุภาพนัธ ์2564 

1.1 ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทนุรวม 

 ประเภทของกองทนุ 

กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซอืคนืหน่วยลงทุน มลัีกษณะเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) เนน้ลงทุนแบบมคีวาม
เสยีงตา่งประเทศ และเปิดใหม้กีารลงทนุในกองทนุรวมอนืภายใตบ้รษัิทจัดการเดยีวกนั (Cross Investing Fund) 

นโยบายการลงทนุของกองทนุ 

กองทนุมนีโยบายลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารทนุภายใตก้ารจัดการของ Pictet Asset Management ตังแต ่2 กองทุน
ขนึไป (กองทุนปลายทาง) โดยกองทุนจะม ีnet exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางดังกล่าว โดยเฉลยีในรอบปีบัญชไีม่
นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน โดยกองทุนปลายทางจะเนน้ลงทุนในบรษัิททัวโลกทมีสีว่นเกยีวขอ้งกับการ
จัดการอย่างยังยนื (Sustainability) โดยคํานงึผลกระทบเชงิบวกต่อสังคมและสงิแวดลอ้มในทุกขันตอนการผลติสนิคา้และบรกิาร ซงึ
กองทนุจะลงทนุในกองทนุปลายทางกองทนุใดกองทนุหนงึโดยเฉลยีรอบปีบัญชไีมเ่กนิรอ้ยละ 79 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน 
โดยผูจั้ดการกองทนุสามารถปรับเปลยีนสดัสว่นการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางไดต้ามความเหมาะสม  
ส่วนทีเหลือ อาจพจิารณาลงทุนในหรือมีไวซ้งึหลักทรัพย ์หรือทรัพยส์นิอืน หรือการหาดอกผล โดยวธิีอืนตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. 
กําหนดหรอืเห็นชอบใหก้องทนุลงทนุได ้ทังในและตา่งประเทศ 
อนืๆ 
• กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซอืขายลว่งหนา้ (Derivatives) เพอืป้องกนัความเสยีงจากอัตราแลกเปลยีนตามดลุยพนิจิของผูจั้ดการ

กองทุน โดยผูจั้ดการกองทุนจะพจิารณาปรับสัดสว่นการป้องกันความเสยีงตามความเหมาะสมหรอืเพอืเพมิประสทิธภิาพในการ
บริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมถึงอาจลงทุนหรือมีไวซ้งึตราสารทีมีสัญญาซือขายล่วงหนา้แฝง 
(Structured Note : SN) ตราสารหนทีมีอัีนดับความน่าเชอืถอืตํากวา่ทสีามารถลงทนุได ้(Non - Investment Grade) ตราสารหนี
ทไีมไ่ดรั้บการจัดอันดับความน่าเชอืถอื (Unrated Securities) และ/หรอืหลักทรัพยท์ไีมไ่ดจ้ดทะเบยีน (Unlisted Securities)  

• กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอนื เชน่ กองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน Property/ REITs เป็นตน้ ซงึอยู่
ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ โดยเฉลยีรอบปีบัญชไีมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุของบรษัิทจัดการอนืใดทมีนีโยบายการลงทนุใกลเ้คยีง
กัน ในกรณีทีบริษัทจัดการเห็นว่ากองทุนภายใตก้ารจัดการของ Pictet Asset Management ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการ
เปลยีนแปลงนโยบายการลงทุน หรอืลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงคห์ลักของกองทุน หรอืมผีลการดําเนนิงานตกตําอย่างมนัียสําคัญ
หรอืตดิต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรอืมขีนาดกองทุนลดตําลงมากอย่างมนัียสําคัญ จนอาจมผีลกระทบต่อการลงทุน เป็นตน้ และไม่มี
กองทนุใดภายใตก้ารจัดการของ Pictet Asset Management ทสีอดคลอ้งกับวัตถปุระสงคก์ารลงทนุหลักของกองทนุ และ/หรอืในกรณี
ที Pictet Asset Management ไดเ้ลกิกจิการ ทังนี หากมีการดําเนินการดังกล่าว บรษัิทจัดการจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการท ีwww.bblam.co.th 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงประเภทและลักษณะพเิศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Funds) หรือลงทุน
โดยตรง หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได ้โดยไม่ทําใหร้ะดับความเสยีงของการลงทุน (Risk 
Spectrum) เพมิขนึและผลตอบแทนเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ ทังนี ใหเ้ป็นไปตามดุลยพนิิจของผูจั้ดการกองทุน โดยขนึกับ
สถานการณ์ตลาด ณ ขณะนัน และตอ้งเป็นไปเพือประโยชน์สูงสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทังนี หากมกีารเปลยีนแปลงดังกล่าวบรษัิท
จัดการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วันก่อนการแกไ้ขโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที 
www.bblam.co.th และหรอืชอ่งทางอนืตามความเหมาะสม  

1.2 การแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ และสทิธปิระโยชนข์องผูถ้อืหนว่ยลงทนุแยกตามชนดิของหนว่ยลงทนุ  

กองทนุไมม่กีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทนุ 

1.3 ลกัษณะทสํีาคญัของกองทนุรวม 

กองทนุมลัีกษณะเป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุ (Fund of Funds) ทมีกีารลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ CIS ดังตอ่ไปนเีกนิกวา่รอ้ยละ 
20 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน ทังนี การลงทุนในกองทุน CIS อาจเปลยีนแปลงไดใ้นอนาคตขนึอยู่กับดุลยพนิจิของผูจั้ดการ
กองทนุ ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจบัุนไดท้างเว็บไซตท์ ีwww.bblam.co.th 

  



 

 

2 กองทุนเปิดบวัหลวงยัง่ยนื | B-SIP 

 Pictet - Global Environmental Opportunities - I EUR 

วนัทจีดัตงักองทนุ 10 กนัยายน 2553 

ประเภทโครงการ กองทนุรวมตราสารทนุ 

อายโุครงการ ไมกํ่าหนด 

นโยบายการลงทนุ ลงทุนในตราสารทุนทัวโลกทมีสีว่นเกยีวขอ้งกับการจัดการสงิแวดลอ้มในดา้นต่างๆ เชน่ พลังงาน
สะอาด (Clean Energy) การเปลยีนแปลงภูมอิากาศ (Climate Change) และมลพษิ (Pollution) 
เป็นตน้ มุง่เนน้บรษัิทททํีาใหเ้กดิผลกระทบเชงิบวกตอ่สงัคมและสงิแวดลอ้มในทกุขนัตอนการผลติ 

ดชันชีวีดั MSCI AC World EURO 

ผูจ้ดัการกองทนุ Pictet Asset Management 

คา่ธรรมเนยีมกองทนุ 

 

ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุ 

 

 

 

  



 

 

3 กองทุนเปิดบวัหลวงยัง่ยนื | B-SIP 

ความผนัผวนของผลการดําเนนิงานของกองทนุ 

 

แหลง่ทมีา: Pictet Asset Management ณ วันท ี28 กมุภาพันธ ์2566 

 Pictet - Clean Energy Transition - I USD 

วนัทจีดัตงักองทนุ 14 พฤษภาคม 2560 

ประเภทโครงการ กองทนุรวมตราสารทนุ 

อายโุครงการ ไมกํ่าหนด 

นโยบายการลงทนุ ลงทนุในตราสารทนุทัวโลกทมีสีว่นเกยีวขอ้งกับ พลังงานสะอาด (Clean Energy) เชน่ การลดกา๊ซ 
CO2 (Carbon Emission) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เป็นตน้ มุ่งเนน้บรษัิทที
ทําใหเ้กดิผลกระทบเชงิบวกตอ่สงิแวดลอ้มในทกุขนัตอนการผลติ 

ดชันชีวีดั MSCI AC World (USD) 

ผูจ้ดัการกองทนุ Pictet Asset Management 

คา่ธรรมเนยีมกองทนุ 

 

ผลการดําเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุ 

 

 



 

 

4 กองทุนเปิดบวัหลวงยัง่ยนื | B-SIP 

 

ความผนัผวนของผลการดําเนนิงานของกองทนุ 

 

แหลง่ทมีา: Pictet Asset Management ณ วันท ี28 กมุภาพันธ ์2566 

1.4 ผลตอบแทนทผีูล้งทนุจะไดจ้ากเงนิลงทนุ 

ผูล้งทนุจะมโีอกาสไดรั้บกําไรจากมลูคา่หน่วยลงทนุทเีพมิขนึ (Capital Gain) ในกรณีทมีลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทผีูล้งทนุทําการขายคนื
มมีลูคา่สงูกวา่มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วันทผีูล้งทนุทําการซอืกองทนุ 

1.5 จํานวนเงนิทนุโครงการลา่สดุ 

จํานวนเงนิทนุโครงการนเีทา่กบั 10,000 ลา้นบาท 

1.6 รอบระยะเวลาบญัช ี

กองทนุรวมนมีรีอบระยะเวลาบัญชสีนิสดุทกุวันท ี28 กมุภาพันธ ์ของทกุปี 

1.7 ปจัจยัใดทมีผีลกระทบอยา่งมนียัสําคญัตอ่เงนิลงทนุของผูล้งทนุ 

ปัจจัยทมีผีลกระทบ ไดแ้ก ่
• ภาวะตลาดหลักทรัพยข์องประเทศทกีองทนุลงทนุ 
• การเปลยีนแปลงของอัตราแลกเปลยีนของเงนิบาทและสกลุเงนิทนํีาทรัพยส์นิไปลงทนุ 
• ปัจจัยทางเศรษฐกจิอนืๆ เชน่ ภาวะเศรษฐกจิทังในและตา่งประเทศ ภาวะอัตราเงนิเฟ้อ คา่เงนิ 

1.8 การเลอืนกําหนดเวลาชําระคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุ 

บรษัิทจัดการอาจเลอืนกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทมีคํีาสังขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุไดใ้น
กรณีดังตอ่ไปน ี
1. บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชอืโดยสจุรติและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีทเีขา้เหตุใดเหตุหนงึดังนี โดยไดรั้บความเห็นชอบ

ของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 
(ก) มเีหตจํุาเป็นทําใหไ้มส่ามารถจําหน่าย จา่ย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล 
(ข) มเีหตทุทํีาใหก้องทนุรวมไมไ่ดรั้บชําระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทลีงทนุไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซงึเหตดัุงกลา่วอยู่

นอกเหนอืการควบคมุของบรษัิทจัดการ 
2. ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคํีาสังขายคนืหน่วยลงทุนกอ่นหรอืในชว่งระยะเวลาทบีรษัิทจัดการพบว่าราคารับซอืคนืหน่วยลงทุนดังกลา่วไม่

ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์ังไมไ่ดรั้บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา 

  



 

 

5 กองทุนเปิดบวัหลวงยัง่ยนื | B-SIP 

1.9 การไมข่ายหรอืไมร่บัซอืคนืหนว่ยลงทนุตามคําสงัทรีบัไวแ้ลว้ 

บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไวแ้ลว้หรือจะหยุดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน 
(Suspension of Dealings) ไดด้ว้ยเหตอุนืใดดังตอ่ไปน ีซงึไมเ่กนิกวา่กรณีทปีระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสังซอืหน่วยลงทุนทรัีบไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรับคําสังซอืหน่วยลงทุนแกผู่ล้งทุนเฉพาะราย 

เนอืงจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดังน ี
(ก) บรษัิทจัดการมเีหตอัุนควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนันๆ มสีว่นเกยีวขอ้งกบัการกระทําอยา่งใดอยา่งหนงึดังน ี

(1) การกระทําทเีป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกยีวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงนิไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายตา่งประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย 
(3) การกระทําทเีป็นการปฏบัิตติามคําสงัเกยีวกบัการยดึหรอือายัดทรัพยส์นิโดยบคุคลผูม้อํีานาจตามกฎหมาย 

(ข)  บรษัิทจัดการไมส่ามารถดําเนนิการรูจั้กลกูคา้ และตรวจสอบเพอืทราบขอ้เท็จจรงิเกยีวกบัลกูคา้ไดใ้นสาระสําคัญ 
2. อยูใ่นระหวา่งดําเนนิการเปลยีนใหบ้รษัิทจัดการรายอนืเขา้บรหิารจัดการกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการของตนอันเนืองมาจาก การที

บรษัิทจัดการรายเดมิไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการดํารง
เงนิกองทนุของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุรวม การจัดการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหนา้ซอืขายหลักทรัพยแ์ละการคา้
หลักทรัพย ์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพยท์เีป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผูจั้ดการเงนิทนุสัญญาซอืขายลว่งหนา้ ซงึใหก้ระทําได ้
ไมเ่กนิ 3 วันทําการ 

3. อยู่ในระหว่างดําเนนิการเพอืเลกิกองทุนรวม ในกรณีทปีรากฏขอ้เท็จจรงิซงึบรษัิทจัดการพจิารณาแลว้มคีวามเชอืโดยสจุรติและ
สมเหตสุมผลวา่จะมกีารขายคนืหน่วยลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนงึ ดังตอ่ไปนี และการเลกิกองทนุรวมจะเป็นประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุโดยรวม 
(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทนุสทุธ ิณ วันใดวันหนงึเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทจํีาหน่ายไดแ้ลว้ทังหมด 
(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทนุสทุธใินชว่งระยะเวลา 5 วันทําการ ซอืขายหน่วยลงทนุใดตดิตอ่กันคดิเป็นจํานวนเกนิกว่า 

2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทจํีาหน่ายไดแ้ลว้ทังหมด ทังนี กรณีทเีป็นกองทุนรวมทมีกํีาหนดระยะเวลาการรับซอืคนื
หน่วยลงทนุเป็นชว่ง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการขายคนืหน่วยลงทนุ ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในชว่งระยะเวลา
เดยีวกนั ซงึกองทนุรวมเปิดใหรั้บซอืคนืหน่วยลงทนุเทา่นัน 

ทังนี บรษัิทจัดการจะไม่ดําเนนิการตามขอ้ 3 หากบรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชอืโดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าการเลกิ
กองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทเีหลอือยู่เนืองจากกองทุนรวมยังคงมทีรัพยส์นิคงเหลอื ทมีคีุณภาพและมี
สภาพคลอ่งอยา่งเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทนุทเีหลอือยูจ่ะไมไ่ดรั้บผลกระทบจากการขายคนืนัน 

1.10 ช่องทางทผีูถ้อืหนว่ยลงทุนจะทราบขอ้มูลเกยีวกบัมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคา่หนว่ยลงทุน และราคาขายและรบัซอืคนืหนว่ย
ลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิตามมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซอืคนืหน่วยลงทุน ไดจ้ากช่องทางใด
ชอ่งทางหนงึ หรอืทกุชอ่งทางดังน ี
 เว็บไซตบ์รษัิทจัดการ www.bblam.co.th และหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื 
 Mobile Application เชน่ BF Mobile Application 
 ประกาศปิดทบีรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื  
 หนังสอืพมิพร์ายวัน  
 ตรวจดขูอ้มลูใน NAV Center ท ีwww.thaimutualfund.com 

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

1.11 ชอ่งทางทผีูล้งทนุสามารถทราบขอ้มลูเพมิเตมิเกยีวกบักองทนุรวมน ี 

ผูล้งทนุสามารถสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิ ไดท้ ี
 บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากดั 

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

ผูล้งทนุสามารถเขา้ถงึขอ้มลูโครงการจัดการกองทนุรวมและขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษัิทจัดการ ไดท้ ีwww.bblam.co.th 
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2. ปจัจยัความเสยีงของกองทนุรวม 

กองทนุมนีโยบายเนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ซงึมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมดังกลา่ว อาจเพมิขนึหรอืลดลงใน
ชว่งเวลาตา่งๆ ตามระดับราคาของหลักทรัพยแ์ละหรอืทรัพยส์นิทลีงทนุ ซงึอาจไดรั้บผลกระทบจากปัจจัยความเสยีง โดยเรยีงลําดับตามโอกาส
ทอีาจเกดิขนึและมนัียสําคัญของผลกระทบจากมากไปนอ้ย ไดดั้งตอ่ไปน ี

1) ความเสยีงจากการลงทนุในภมูภิาคเดยีวหรอืชนดิของสนิทรพัยเ์พยีงชนดิเดยีว (Concentration Risk)  
 เนอืงจากการลงทนุในภมูภิาคหลักเพยีงภมูภิาคเดยีว หรอืชนดิของสนิทรัพยเ์พยีงชนดิเดยีวจะสง่ผลใหค้วามผันผวนของกองทนุมมีากกวา่

กองทนุทกีระจายความเสยีงไปยังสนิทรัพยห์ลายๆ ประเภท 
 แนวทางการบรหิารความเสยีง 
 เนืองจากนโยบายการลงทุนเปิดกวา้งใหผู้จั้ดการกองทนุสามารถกระจายการลงทนุในตราสารทนุทัวโลก จงึเป็นการลดความผันผวนจาก

การถอืครองหลักทรัพยท์อีงิกบัตลาดใดเพยีงตลาดเดยีว 

2) ความเสยีงจากการลงทนุในตราสารทนุ (Equity Risk)   
 การลงทุนในตราสารทุน จะมปัีจจัยทางมหภาคและจุลภาคต่างๆ เชน่ ภาวะเศรษฐกจิ การเมอืง ภาวะตลาดจะมผีลกระทบต่อราคาของ

หลักทรัพยท์กีองทนุลงทนุ จงึมคีวามเสยีงทหีน่วยลงทนุมคีวามผันผวน  
 แนวทางการบรหิารความเสยีง 
 เนืองจากนโยบายการลงทุนเปิดกวา้งใหผู้จั้ดการกองทนุสามารถกระจายการลงทนุในตราสารทนุทัวโลก จงึเป็นการลดความผันผวนจาก

การถอืครองหลักทรัพยท์อีงิกบัตลาดใดเพยีงตลาดเดยีว 

3) ความเสยีงจากสภาพคลอ่งของหลกัทรพัยท์กีองทนุลงทนุ (Liquidity Risk)  
 ความเสยีงทเีกดิจากการทกีองทนุไมส่ามารถจําหน่ายหลักทรัพยท์ลีงทนุไดใ้นราคาทเีหมาะสม และภายในระยะเวลาอันสมควร หรอืตลาด

หลักทรัพยท์กีองทุนทําการซอืขายหลักทรัพยอ์าจหยุดรับคําสังซอืขาย เนืองจากสภาวะตลาด ณ ขณะนัน ความเสยีงขา้งตน้อาจสง่ผล
กระทบตอ่มลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุ  

 แนวทางการบรหิารความเสยีง 
 กรณีสภาวะตลาดเกดิความผันผวนหรอืเกดิเหตุการณ์ไม่ปกต ิกองทุนอาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนีและหรอืเงนิฝาก หรอืหลักทรัพย์

อนืใดได ้โดยมวีัตถปุระสงคเ์พอืรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ และลดความเสยีงจากการรับชําระคนื ซงึจะชว่ยลดความเสยีงดา้นสภาพ
คลอ่งของหลักทรัพยท์ลีงทนุได ้

4) ความเสยีงของตลาด (Market Risk)   
 ความเสยีงทมีลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทกีองทนุไปลงทนุอาจเปลยีนแปลงเพมิขนึหรอืลดลง เนอืงจากการเปลยีนแปลงของภาวะ

เศรษฐกจิโลก สงัคม และการเมอืงของแตล่ะประเทศ รวมถงึความผันผวนของสถานการณ์ตลาดเงนิและตลาดทนุ  
 แนวทางการบรหิารความเสยีง 
 บรษัิทจัดการจะพจิารณาการลงทุนทเีหมาะสมและสอดคลอ้งกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคํานงึถงึสถานการณ์ทางเศรษฐกจิ 

การเมอืง และภาวะตลาดเงนิซงึอาจสง่ผลกระทบตอ่การลงทนุ 

5) ความเสยีงจากการลงทนุในตลาดเกดิใหม ่(Emerging Market Risk) 
 เนืองจากตลาดเกดิใหมม่คีวามเสยีงสงูกวา่ตลาดทพัีฒนาแลว้ และมขีอ้จํากัดดา้นตา่งๆ ยกตัวอยา่งเชน่ การลงทนุและการนําเงนิกลับเขา้

ประเทศ การเขา้ถงึ/เปิดเผยขอ้มูลทเีขม้งวด ความไม่พรอ้มของระบบชําระราคา และความไม่พรอ้มของผูดู้แลผลประโยชน์ นอกจากนี 
ตลาดเกดิใหม่ยังมีความเสยีงต่างๆ เช่น สภาพคล่องตํา ความผันผวนของตลาดหุน้และค่าเงนิ การแทรกแทรงของรัฐบาล นโยบาย
ขอ้บังคับเกยีวกับภาษีและตลาดหลักทรัพย์ทีมีโอกาสเปลียนแปลงไดใ้นอนาคต ความไม่มันคงทางการเมืองและเศรษฐกจิ รวมถงึ
ผลกระทบจากภาวะเงนิเฟ้อและเงนิฝืด  

 แนวทางการบรหิารความเสยีง 
 ดว้ยนโยบายการลงทนุทเีปิดกวา้งในหลายประเทศ ทําใหผู้จั้ดการกองทนุสามารถกระจายการลงทนุเพอืลดความเสยีงทจีะเกดิจากความ

ไม่แน่นอนดา้นเสถียรภาพของประเทศทีกองทุนลงทุน เนืองจากสภาวะเศรษฐกจิ รวมถึงอุตสาหกรรมของแต่ละประเทศมีความ
หลากหลาย ทําใหก้ารลงทนุพรอ้มกนัในหลายประเทศน่าจะชว่ยลดความผันผวนของการลงทนุลง 

6) ความเสยีงจากอตัราแลกเปลยีน (Currency Risk)  
 เนืองจากการลงทุนในหลักทรัพยต์่างประเทศทมีสีกลุเงนิแตกต่างไปจากสกลุเงนิหลัก (Base Currency) มคีวามเสยีงจากความผันผวน

ของอัตราแลกเปลยีน มูลค่าหลักทรัพย ์เงนิปันผล รวมถงึดอกเบยีต่างๆ จะไดรั้บผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลยีน และ
มาตรการควบคุมอัตราแลกเปลยีน โดยอัตราแลกเปลยีนทเีพมิขนึหรอืลดลงจะมผีลทําใหมู้ลค่าหน่วยลงทุนผันผวน และอาจทําใหเ้กดิ
กําไรหรอืขาดทนุจากอัตราแลกเปลยีนได ้ 

 แนวทางการบรหิารความเสยีง 
 บรษัิทจัดการอาจพจิารณาลงทนุในสัญญาซอืขายลว่งหนา้เพอืป้องกันความเสยีงจากอัตราแลกเปลยีนเงนิหรอืไมก็่ได ้โดยขนึอยูก่ับดลุย

พนิิจของบรษัิทจัดการ ซงึจะลงทุนในสัญญาซอืขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพือป้องกันความเสยีงทีเกยีวขอ้งกับอัตราแลกเปลียน
เงนิตราในสกลุเงนิตา่งประเทศทอีาจเกดิขนึไดจ้ากการลงทนุในตา่งประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ ตัวอยา่งเชน่ 
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กรณีค่าเงนิต่างประเทศของหลักทรัพยท์ลีงทุนมแีนวโนม้อ่อนค่าอย่างมนัียสําคัญ และอาจมตีน้ทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความ
เสียง โดยทําใหผ้ลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทุนทีเพมิขนึ ทังนีการป้องกันความเสียงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลยีนเงนิดังกลา่ว อาจไมส่ามารถป้องกนัความเสยีงไดทั้งหมด และหากคาดการณ์ผดิจะทําใหเ้สยีโอกาสในการไดรั้บผลตอบแทนที
มากขนึ 

7) ความเสยีงของคูส่ญัญา (Counterparty Risk) 
 ความเสยีงทคีูส่ญัญาไมป่ฏบัิตติามขอ้กําหนดในสญัญา อันเนอืงจากการลม้ละลาย หรอืเหตอุนืใด  
 แนวทางการบรหิารความเสยีง 
 บรษัิทจัดการจะพจิารณาเลอืกลงทนุในตราสารหนี/เงนิฝากทมีคีณุภาพ โดยเงนิฝาก/ ตราสารหนขีองบรษัิทเอกชนทัวไปจะตอ้งไดรั้บการ

จัดอันดับความน่าเชอืถอือยูใ่นอันดับทสีามารถลงทนุได ้(Investment Grade) ขนึไป รวมถงึเงนิฝากธนาคาร และตราสารหนีภาครัฐ ซงึมี
ความเสยีงจากการผดินัดชําระหนทัีงเงนิตน้และดอกเบยีในระดับตํา กองทนุจงึมคีวามเสยีงประเภทนตํีา 

8) ความเสยีงจากการลงทนุในตราสารอนุพนัธ ์(Derivative Risk)  
 กองทนุอาจลงทนุในตราสารอนุพันธ ์เชน่ สญัญาซอืขายลว่งหนา้ โดยมวีัตถปุระสงคเ์พอืเพมิประสทิธภิาพในการบรหิารกองทนุ (Efficient 

Portfolio Management) และป้องกันความเสียงดา้นอัตราแลกเปลียน (Hedging) เท่านัน แต่ในบางกรณีตราสารอนุพันธ์อาจทําให ้
กองทุนเกดิการขาดทุน หรอืเพมิความผันผวนใหก้องทุนได ้และในบางกรณี การใชเ้ครอืงมอืป้องกันความเสยีงอาจป้องกันความเสยีง
ไมไ่ดทั้งหมด บรษัิทจัดการจะพจิารณาลงทนุในสญัญาซอืขายลว่งหนา้อยา่งระมัดระวังตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์  

 แนวทางการบรหิารความเสยีง 
 บรษัิทจัดการจะพจิารณาคัดเลอืกการทําธุรกรรมป้องกันความเสยีงดังกล่าวใหเ้หมาะสม เพอืใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่กองทุนหรือผูถ้อื

หน่วยลงทนุ 

9) ความเสยีงจากการลงทุนในต่างประเทศ และขอ้จํากดัการนําเงนิลงทุนกลบัประเทศ (Country Risk และ Repatriation 
Risk) 

 คือ ความเสียงทีเกดิจากการเปลียนแปลงภายในประเทศทีกองทุนเขา้ไปลงทุน เช่น การเปลียนแปลงของนโยบายเศรษฐกจิ การ
เปลยีนแปลงทางการเมอืง การออกมาตรการในภาวะทเีกดิวกิฤตการณ์ทไีมป่กต ิทําใหก้องทนุไมส่ามารถนําเงนิกลับเขา้มาในประเทศได ้
หรอืสาเหตอุนืๆ อันอาจทําใหไ้มส่ามารถชําระหนไีดต้รงตามระยะเวลาทกํีาหนด  

 แนวทางการบรหิารความเสยีง 
 บรษัิทจัดการจะวเิคราะหปั์จจัยตา่งๆ ทอีาจมผีลกระทบตอ่ความสามารถในการชําระหนขีองประเทศทเีขา้ลงทนุอยา่งถถีว้นรอบคอบ 
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3. เครอืงมอืบรหิารความเสยีงดา้นสภาพคลอ่งของกองทนุรวม 

บรษัิทจัดการจะใชดุ้ลยพนิจิพจิารณาเลอืกใชเ้ครอืงมอือย่างหนงึอย่างใดหรอืหลายอย่าง ตามความจําเป็นและหรอืตามการประเมนิว่าสมควร
ภายใตเ้งอืนไขขอ้จํากัดและสถานการณ์ทเีกยีวขอ้งในขณะนันๆ ตามความเหมาะสมเพอืประโยชน์สงูสดุของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุน โดย
การใชเ้ครอืงมอืชนดิหนงึๆ อาจมรีายละเอยีดหลักเกณฑแ์ละหรอืเงอืนไขทใีชแ้ตกตา่งกันในแต่ละวันทําการทมีกีารใชเ้ครอืงมอืนันๆ ทังนี หาก
ในวันนันกองทนุรวมมสีภาพคลอ่งเพยีงพอ บรษัิทจัดการอาจไมใ่ชเ้ครอืงมอืบรหิารความเสยีงสภาพคลอ่งก็ได ้โดยขนึอยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิท
จัดการ 

กองทนุมเีครอืงมอืบรหิารความเสยีงดา้นสภาพคลอ่งของกองทนุรวม โดยมรีายละเอยีดเกยีวกบัเครอืงมอืดังกลา่ว ดังน ี

3.1 การกําหนดใหผู้ล้งทนุเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย โดยวธิกีารดังน ี

3.1.1 คา่ธรรมเนยีมการรกัษาสภาพคลอ่ง (Liquidity Fee) 
เมอืกองทนุปลายทางมกีารใช ้liquidity fee บรษัิทจัดการจะพจิารณาดําเนนิการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง 
รายละเอยีดเพมิเตมิ : กรณีทกีองทนุปลายทางมกีารเปลยีนแปลงเครอืงมอืบรหิารความเสยีงสภาพคลอ่งขา้งตน้ บรษัิทจัดการ
จะพจิารณาใชเ้ครอืงมอืดังกลา่วตามทกีองทนุปลายทางกําหนด ทังน ีโดยไมข่ดักบัหลักเกณฑท์สํีานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

3.1.2 การปรบัมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสูตรการคํานวณทสีะทอ้นตน้ทุนในการซอืขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม (Swing 
Pricing) 
เมอืกองทนุปลายทางมกีารใช ้swing pricing บรษัิทจัดการจะพจิารณาดําเนนิการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง 
รายละเอยีดเพมิเตมิ : กรณีทกีองทนุปลายทางมกีารเปลยีนแปลงเครอืงมอืบรหิารความเสยีงสภาพคลอ่งขา้งตน้ บรษัิทจัดการ
จะพจิารณาใชเ้ครอืงมอืดังกลา่วตามทกีองทนุปลายทางกําหนด ทังน ีโดยไมข่ดักบัหลักเกณฑท์สํีานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

3.1.3 ค่าธรรมเนยีมการซอืขายหน่วยลงทุนทสีะทอ้นตน้ทุนในการซอืขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม (Anti-Dilution 
Levies - ADLs) 
เมอืกองทนุปลายทางมกีารใช ้ADLs บรษัิทจัดการจะพจิารณาดําเนนิการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง 
รายละเอยีดเพมิเตมิ : กรณีทกีองทนุปลายทางมกีารเปลยีนแปลงเครอืงมอืบรหิารความเสยีงสภาพคลอ่งขา้งตน้ บรษัิทจัดการ
จะพจิารณาใชเ้ครอืงมอืดังกลา่วตามทกีองทนุปลายทางกําหนด ทังน ีโดยไมข่ดักบัหลักเกณฑท์สํีานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

3.2 การกําหนดเงอืนไขหรอืขอ้จํากดัในการรบัคําสงัขายคนืหนว่ยลงทนุ โดยวธิกีารอยา่งหนงึอยา่งใดหรอืหลายอยา่งดังน ี

3.2.1 การกําหนดระยะเวลาทตีอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นการขายคนืหนว่ยลงทนุ (Notice Period) 
เมอืกองทนุปลายทางมกีารใช ้notice period บรษัิทจัดการสามารถจะพจิารณาดําเนนิการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุปลายทางได ้
รายละเอยีดเพมิเตมิ : กรณีทกีองทนุปลายทางมกีารเปลยีนแปลงเครอืงมอืบรหิารความเสยีงสภาพคลอ่งขา้งตน้ บรษัิทจัดการ
จะพจิารณาใชเ้ครอืงมอืดังกลา่วตามทกีองทนุปลายทางกําหนด ทังน ีโดยไมข่ดักบัหลักเกณฑท์สํีานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

3.2.2 การกําหนดเพดานการขายคนืหนว่ยลงทนุ (Redemption Gate) 
เมอืกองทนุปลายทางมกีารใช ้redemption gate บรษัิทจัดการจะพจิารณาดําเนนิการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง 
รายละเอยีดเพมิเตมิ : กรณีทกีองทนุปลายทางมกีารเปลยีนแปลงเครอืงมอืบรหิารความเสยีงสภาพคลอ่งขา้งตน้ บรษัิทจัดการ
จะพจิารณาใชเ้ครอืงมอืดังกลา่วตามทกีองทนุปลายทางกําหนด ทังน ีโดยไมข่ดักบัหลักเกณฑท์สํีานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

3.3 การกําหนดวธิกีารคํานวณมูลคา่หน่วยลงทุนในกรณีทรพัยส์นิทกีองทุนรวมมกีารลงทุนโดยมนียัสําคญัตอ่มูลคา่ทรพัยส์นิ
ของกองทนุรวมประสบปญัหาขาดสภาพคลอ่ง หรอืไมส่ามารถจําหนา่ยไดด้ว้ยราคาทสีมเหตสุมผล (Side Pocket) เมอืไดรั้บ
ความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์บรษัิทจัดการสามารถใชว้ธิกีารคํานวณมลูคา่หน่วยลงทนุโดยบันทกึมูลคา่ทรัพยส์นิดังกลา่วเป็น 0 
และใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทมีชีอือยู่ในทะเบยีน ณ วันทไีดบั้นทกึมูลค่าดังกล่าวเป็นผูม้สีทิธทิจีะไดรั้บเงนิภายหลังจากทสีามารถจําหน่าย
ทรัพยส์นินันได ้

3.4 การกําหนดใหบ้รษิทัจดัการสามารถระงบัการซอืขายหนว่ยลงทุน (Suspension of Dealings) โดยบรษัิทจัดการจะใชเ้พดาน
การขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ 1 วันทําการ เวน้แต่จะไดรั้บการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการพจิารณา
แลว้ มคีวามเชอืโดยสจุรติและสมเหตุสมผลวา่จําเป็นตอ้งระงับการซอืขายหน่วยลงทุนโดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ 
กรณีเกดิเหตตุามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด เมอืเกดิเหตใุนกรณีใดกรณีหนงึดังน ี 
(ก) ตลาดหลักทรัพยไ์มส่ามารถเปิดทําการซอืขายไดต้ามปกต ิ
(ข) บรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชอืโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจําเป็นตอ้งระงับการซอืขายหน่วยลงทุนโดยไดรั้บความ

เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์อันเนอืงจากเหตจํุาเป็นตามกรณีใดกรณีหนงึดังน ี 
1. ไมส่ามารถจําหน่าย จา่ย โอน หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล  
2. ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุรวมไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 
3. มเีหตจํุาเป็นอนืใดเพอืคุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม 
ในกรณีทมีกีารระงับการซอืขายหน่วยลงทนุตาม (ข) บรษัิทจัดการจะแจง้ใหสํ้านักงานทราบโดยทันท ีทังน ีหากเป็นการระงับการ
ซอืขายหน่วยลงทนุเกนิกวา่ 1 วันทําการ สํานักงานอาจพจิารณาสังการใหบ้รษัิทจัดการดําเนนิการโดยประการใดๆ เพอืคุม้ครอง
ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมหรอืเพอืลดผลกระทบตอ่ธรุกจิการจัดการกองทนุรวม  
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(ค) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึงดังนีเกดิขนึ ซงึก่อใหเ้กดิ
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมนัียสําคัญ 
1. ตลาดซอืขายหลักทรัพยท์กีองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซอืขายไดต้ามปกต ิทังนี เฉพาะในกรณีทกีองทุนรวม

ลงทนุในหลักทรัพยท์ซีอืขายในตลาดซอืขายหลักทรัพยแ์หง่นันเกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 
2. มเีหตุการณ์ททํีาใหไ้ม่สามารถแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีและทําใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจากประเทศ

หรอืรับโอนเงนิจากตา่งประเทศไดต้ามปกต ิ 
3. มเีหตทุทํีาใหก้องทนุรวมไมไ่ดรั้บชําระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทลีงทนุไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซงึเหตดัุงกลา่วอยู่

เหนอืการควบคมุของบรษัิทจัดการ และผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้ 
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4. คาํเตอืน 

 บรษัิทจัดการอาจเปลยีนแปลงประเภทและลักษณะพเิศษของกองทนุเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Funds) หรอืลงทนุโดยตรง หรอื
สามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได ้โดยไม่ทําใหร้ะดับความเสยีงของการลงทุน (Risk Profile) เพมิขนึ 
และผลตอบแทนเปลยีนแปลงอยา่งมนัียสําคัญ ทังน ีใหเ้ป็นไปตามดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ โดยขนึกบัสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนัน 
และตอ้งเป็นไปเพอืประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

 ในกรณีทบีรษัิทจัดการมพัีนธสัญญา หรอืขอ้ตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรอืหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรอืมคีวามจําเป็นจะตอ้งปฏบัิติ
ตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าทีเกดิขนึแลว้ในขณะนีหรือจะเกดิขนึในอนาคต เช่น ดําเนินการตาม Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมรกิา เป็นตน้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดรั้บทราบและตกลงยนิยอมใหส้ทิธแิกบ่รษัิทจัดการทจีะ
ปฏบัิตกิารและดําเนนิการต่างๆ เพอืใหเ้ป็นไปตามพันธสัญญา หรอืขอ้ตกลง หรอืกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน ซงึรวมถงึการเปิดเผย
ขอ้มูลต่างๆ ของผูถ้อืหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ทจี่ายจากเงนิไดข้องผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนมสีทิธดํิาเนนิการอนืใดเท่าทจํีาเป็น
สําหรับการปฏบัิตติามพันธสญัญา หรอืขอ้ตกลง หรอืกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ 

 บรษัิทจัดการใชข้อ้มลูในอดตีในการคํานวณคา่สมับรูณ์ของคา่สมัประสทิธสิหสมัพันธ ์(Absolute Correlation Coefficient) กองทนุรวมจงึ
มคีวามเสยีง หากสนิคา้หรอืตัวแปรทสีัญญาซอืขายล่วงหนา้อา้งองิ (Underlying) และทรัพยส์นิทตีอ้งการลดความเสยีงเคลอืนไหวใน
ทศิทางทไีมเ่ป็นไปตามขอ้มลูในอดตี ซงึอาจสง่ผลใหก้ารเขา้ทําสัญญาซอืขายลว่งหนา้ไมส่ามารถลดความเสยีงไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ 

 บรษัิทจัดการอาจลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอนืเพอืบรษัิทจัดการ เชน่เดยีวกันกับทบีรษัิทจัดการลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ
อนืเพือกองทุนรวมตามหลักเกณฑท์สํีานักงานกําหนด โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้ีระบบงานทีป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 
เพอืใหเ้กดิความเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

 กองทุนนีมกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการเดยีวกัน ซงึอาจก่อใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ดังนัน 
บรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีะบบงานทป้ีองกันธุรกรรมทอีาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์อันอาจเกดิจากนโยบายการลงทนุทเีปิด
ใหม้กีารลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการเดยีวกัน เพอืใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุของทังกองทนุตน้
ทางและกองทนุปลายทาง โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถดขูอ้มลูเพมิเตมิไดท้ ีwww.bblam.co.th 

 ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลทอีาจมผีลต่อการตัดสนิใจลงทุน เชน่ การทําธุรกรรมกับบุคคลทเีกยีวขอ้งไดท้สํีานักงาน ก.ล.ต. หรอืโดย
ผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตของสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

 กองทุนรวมอาจมกีารกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมด ดังนัน หากผูถ้อืหน่วย
ลงทนุดังกลา่วไถถ่อนหน่วยลงทนุอาจมคีวามเสยีงใหก้องทนุตอ้งเลกิกองทนุรวมได ้ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทุน
เกนิ 1 ใน 3 ไดท้ ีwww.bblam.co.th 

 บรษัิทจัดการอนุญาตใหพ้นักงานลงทนุในหลักทรัพยเ์พอืตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏบัิตติามจรรยาบรรณและประกาศตา่งๆ ทสีมาคมบรษัิท
จัดการลงทนุกําหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทนุดังกลา่วใหบ้รษัิทจัดการทราบ เพอืทบีรษัิทจัดการจะสามารถกํากบัและดแูลการซอืขาย
หลักทรัพยข์องพนักงานได ้

 การพจิารณาร่างหนังสอืชชีวนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีมไิดเ้ป็นการแสดงวา่สํานักงานไดรั้บรองถงึความถกูตอ้งของ
ขอ้มลูในหนังสอืชชีวนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทเีสนอขายนัน 

 ผูล้งทุนสามารถลงทุนในกองทุนนีในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) ได ้โดยตดิต่อบรษัิทประกันชวีติที
เกยีวขอ้ง (ถา้มี) ทังนี การซอืขายกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนอาจมีขอ้กําหนด และวธิีปฏบัิตทิีแตกต่างไปจากการซอืขาย
กองทนุเพยีงอยา่งเดยีว ผูล้งทนุควรศกึษารายละเอยีดขอ้กําหนดดังกลา่วไดต้ามเงอืนไขทรีะบไุวใ้นกรมธรรม ์
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5. สทิธแิละขอ้จํากดัของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

5.1 เงอืนไขทผีูถ้อืหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนอีาจถกูจํากดัสทิธ ิ     

ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจถกูจํากดัสทิธใินเรอืงดังตอ่ไปน ี
 สทิธใินการลงมตเิพือแกไ้ขเพมิเตมิโครงการ ในกรณีทีบุคคลใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที

จําหน่ายไดแ้ลว้ทังหมด บรษัิทจัดการหรือบรษัิทหลักทรัพยท์เีป็นเจา้ของบัญชแีบบไม่เปิดเผยชอืผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus 
Account) จะไมนั่บคะแนนเสยีงของบคุคลนันในสว่นทเีกนิกวา่หนงึในสามของจํานวนหน่วยลงทนุทจํีาหน่ายไดแ้ลว้ทังหมด ทังนี 
เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอืน หรืออนุมัตเิห็นชอบ ยกเวน้หรือผ่อนผันให ้
ดําเนนิการเป็นอยา่งอนืได ้

 สทิธใินการลงมตกิรณีกองทนุลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการเดยีวกนั (กองทนุปลายทาง) มใิหก้องทนุตน้
ทางลงมตใิหก้องทนุปลายทาง 

5.2 ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทนุเกนิขอ้จํากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีงทมีแีนวโนม้วา่อาจจะเกดิขนึ (ถา้ม)ี 

ไมม่ ีทังน ีผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จํากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง ไดท้ ีwww.bblam.co.th 

5.3 วธิกีารโอนหนว่ยลงทนุ และขอ้จํากดัการโอนหนว่ยลงทนุ 

วธิกีารโอนหน่วยลงทนุ  
ผูโ้อนและผูรั้บโอนจะตอ้งมายนืคําขอโอนหน่วยลงทนุดว้ยตนเองทผีูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื ในกรณีทผีูรั้บโอนยังไมเ่คยมบัีญชี
กองทุนกับบรษัิทจัดการมากอ่น ผูรั้บโอนจะตอ้งกรอกรายละเอยีดในคําขอเปิดบัญชกีองทุนและยนืต่อผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื 
พรอ้มกบัคําขอโอนหน่วยลงทนุ  
ผูโ้อนจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทนุในอัตราทบีรษัิทจัดการกําหนด ในวันทยีนืคําขอโอนหน่วยลงทนุ  
หลังจากทไีดรั้บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนแลว้ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนืจะสง่มอบหลักฐานการรับคําขอโอน
หน่วยลงทนุใหแ้กผู่โ้อนไวเ้ป็นหลักฐาน  
นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบันทกึขอ้มูลการโอนหน่วยลงทุน และบรษัิทจัดการจะออกใบยนืยันการโอนหน่วยลงทุน ใหแ้กผู่โ้อนหน่วย
ลงทนุและผูรั้บโอนหน่วยลงทนุภายใน 6 วันทําการนับแตว่ันทผีูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนืไดรั้บคําขอโอนหน่วยลงทนุ สทิธใินการ
ขายคนืหน่วยลงทนุของผูรั้บโอนจะเกดิขนึหลังจากทนีายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มลูการโอนหน่วยลงทนุแลว้         
ขอ้จํากดัการโอน 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนเปลยีนมอืหน่วยลงทนุไดเ้ฉพาะกรณีดังตอ่ไปน ี 
(1) กรณีทผีูถ้อืหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทนุใหบ้ดิา มารดา บตุรและคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
(2) การโอนหน่วยลงทนุตามคําสงัศาลหรอืโดยผลของกฎหมาย  
(3) การโอนหน่วยลงทนุในกรณีพเิศษอนืๆ ทนีายทะเบยีนเห็นสมควรและอนุมตัใิหโ้อนได ้

5.4 การออกและสง่มอบหลกัฐานแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ  

 กรณีสังซอืผ่านบรษัิทจัดการและหรอืผา่นสาขาผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื บรษัิทจัดการจะออกหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วย
ลงทนุรปูแบบสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 

 กรณีสงัซอืผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต บรษัิทจัดการกําหนดใหรู้ปแบบหนา้รายการเคลอืนไหวบัญชกีองทนุรวมเป็นหลักฐานแสดงสทิธิ
ในหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม หากผูล้งทุนททํีาคําสังซอืผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตดังกล่าวประสงคจ์ะขอรับสมุดบัญชแีสดงสทิธใิน
หน่วยลงทนุ ผูล้งทนุสามารถตดิตอ่ขอรับไดท้สีาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื 

 กรณีสังซอืผ่านระบบ Fund Connext ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โครงการจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) 
โดยบรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทําการบันทกึชอืผูส้ังซอืหน่วยลงทุนทไีดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทุน
เรยีบรอ้ยแลว้ เป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุตามรายละเอยีดในคําขอเปิดบัญชกีองทนุและหรอืคําสังซอืหน่วย
ลงทนุ เมอืผูส้งัซอืหน่วยลงทนุไดชํ้าระเงนิคา่ซอืหน่วยลงทนุครบถว้นแลว้ 

5.5 ช่องทางและวธิกีารทผีูถ้อืหนว่ยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดําเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีง
ของบรษิทัจดัการในหลกัทรพัยข์องบรษิทัใดๆ ทกีองทนุรวมลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการดําเนนิการใชส้ทิธอิอกเสยีง ไดท้ ีwww.bblam.co.th 
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5.6 ชอ่งทางและวธิกีารรอ้งเรยีนของผูล้งทนุ และนโยบายการระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ตลอดจนวธิเีขา้
สูก่ระบวนการดงักลา่วของกองทนุรวม 

ผูล้งทนุสามารถทําหนังสอืรอ้งเรยีน ไดท้ ี
 บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากดั โทรศัพท ์0-2674-6488 กด 8 
 สํานักงาน ก.ล.ต. (SEC Help Center) โทรศัพท ์1207 
 ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื 
 ผูด้แูลผลประโยชน ์

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จํากดั (มหาชน) โทรศัพท ์0-2724-5047 

การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ 
บรษัิทจัดการตกลงใหม้กีารระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ในกรณีทบีรษัิทจัดการปฏบัิตไิมเ่ป็นไปตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี และ/หรอืหลักเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ทเีกยีวขอ้ง อันมผีลใหเ้กดิ
ความเสยีหายแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแลว้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําขอ้พพิาทเขา้สู ่การพจิารณาตาม
กระบวนการอนุญาโตตลุาการของสํานักงาน ก.ล.ต. ได ้

5.7 ภมูลํิาเนาเพอืการวางทรพัย ์สําหรบัผูถ้อืหนว่ยลงทนุทกุรายทไีมม่ภีมูลํิาเนาในประเทศไทย (ถา้ม)ี 

ในกรณีทผีูถ้อืหน่วยลงทนุไมม่ภีมูลํิาเนาในประเทศไทยและไมไ่ดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอนื บรษัิทจัดการจะอา้งองิทอียูข่องบรษัิทจัดการเป็น
ภมูลํิาเนาเพอืการวางทรัพยใ์นกรณีทตีอ้งมกีารวางทรัพย ์
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6. ขอ้มลูเกยีวกบับคุคลทเีกยีวขอ้งกบัการดําเนนิงานของกองทนุรวม 

6.1 ขอ้มลูเกยีวกบับรษิทัจดัการ 

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

สถานทตีงั : เลขท ี175 อาคารสาธรซติทีาวเวอร ์ชนั 7 ชนั 21 และ ชนั 26 
  ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120  
  โทรศัพท ์0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996 

จํานวนกองทนุรวมทงัหมดและมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิทั 
ณ วันท ี31 มนีาคม 2566 มจํีานวนกองทนุรวมทังหมด 116 กองทนุ  
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมเทา่กบั 743,474.93 ลา้นบาท 

รายชอืคณะกรรมการบรษิทั 

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

รายชอืคณะกรรมการบรหิาร 

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

รายชอืกรรมการอสิระ 
- ไมม่ ี- 

รายชอืผูบ้รหิาร 

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. นายสนัต ิธนะนรัินดร ์ Deputy Managing Director, Chief Investment Officer, Head of Fund Management 
6. นายพรชลติ พลอยกระจา่ง Deputy Managing Director, Head of Real Estate & Infrastructure Investment 
7. นางสาววภิารัตน ์เสร็จกจิ Deputy Managing Director, Head of Product Management 
8. นายสธุรี ์คันธารวงสกลุ Deputy Managing Director, Head of Compliance & Legal 
9. นางอบุลรัตน ์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.ชาญสทิธ ิสริธินาโชต ิ Assistant Managing Director, Head of Enterprise Information Technology 
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6.2 รายชอืคณะกรรมการการลงทนุ  

รายชอืคณะกรรมการการลงทนุ มดัีงน ี

1. นายพรีพงศ ์จริะเสวจีนิดา 13. นายปัญญพัฒน ์ประคณุหังสติ 
2. นายสนัต ิธนะนรัินดร ์ 14. นางสาววนาล ีตรสีมัพันธ ์
3. นางสาวสดุารัตน ์ทพิยเทอดธนา 15. นายณัฐพล ปรชีาวฒุ ิ
4. นางอตกิานต ์พานชิเกษม 16. นางสาวมงิขวัญ ทองพฤกษา 
5. นางสาวดษุฎ ีภูพั่ฒน ์ 17. นายชชัวาล สมิะธัมนันท ์
6. นายดนัย อรณุกติตชิยั 18. นายศรศักด ิสรอ้ยแสงจันทร ์
7. นางสาวปรยินุช คลอ่งคํานวณการ 19. นางสาวชนาทพิย ์เตยีวตรานนท ์
8. นางสาวอรณีุ ศลิปการประดษิฐ 20. นายพชิา เลยีงเจรญิสทิธ ิ
9. นางสาวรุง่นภา เสถยีรนุกลู 21. นางสาวเศรณี นาคธน 
10. นางสาวเสาวลักษณ์ วศิววกิรานต ์ 22. นางสาวจันทรเ์พ็ญ กติตเิวทยว์ทิยา 
11. นางสาวศริารัตน ์อรณุจติต ์ 23. นายเมธา พรีวฒุ ิ
12. นายเจฟ สธุโีสภณ  

6.3 รายชอืผูจ้ดัการกองทุน ประวตักิารศกึษา และประสบการณ์การทํางานทเีกยีวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุนรวม รวมทงั
หนา้ทคีวามรบัผดิชอบของผูจ้ดัการกองทนุดงักลา่ว 

ชอื-สกลุ ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ทํางาน 
ทเีกยีวขอ้งกบัการบรหิาร
จดัการกองทนุรวม 

หนา้ทคีวามรบัผดิชอบ 
ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

1. นายพรีพงศ ์
จริะเสวจีนิดา 

- ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ 
สถาบันบัณฑติบรหิารธรุกจิ 
ศศนิทรแ์หง่จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย  

- ปรญิญาตร ีการเงนิ   
Georgia State University, 
USA 

- CFA 

- Chief Executive Officer 
บลจ.บัวหลวง 

- EVP 
SSEC Asset Management 
Securities Co., Ltd. 

- ผูอํ้านวยการ บลจ.บัวหลวง  
- ผูจั้ดการกองทนุ  
บลจ.เอ็ม เอฟ ซ ี(มหาชน) 

- Institutional Sales Manager 
บมจ.เคจไีอ 

- Deal Manager  
บมจ.ภัทรธนกจิ 

ดภูาพรวมของกองทนุ 
ทบีรหิารจัดการ ตดิตามภาวะ
ตลาดเงนิ ตลาดตราสารหน ี
และหลักทรัพยต์า่งประเทศ 
เพอืประกอบการวเิคราะห ์
เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพยท์ลีงทนุ และบรหิาร
การลงทนุ 

2. นางสาวสดุารตัน ์
ทพิยเทอดธนา 

- ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์ 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

- Deputy Managing Director 
บลจ.บัวหลวง  

- ผูจั้ดการกองทนุ บลจ.ฟินันซา่ 
- ผูจั้ดการกองทนุ  
บลจ.กรงุเทพธนาทร 

- ผูช้ว่ยผูจั้ดการกองทนุ  
บงล.กรงุเทพธนาทร จํากดั 
(มหาชน) 

บรหิารทมีงาน เพอืใหก้าร
จัดการกองทนุมปีระสทิธภิาพ 
ตดิตามภาวะเศรษฐกจิ 
ภาวะตลาด และตราสารทนุ 
เพอืใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการ
ตัดสนิใจลงทนุ และกําหนด 
กลยทุธก์ารลงทนุ 

3. นางสาวดษุฏ ีภูพ่ฒัน ์ - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ 
สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิาร
ศาสตร ์ 

- ประกาศนยีบัตรบัณฑติ 
ทางภาษาอังกฤษเพอือาชพี  
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีการเงนิ  
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

- Assistant Managing 
Director บลจ.บัวหลวง  

- เจา้หนา้ทกีารตลาด 
ฝ่ายสถาบัน บลจ.ยโูอบ ี(ไทย)  

- เจา้หนา้ทซีอืขายหลักทรัพย ์
บลจ.บที ี 

- ผูจั้ดการกองทนุตราสารหน ี 
บลจ.บัวหลวง  

- เจา้หนา้ทซีอืขายหลักทรัพย ์ 
บลจ.บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ 
ตลาดตราสารทนุ 
เพอืประกอบการวเิคราะห ์
เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพยท์ลีงทนุ และบรหิาร 
การลงทนุ 
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ชอื-สกลุ ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ทํางาน 
ทเีกยีวขอ้งกบัการบรหิาร
จดัการกองทนุรวม 

หนา้ทคีวามรบัผดิชอบ 
ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

4. นางสาวรุง่นภา 
เสถยีรนุกลู 

- ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ 
สถาบันบัณฑติพัฒน 
บรหิารศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

- Vice President  
บลจ.บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ  
ตลาดตราสารทนุ 
และหลักทรัพยต์า่งประเทศ 
เพอืประกอบการวเิคราะห ์
เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพยท์ลีงทนุ และบรหิาร
การลงทนุ 

5. นายเจฟ สธุโีสภณ - ปรญิญาโท MBA  
สถาบันบัณฑติบรหิารธรุกจิ 
ศศนิทรแ์หง่จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย 

- ปรญิญาตร ี
การเงนิและเศรษฐศาสตร ์ 
U. of Technology, Sydney 

- CFA CAIA 

- Senior Vice President 
บลจ.บัวหลวง  

- Equity Derivatives Middle 
Office Newedge Group  

- Corporate Actions Analyst 
JP Morgan 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ  
ตลาดตราสารทนุ 
และหลักทรัพยต์า่งประเทศ 
เพอืประกอบการวเิคราะห ์
เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพยท์ลีงทนุ และบรหิาร
การลงทนุ 

6. นางสาววนาล ี
ตรสีมัพนัธ ์

- ปรญิญาโท Finance 
The University of 
Hong Kong 

- ปรญิญาตร ี 
คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการ
บัญช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- CFA 

- Vice President 
บลจ.บัวหลวง 

- Dealer สายบรหิารการเงนิ  
บมจ.ธนาคารกรงุเทพ 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ 
ตลาดตราสารทนุของทังใน 
และตา่งประเทศ เพอืประกอบ 
การวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ 
และตดิตามหลักทรัพยท์ลีงทนุ 

7. นางอตกิานต ์
พานชิเกษม 

- ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีสถติศิาสตร ์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- Assistant Managing 
Director บลจ.บัวหลวง 

- ผูอํ้านวยการ 
ฝ่ายจัดการกองทนุ 
บลจ.ทหารไทย  

- ผูอํ้านวยการ  
ฝ่ายจัดการลงทนุ 
บมจ.ธนาคารทหารไทย 

- ผูช้ว่ยผูอํ้านวยการ 
ฝ่ายจัดการลงทนุ  
บมจ.เงนิทนุกรงุเทพธนาทร 

- ผูช้ว่ยผูอํ้านวยการ 
ผูจั้ดการกองทนุ 
บล.แอสเซท พลัส 

- ผูช้ว่ยผูอํ้านวยการ 
กองทนุสว่นบคุคล  
บมจ.ธนาคารทหารไทย  

- ผูจั้ดการกองทนุสว่นบคุคล  
บมจ.หลักทรัพยเ์อกธํารง 

บรหิารทมีงาน เพอืใหก้าร
จัดการกองทนุมปีระสทิธภิาพ 
ตดิตามภาวะตลาด 
และหลักทรัพย ์ตราสารหนี 
เพอืกําหนดกลยทุธก์ารลงทนุ 
บรหิารจัดการกองทนุ 

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

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

- Assistant Managing 
Director บลจ.บัวหลวง 

- ผูจั้ดการกองทนุอาวโุส 
บจ.หลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์

- ผูจั้ดการกองทนุอาวโุส 
บลจ.บางกอกแคปปิตอล 

- Assistant Director 
Reserve Management Office 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

บรหิารทมีงาน เพอืใหก้าร
จัดการกองทนุมปีระสทิธภิาพ 
ตดิตามภาวะเศรษฐกจิ  
ภาวะตลาด และตราสารทนุ 
เพอืใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการ
ตัดสนิใจลงทนุ และกําหนด 
กลยทุธก์ารลงทนุ รวมถงึ
สดัสว่นของสนิทรัพยต์า่งๆ 
(Asset Allocation) และอัตรา
แลกเปลยีน 
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ชอื-สกลุ ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ทํางาน 
ทเีกยีวขอ้งกบัการบรหิาร
จดัการกองทนุรวม 

หนา้ทคีวามรบัผดิชอบ 
ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

9. นางสาวปรยินุช 
คลอ่งคํานวณการ 

- ปรญิญาโท การเงนิ  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- ปรญิญาตร ีการเงนิ  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- Senior Vice President  
บลจ.บัวหลวง  

- ผูจั้ดการฝ่ายบรหิารความเสยีง  
บลจ.ทหารไทย 

- ผูช้ว่ยผูจั้ดการ 
กองทนุสว่นบคุคล  
บมจ.ธนาคารทหารไทย 

- นักวเิคราะหห์ลักทรัพย ์ 
บมจ.เงนิทนุกรงุเทพธนาทร 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ  
ตลาดตราสารหนี 
และหลักทรัพยต์า่งประเทศ 
เพอืประกอบการวเิคราะห ์
เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพยท์ลีงทนุ และบรหิาร
การลงทนุ 

10. นางสาวอรณีุ 
ศลิปการประดษิฐ 

- ปรญิญาโท 
บรหิารธรุกจิ (การเงนิ)  
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีบัญช ี
มหาวทิยาลัยกรงุเทพ 

- Senior Vice President 
บลจ.บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ  
ตลาดตราสารหนี  
และหลักทรัพยต์า่งประเทศ 
เพอืประกอบการวเิคราะห ์
เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพยท์ลีงทนุ และบรหิาร
การลงทนุ 

11. นางสาวศริารตัน ์       
อรณุจติต ์

- ปรญิญาโท การเงนิ  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- ปรญิญาตร ี 
บรหิารธรุกจิ (การเงนิ) 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

- Vice President  
บลจ.บัวหลวง 

- เจา้หนา้ทวีจัิยตลาด  
บลจ.เอ็ม เอฟ ซ ี(มหาชน) 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ  
ตลาดตราสารหนี  
และหลักทรัพยต์า่งประเทศ 
เพอืประกอบการวเิคราะห ์
เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพยท์ลีงทนุ และบรหิาร
การลงทนุ 

12. นายปญัญพฒัน ์
ประคณุหงัสติ 

- ปรญิญาโท 
Financial Mathematics, 
University of Exeter, UK 

- ปรญิญาตร ี
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- Vice President 
บลจ.บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ  
ตลาดตราสารหนี 
เพอืประกอบการวเิคราะห ์
เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพยท์ลีงทนุ และบรหิาร
การลงทนุ 

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

- ปรญิญาตร ี
คณะเศรษฐศาสตร์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- Vice President 
บลจ.บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดการเงนิ 
ทังตลาดตราสารหน ี
ตลาดตราสารทนุ และ
สนิทรัพยท์างเลอืก เพอื
ประกอบการวเิคราะห ์
เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพยท์ลีงทนุ และบรหิาร 
การลงทนุ 

14. นายเมธา พรีวฒุ ิ - ปรญิญาโท MA 
เศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิ
ระหวา่งประเทศ (หลักสตูร
นานาชาต)ิ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- ปรญิญาตร ี
วศิวกรรมศาสตรบัณฑติ 
สาขาวศิวกรรมนาโน 
(หลักสตูรนานาชาต)ิ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- Vice President 
บลจ.บัวหลวง 

ตดิตามภาวะตลาดเงนิ 
ตลาดตราสารทนุ  
และหลักทรัพยต์า่งประเทศ 
เพอืประกอบการวเิคราะห ์
เปรยีบเทยีบ ตดิตาม
หลักทรัพยท์ลีงทนุ และบรหิาร
การลงทนุ 
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6.4 รายชอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซอืคนืหนว่ยลงทนุ นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ และผูด้แูลผลประโยชน ์ 

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซอืคนื 
 ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) โทรศัพท ์1333 
 บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จํากดั (มหาชน) โทรศัพท ์0-2231-3777 และ 0-2618-1000 
 บรษัิท กรงุเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) โทรศัพท ์0-2777-8999 
 บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุศร ีพัฒนสนิ จํากดั (มหาชน) โทรศัพท ์0-2638-5500 
 บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จํากดั โทรศัพท ์0-2680-1234 
 บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โทรศัพท ์0-2635-1700 
 บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จํากดั (มหาชน) โทรศัพท ์0-2305-9449 
 บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จํากดั โทรศัพท ์0-2657-7000 
 บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุศร ีจํากดั (มหาชน) โทรศัพท ์0-2659-7000 
 บรษัิทหลักทรัพยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมนีา จํากดั โทรศัพท ์0-2026-5100 กด 1 
 บรษัิทหลักทรัพย ์อนิโนเวสท ์เอกซ ์จํากดั โทรศัพท ์0-2949-1000 
 บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โทรศัพท ์0-2658-8889 
 บรษัิทหลักทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั โทร. 0-2009-8000 
 บรษัิทหลักทรัพย ์เคเคพ ีไดม ์จํากดั อเีมล contact@dime.co.th 

นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ 
ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 
เลขท ี333 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 โทรศัพท ์0-2230-1784  

ผูด้แูลผลประโยชน ์
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จํากดั (มหาชน) 
เลขท ี100 ถนนสาทรเหนอื สลีม บางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 โทรศัพท ์0-2724-5047 โทรสาร 0-2724-5051  
นอกจากหนา้ทตีามทกํีาหนดไวใ้นสญัญาแตง่ตังผูด้แูลผลประโยชนย์ังมหีนา้ทตีามกฎหมายในการรักษาประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุดว้ย 

6.5 รายชอืผูส้อบบญัช ี

 นายประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 
 นายเทอดทอง เทพมังกร  
 นางสาวชมภนุูช แซแ่ต ้ 
 นายอดุม ธนูรัตนพ์งศ ์ 
 นางสาวชตุมิา วงษ์ศราพันธช์ยั 
 นางสาวรฐาภัทร ลมิสกลุ 
บรษัิท พวี ีออดทิ จํากดั 
เลขท ี46/8 ชนั 10 อาคารรุง่โรจนธ์นกลุ ถนนรัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310  
โทรศัพท ์0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020  
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7. ขอ้มลูอนืๆ 

 ขอ้กําหนดในการซอืขายหนว่ยลงทนุ 

วธิกีารสงัซอืหนว่ยลงทนุ 

ผูส้นใจสามารถสังซอืหน่วยลงทนุ ในราคาขายหน่วยลงทนุทคํีานวณได ้ณ สนิวันทําการซอืขาย โดยตอ้งสังซอืขันตํา 500 บาท สําหรับ
ครังแรก และครังตอ่ไป 

สามารถตดิตอ่จองซอื ไดท้ ี

 บรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซอืคนื ทกุวันทําการซอืขายของกองทนุ ตังแตเ่วลา 8.30 - 15.30 น. 

 หกับญัชเีงนิฝากแบบถวัเฉลยี (Dollar Cost Averaging) สามารถตดิตอ่ไดท้ ี
 ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน)  
 Bangkok Bank Mobile Banking 
 บรษัิท กรงุเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 
 BF Fund Trading 

 ระบบอนิเตอรเ์น็ต ทกุวันตลอด 24 ชวัโมง ไดท้ ี
 Bualuang iBanking 
 Bangkok Bank Mobile Banking 
 ระบบเอทเีอ็ม (ATM) ของ บมจ.ธนาคารกรงุเทพ 
 ระบบโทรศัพท ์(Tele-bank) ดว้ยบรกิาร Bualuang Phone 
 BF Fund Trading 
การสง่คําสังซอืหน่วยลงทุนผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์(ยกเวน้ BF Fund Trading) กอ่นเวลา 16.00 น. ในวันทําการซอืขาย จะได ้
ราคาขายหน่วยลงทนุทคํีานวณได ้ณ สนิวันทําการซอืขายนัน และหากเป็นการสง่คําสงัซอืหลังเวลา 16.00 น. ในวันทําการซอืขาย
หรอืสง่คําสงัซอืในวันหยดุทําการซอืขาย จะไดร้าคาขายหน่วยลงทนุทคํีานวณได ้ณ สนิวันทําการซอืขายถัดไป 
การสง่คําสังซอืหน่วยลงทนุผ่าน BF Fund Trading กอ่นเวลา 15.00 น. ในวันทําการซอืขาย จะไดร้าคาขายหน่วยลงทนุทคํีานวณ
ได ้ณ สนิวันทําการซอืขายนัน และหากเป็นการสง่คําสังซอืหลังเวลา 15.00 น. ในวันทําการซอืขาย หรอืสง่คําสังซอืในวันหยุดทํา
การซอืขาย จะไดร้าคาขายหน่วยลงทนุทคํีานวณได ้ณ สนิวันทําการซอืขายถัดไป 

ผูส้นใจลงทุนสามารถตดิต่อขอรับหนังสอืชชีวน คําสังซอืหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิดบัญชกีองทุน และเอกสารอืนใดตามทีกฎหมาย
กําหนด (ถา้ม)ี ไดท้บีรษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื สําหรับผูล้งทนุทยีังไมเ่คยเปิดบัญชกีองทนุ จะตอ้งเปิดบัญชี
กองทนุโดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความตา่งๆ ในใบคําขอเปิดบัญชกีองทนุพรอ้มแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชกีองทนุ  

เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช ี
(1) กรณี บคุคลธรรมดา 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(2) กรณี นติบิคุคล 

ก) หนังสอืรับรองกระทรวงพาณชิย ์
ข) สําเนาหนังสอืมอบอํานาจ และตัวอยา่งลายมอืชอืของผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคล 
ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคล 
ง) เอกสารทเีกยีวขอ้งอนืใด (ถา้ม)ี 

ในกรณีผูส้ังซอืตังแต ่2 คนขนึไปแตไ่มเ่กนิ 4 คนสังซอืหน่วยลงทนุร่วมกัน บรษัิทจัดการจะจดแจง้ชอืผูถ้อืหน่วยลงทนุเหลา่นันเป็นผูถ้อื
หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน และในเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน และจะถอืเอาบุคคลทมีชีอืในคําขอเปิดบัญชี
กองทนุคนใดคนหนงึหรอืมากกวา่ตามทผีูถ้อืหน่วยลงทนุแจง้ความประสงคไ์วเ้ป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุ และผูรั้บเงนิคา่ขาย
คนืหน่วยลงทนุ หรอืรับเงนิจากการชําระบัญชกีรณีเลกิกองทนุ 

รายละเอยีดชอ่งทางในการสงัซอืหน่วยลงทนุ มดัีงน ี

1. บรษิทัจดัการ 
ผูส้นใจสามารถขอรับหนังสอืชชีวน คําสังซอืหน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบัญชกีองทนุ และเอกสารอนืใดตามทกีฎหมายกําหนด (ถา้ม)ี 
ไดท้บีรษัิทจัดการ และผูส้ังซอืจะตอ้งสังซอืไม่ตํากว่ามูลค่าขันตําของการสังซอื โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ใบคําขอเปิดบัญชี
กองทุน (สําหรับการสังซอืครังแรก) และคําสังซอืหน่วยลงทุนใหค้รบถว้นชัดเจน และนําคําขอเปิดบัญชกีองทุน (ถา้ม)ี และคําสัง
ซอืหน่วยลงทนุพรอ้มทังเงนิคา่ซอืหน่วยลงทนุเต็มจํานวนไปยนืทบีรษัิทจัดการ 

2. ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซอืคนื 
ผูส้นใจสามารถขอรับหนังสอืชชีวน คําสังซอืหน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบัญชกีองทนุ และเอกสารอนืใดตามทกีฎหมายกําหนด (ถา้ม)ี 
ไดท้ผีูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื และผูส้ังซอืจะตอ้งสังซอืไมตํ่ากวา่มลูคา่ขนัตําของการสังซอื โดยกรอกรายละเอยีดตา่งๆ ใบ
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คําขอเปิดบัญชกีองทนุ (สําหรับการสงัซอืครังแรก) และคําสงัซอืหน่วยลงทนุใหค้รบถว้นชดัเจน และนําคําขอเปิดบัญชกีองทนุ (ถา้ม)ี 
และคําสงัซอืหน่วยลงทนุพรอ้มทังเงนิคา่ซอืหน่วยลงทนุเต็มจํานวนไปยนืทผีูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื 

3. หกับญัชเีงนิฝากแบบถวัเฉลยี 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสังซอืหน่วยลงทนุเป็นประจํา ตามวันททีผีูถ้อืหน่วยลงทนุกําหนดไว ้ดว้ยการใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจาก
บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุทไีดร้ะบไุว ้ใน “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพอืซอืหน่วยลงทนุกองทนุเปิดแบบถัว
เฉลยี” หรือคําขออนืในทํานองเดยีวกัน ดว้ยจํานวนเงนิทเีท่ากันในแต่ละครัง ผูถ้อืหน่วยลงทุนทปีระสงคจ์ะใชบ้รกิารนี สามารถ
ตดิตอ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื เพอืขอใชบ้รกิาร พรอ้มแนบเอกสารประกอบการสมัครใชบ้รกิาร อาทเิชน่ 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ และนําสมุดบัญชเีงนิฝากบัญชสีะสมทรัพย/์กระแสรายวัน เอกสาร
แสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาดว้ย  

(1) การสงัซอืผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซอืคนืทเีป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ 

(1.1) กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เพอืสงัซอืหนว่ยลงทนุ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนืทเีป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพอืขอใชบ้รกิารหัก
บัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โดยกรอก “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพอืซอืหน่วยลงทนุกองทนุ
เปิดแบบถัวเฉลยี” หรอืคําขออนืในทํานองเดยีวกัน ซงึการใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนจะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับต่อไปจนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนคําสัง โดยกรอก “คํา
ขอยกเลกิบรกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือซอืหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลยี” หรือคําขออนืในทํานอง
เดยีวกนั และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทจีะมกีารหักบัญช ี

(1.2) กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝากธนาคารอนืๆ เพอืสงัซอืหนว่ยลงทนุ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนืทเีป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพอืขอใชบ้รกิารหัก
บัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกสกิรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทย
พาณิชย ์และ บมจ.ธนาคารกรุงศรอียุธยา หรอืธนาคารพาณิชยอ์นืใดทบีรษัิทจัดการจะประกาศใหบ้รกิารเพมิเตมิ
ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทท ีwww.bblam.co.th หรือแจง้โดยวธิอีนืใดตามความเหมาะสม โดยกรอก “หนังสอื
ขอใหหั้กบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออนืในทํานองเดยีวกัน ซงึการสมัครใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อื
หน่วยลงทนุจะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับตอ่ไปจนกวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเพกิถอนคําสัง โดยกรอก 
“คําขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออนืในทํานองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซอืคนืทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วันกอ่นวันทจีะมกีารหักบัญช ีทังนี ค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิาร
หักบัญชเีงนิฝาก เป็นไปตามทธีนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากกําหนด 
บรษัิทจัดการจะสามารถใหบ้ริการหักบัญชเีงนิฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุนได ้เมือธนาคารเจา้ของบัญชีเงินฝาก
ดังกล่าวขา้งตน้แจง้ใหค้วามยนิยอมหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนมายังบรษัิทจัดการ และบรษัิท
จัดการไดแ้จง้เรมิใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดยวธิอีนืใดตามความเหมาะสมแลว้เทา่นัน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซอืคนื เพือขอใชบ้รกิารสังซอืหน่วย
ลงทุนเป็นประจํา ตามวันททีผีูถ้อืหน่วยลงทุนกําหนดไว ้ดว้ยการใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากขา้งตน้ 
โดยกรอก “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพอืซอืหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลยี” หรอืคําขออนืใน
ทํานองเดยีวกัน ซงึการใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุจะมผีลใชบั้งคับทันท ีและให ้
คงมผีลใชบั้งคับตอ่ไปจนกวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเพกิถอนคําสัง โดยกรอก “คําขอยกเลกิบรกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิ
ฝากเพอืซอืหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลยี” หรอืคําขออนืในทํานองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทจีะมกีารหักบัญช ี
กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนม ี“หนังสอืขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออนืในทํานองเดยีวกันมายังบรษัิท
จัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซอืคนื จะมผีลให ้“คําสังซอื” ตลอดจน “คําสังรอดําเนินการเพือซอืหน่วย
ลงทนุ” ถกูยกเลกิทันท ี
ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งระบุชอืกองทุน และจํานวนเงนิทตีอ้งการสังซอืซงึจะตอ้งไม่ตํากว่ามูลค่าขันตําของการสังซอื 
บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ังซอืและโอนเขา้บัญชจีองซอืหน่วยลงทนุ เพอืซอืหน่วยลงทุนตาม
เงอืนไขทไีดร้ะบุไวใ้น “คําสังซอื” หรอื “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือซอืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด
แบบถัวเฉลยี” หรอืคําขออนืในทํานองเดยีวกัน ในราคาขายหน่วยลงทนุทคํีานวณได ้ณ สนิวันทําการซอืขาย ซงึจะ
ใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุทคํีานวณไดเ้มอืสนิวันทําการซอืขายหน่วยลงทนุวันนันเป็นเกณฑใ์นการคํานวณ และราคาขาย
หน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทรัีบรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 
การหักบัญชเีงนิฝากดังกลา่วจะอยูภ่ายใตเ้งอืนไข ดังน ี
1.  กรณีวันทกํีาหนดหักเงนิบัญชเีงนิฝากตรงกับวันหยุดทําการหรอืวันหยุดทําการซอืขาย บรษัิทจัดการจะหักเงนิ

จากบัญชเีงนิฝาก เพอืซอืหน่วยลงทนุในวันทําการหรอืวันทําการซอืขายถัดไป 
2.  กรณีวันทกํีาหนดหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากไมม่ใีนเดอืนนัน เชน่ วันท ี31 แต่ในเดอืนนันม ี30 วัน บรษัิทจัดการ

จะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพอืซอืหน่วยลงทนุในวันทําการหรอืวันทําการซอืขายสดุทา้ยของเดอืนนัน 
3.  กรณีวันทกํีาหนดหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเป็นวันสดุทา้ยของเดอืนและตรงกับวันหยุด เชน่ วันท ี31 ธันวาคม 

บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพอืซอืหน่วยลงทุนในวันทําการหรือวันทําการซอืขายสุดทา้ยของ
เดอืนนัน 



 

 

20 กองทุนเปิดบวัหลวงยัง่ยนื | B-SIP 

ทังนี รายการทหัีกบัญชเีงนิฝากเพอืซอืหน่วยลงทนุดังกลา่วจะปรากฏอยู่ในสมุดบัญชเีงนิฝาก เมอืผูถ้อืหน่วยลงทุน
นําสมดุบัญชเีงนิฝากไปบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจบัุน  
กรณีทผีูถ้อืหน่วยลงทุนนําเช็ค ดราฟท ์ตัวแลกเงนิ หรอืมกีารสง่คําสังหักบัญชธีนาคารเพอืฝากเขา้บัญชเีงนิฝากที
ยังไมส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นวันทมีกีารหักบัญช ีบรษัิทจัดการจะไมดํ่าเนนิการหักบัญชเีพอืซอืหน่วยลงทนุ บรษัิท
จัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุทมีเีงนิครบตามทรีะบไุวเ้พอืซอืหน่วยลงทนุ หากเงนิในบัญชี
เงนิฝากของผูส้ังซอืในงวดใดมไีมเ่พยีงพอทบีรษัิทจัดการจะหักบัญชเีพอืซอืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะไมหั่กเงนิ
ในบัญชเีงนิฝากในงวดนันๆ และจะทําการหักบัญชเีงนิฝากเพอืซอืหน่วยลงทุนในงวดถัดไป และจะไม่หักบัญชเีงนิ
ฝากยอ้นหลัง สําหรับงวดทบัีญชเีงนิฝากมเีงนิไมเ่พยีงพอทจีะหักซอืหน่วยลงทนุ 
ในกรณีทผีูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะซอืหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงนิในบัญชเีงนิฝากมไีม่เพยีงพอทจีะ
ซอืหน่วยลงทนุในลําดับแรกใหค้รบตามทผีูถ้อืหน่วยลงทนุระบไุว ้บรษัิทจัดการจะไมหั่กบัญชเีพอืซอืหน่วยลงทนุใน
ลําดับนัน และจะหักเงนิในบัญชเีงนิฝากเพอืซอืหน่วยลงทุนในลําดับถัดไปจนครบตามทผีูถ้อืหน่วยลงทุนระบุไวแ้ต่
ไมตํ่ากวา่ขอ้กําหนดในการซอืหน่วยลงทนุขนัตําของแตล่ะกองทนุ 
ในกรณีทผีูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการแกไ้ข “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพอืซอืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด
แบบถัวเฉลยี” หรอืคําขออนืในทํานองเดยีวกนั ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุกรอก “คําขอเปลยีนแปลงขอ้มลูการใชบ้รกิารหัก
เงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือซอืหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลยี” หรือคําขออนืในทํานองเดยีวกัน และแจง้ให ้
บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทจีะมกีารหักบัญช ี
บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทปีรากฏอยูก่ับบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนืเป็นหลักฐานในการทํา
รายงานทสีมบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้
ผูส้ังซอืจะไม่สามารถเพกิถอน หรอืขอคนืเงนิค่าซอืหน่วยลงทุนจากรายการสังซอืทบีรษัิทจัดการไดทํ้าการหักเงนิ
จากบัญชเีงนิฝากของผูส้งัซอืเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่ในกรณีใดๆ ทังสนิ 

(1.3) กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝากผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตดิตอ่ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนืทเีป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต 
เพอืขอใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรงุเทพ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งปฏบัิตติามเงอืนไขทรีะบไุวใ้นการ
ขอใชบ้รกิารดังกลา่ว 

(2) การสงัซอืผา่นบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซอืคนือนื 
(2.1) กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝากธนาคาร เพอืสงัซอืหนว่ยลงทนุ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตดิตอ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื เพอืขอใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก 
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสกิรไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ และ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารพาณิชย์อืนใดทีบรษัิทจัดการจะประกาศใหบ้ริการ
เพมิเตมิผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทที www.bblam.co.th หรือแจง้โดยวธิีอืนใดตามความเหมาะสม โดยกรอก 
“หนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออนืในทํานองเดยีวกนั ซงึการสมัครใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับต่อไปจนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนคําสัง โดย
กรอก “คําขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชีเงนิฝาก” หรือคําขออืนในทํานองเดียวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนืทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วันกอ่นวันทจีะมกีารหักบัญช ีทังนี คา่ธรรมเนียมการ
ใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก เป็นไปตามทธีนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากกําหนด 
บรษัิทจัดการจะสามารถใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุนได ้เมือธนาคารเจา้ของบัญชเีงินฝาก
ดังกล่าวขา้งตน้แจง้ใหค้วามยนิยอมหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนมายังบรษัิทจัดการ และบรษัิท
จัดการไดแ้จง้เรมิใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดยวธิอีนืใดตามความเหมาะสมแลว้เทา่นัน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซอืคนื เพือขอใชบ้รกิารสังซอืหน่วย
ลงทุนเป็นประจําตามวันททีผีูถ้อืหน่วยลงทุนกําหนดไว ้ดว้ยการใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากขา้งตน้ 
โดยกรอก “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพอืซอืหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลยี” หรอืคําขออนืใน
ทํานองเดยีวกัน ซงึการใหบ้รษัิทจัดการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนจะมผีลใชบั้งคับทันท ีและให ้
คงมผีลใชบั้งคับตอ่ไปจนกวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเพกิถอนคําสัง โดยกรอก “คําขอยกเลกิบรกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิ
ฝากเพอืซอืหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลยี” หรอืคําขออนืในทํานองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทจีะมกีารหักบัญช ี
กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุน ม ี“หนังสอืขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออนืในทํานองเดยีวกันมายังบรษัิท
จัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซอืคนื จะมผีลให ้“คําสังซอื” ตลอดจน “คําสังรอดําเนินการเพือซอืหน่วย
ลงทนุ” ถกูยกเลกิทันท ี
ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งระบุชอืกองทุน และจํานวนเงนิทตีอ้งการสังซอืซงึจะตอ้งไม่ตํากว่ามูลค่าขันตําของการสังซอื 
บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ังซอืและโอนเขา้บัญชจีองซอืหน่วยลงทนุ เพอืซอืหน่วยลงทุนตาม
เงอืนไขทไีดร้ะบไุวใ้น “คําสงัซอื” หรอื “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพอืซอืหน่วยลงทนุกองทนุเปิดแบบ
ถัวเฉลยี” หรอืคําขออนืในทํานองเดยีวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนทคํีานวณได ้ณ สนิวันทําการซอืขาย ซงึจะใช ้
มูลค่าหน่วยลงทุนทคํีานวณไดเ้มอืสนิวันทําการซอืขายหน่วยลงทุนวันนันเป็นเกณฑใ์นการคํานวณ และราคาขาย
หน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นราคาทรัีบรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 
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การหักบัญชเีงนิฝากดังกลา่วจะอยูภ่ายใตเ้งอืนไข ดังน ี
1.  กรณีวันทกํีาหนดหักเงนิบัญชเีงนิฝากตรงกับวันหยุดทําการหรอืวันหยุดทําการซอืขาย บรษัิทจัดการจะหักเงนิ

จากบัญชเีงนิฝาก เพอืซอืหน่วยลงทนุในวันทําการหรอืวันทําการซอืขายถัดไป 
2.  กรณีวันทกํีาหนดหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากไมม่ใีนเดอืนนัน เชน่ วันท ี31 แตใ่นเดอืนนันม ี30 วันบรษัิทจัดการจะ

หักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพอืซอืหน่วยลงทนุในวันทําการหรอืวันทําการซอืขายสดุทา้ยของเดอืนนัน 
3.  กรณีวันทกํีาหนดหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเป็นวันสดุทา้ยของเดอืนและตรงกับวันหยุด เชน่ วันท ี31 ธันวาคม 

บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก เพอืซอืหน่วยลงทุนในวันทําการหรือวันทําการซอืขายสุดทา้ยของ
เดอืนนัน 

ทังนี รายการทหัีกบัญชเีงนิฝากเพอืซอืหน่วยลงทนุดังกลา่วจะปรากฏอยูใ่นสมุดบัญชเีงนิฝาก เมอืผูถ้อืหน่วยลงทุน
นําสมดุบัญชเีงนิฝากไปบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจบัุน  
กรณีทผีูถ้อืหน่วยลงทนุนําเชค็ ดราฟท ์ตัวแลกเงนิ หรอืมกีารสง่คําสงัหักบัญชธีนาคารเพอืฝากเขา้บัญชเีงนิฝากทยีัง
ไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นวันทมีกีารหักบัญช ีบรษัิทจัดการจะไม่ดําเนนิการหักบัญชเีพอืซอืหน่วยลงทุน บรษัิท
จัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุทมีเีงนิครบตามทรีะบไุวเ้พอืซอืหน่วยลงทนุ หากเงนิในบัญชี
เงนิฝากของผูส้ังซอืในงวดใดมไีมเ่พยีงพอทบีรษัิทจัดการจะหักบัญชเีพอืซอืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะไมหั่กเงนิ
ในบัญชเีงนิฝากในงวดนันๆ และจะทําการหักบัญชเีงนิฝากเพอืซอืหน่วยลงทุนในงวดถัดไป และจะไม่หักบัญชเีงนิ
ฝากยอ้นหลังสําหรับงวดทบัีญชเีงนิฝากมเีงนิไมเ่พยีงพอทจีะหักซอืหน่วยลงทนุ 
ในกรณีทผีูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะซอืหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงนิในบัญชเีงนิฝากมไีม่เพยีงพอทจีะ
ซอืหน่วยลงทนุในลําดับแรกใหค้รบตามทผีูถ้อืหน่วยลงทนุระบไุว ้บรษัิทจัดการจะไมหั่กบัญชเีพอืซอืหน่วยลงทนุใน
ลําดับนัน และจะหักเงนิในบัญชเีงนิฝากเพอืซอืหน่วยลงทุนในลําดับถัดไปจนครบตามทผีูถ้อืหน่วยลงทุนระบุไวแ้ต่
ไมตํ่ากวา่ขอ้กําหนดในการซอืหน่วยลงทนุขนัตําของแตล่ะกองทนุ 
ในกรณีทผีูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการแกไ้ข “คําขอใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากเพอืซอืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด
แบบถัวเฉลยี” หรอืคําขออนืในทํานองเดยีวกนั ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุกรอก “คําขอเปลยีนแปลงขอ้มลูการใชบ้รกิารหัก
เงนิจากบัญชเีงนิฝากเพือซอืหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลยี” หรือคําขออนืในทํานองเดยีวกัน และแจง้ให ้
บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนืทราบลว่งหนา้กอ่นวันทจีะมกีารหักบัญช ี
บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทปีรากฏอยูก่ับบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนืเป็นหลักฐานในการทํา
รายงานทสีมบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้
ผูส้ังซอืจะไม่สามารถเพกิถอน หรอืขอคนืเงนิค่าซอืหน่วยลงทุนจากรายการสังซอืทบีรษัิทจัดการไดทํ้าการหักเงนิ
จากบัญชเีงนิฝากของผูส้งัซอืเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่ในกรณีใดๆ ทังสนิ 

(2.2) กรณีขอใชบ้รกิารหกับญัชเีงนิฝากผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตดิต่อเพือขอใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก ผ่านเครือข่ายอนิเตอรเ์น็ต ดว้ยบรกิาร Mobile 
Application ของบรษัิทจัดการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งปฏบัิตติามเงอืนไขทรีะบไุวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกลา่ว 

ทังน ีบรษัิทจัดการอาจแกไ้ข เพมิเตมิ เปลยีนแปลง วธิกีารและหรอือนืใดเกยีวกบัวธิกีารหักบัญชเีงนิฝากเพอืซอืหน่วยลงทนุ รวมถงึ
อนาคตผูส้นับสนุนการขายหรือรับซอืคนือนืทมีกีารแต่งตังเพมิเตมิจะเปิดรับคําสังซอืผ่านการหักบัญชเีงนิฝากใหส้ามารถทําได ้
บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผา่นทางเว็บไซตท์ ีwww.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีนืใดตามความเหมาะสม 

4.  ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) 

(1) บรกิารบวัหลวง ไอแบงกก์งิ (Bualuang iBanking) 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสังซอืหน่วยลงทุนผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตไดด้ว้ยบรกิาร บัวหลวง ไอแบงกก์งิ โดยผูถ้อืหน่วย
ลงทุนจะตอ้งระบุเลขทผีูถ้อืหน่วยลงทุน และลงนามในคําขอใชบ้รกิาร และปฏบัิตติามเงอืนไขทรีะบุไวใ้นการขอใชบ้รกิาร
ดังกลา่ว และเมอืไดรั้บรหัสผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผา่น (Password) สําหรับใชบ้รกิารดังกลา่วแลว้ สามารถสงัซอืหน่วย
ลงทุนผ่านเว็บไซตข์องธนาคาร ไดท้ ีwww.bangkokbank.com หรือเว็บไซตอ์นืทอีาจมกีารเปลยีนแปลงหรือเพมิเตมิใน
อนาคต 
ในกรณีผูส้ังซอืประสงคส์ังซอืหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์งิ ใหผู้ส้ังซอืปฏบัิตติาม
ขนัตอนการทํารายการสงัซอื โดยผูส้งัซอืตอ้งปฏบัิตจินครบขนัตอนการสงัซอืหน่วยลงทนุ 
การสังซอืหน่วยลงทุนผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์งิ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งสังซอืครังละไมตํ่า
กว่ามูลค่าขันตําของการสังซอื และสามารถสังซอืไดค้รังละไม่เกนิ 10,000,000  บาท หรอืมูลค่าอนืทบีรษัิทจัดการแจง้ใน
อนาคต ซงึจะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมจํ่ากดัจํานวนครังตอ่วัน 
เมอืผูถ้อืหน่วยลงทนุทํารายการสังซอืหน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์งิ ผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซอืคนืจะหักเงนิตามจํานวนทสีังซอืทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ังซอืทไีดร้ะบุไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร หากเงนิใน
บัญชไีม่เพยีงพอ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนืจะยกเลกิคําสังซอืหน่วยลงทุนนัน โดยไม่หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผู ้
สงัซอืนัน ซงึผูส้งัซอือาจทําการสงัซอืหน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ  
อนงึ ในการชําระคา่หน่วยลงทนุ หากมใิชก่รณีทผีูซ้อืหน่วยลงทนุขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอนื เพอืซอืหน่วยลงทนุ
ของกองทนุนี ผูซ้อืหน่วยลงทนุตอ้งชําระดว้ยเงนิจนเต็มคา่ จะหักกลบลบหนีกับบรษัิทจัดการไมไ่ด ้ผูส้ังซอืทไีดชํ้าระเงนิค่า
ซอืหน่วยลงทนุแลว้ จะเพกิถอนคําสงัซอืหน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซอืหน่วยลงทนุไมไ่ด ้ 
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คําสงัซอืหน่วยลงทนุผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์งิ จะสมบรูณ์ตอ่เมอืผูส้งัซอืไดทํ้ารายการสังซอื
และบรษัิทจัดการไดรั้บเงนิคา่สังซอืหน่วยลงทนุ และบรษัิทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทนุ โดยผูส้ังซอืหน่วยลงทนุจะไม่
สามารถยกเลกิคําสงัซอืหน่วยลงทนุนันได ้เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นกรณีพเิศษ 
อย่างไรก็ตาม หากมขีอ้ขัดขอ้งของระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตุใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถรับเงนิค่าสังซอืหน่วย
ลงทนุดังกลา่วและไมส่ามารถจัดสรรหน่วยลงทนุได ้ใหถ้อืวา่ยังไมม่กีารทํารายการการสงัซอืหน่วยลงทนุผา่นอนิเตอรเ์น็ตนัน 
บรษัิทจัดการถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทตีกลงใชบ้รกิารซอืขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอ
แบงกก์งิ ยอมรับและผูกพันตามเงอืนไขและวธิกีารทกํีาหนดไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร และหรอื ทจีะแกไ้ขเพมิเตมิเปลยีนแปลง
ตอ่ไปในภายหนา้ ซงึรวมถงึการยอมรับความเสยีงใดๆ ทอีาจเกดิขนึอันเนอืงมาจากความขดัขอ้งของระบบ 

(2) บรกิารโมบายแบงกก์งิ จากธนาคารกรงุเทพ (Bangkok Bank Mobile Banking) 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสังซอืหน่วยลงทุนผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตไดด้ว้ยบรกิารโมบายแบงกก์งิ จากธนาคารกรุงเทพ 
(“โมบายแบงกก์งิฯ”) โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งระบุเลขทผีูถ้อืหน่วยลงทุน และลงนามในคําขอใชบ้รกิาร และปฏบัิตติาม
เงือนไขทรีะบุไวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกล่าว และเมอืไดรั้บรหัสผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่าน (Password) สําหรับใช ้
บรกิารดังกล่าวแลว้ สามารถสังซอืหน่วยลงทุนผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏบัิตกิาร iOS ของ iPhone/ iPad 
หรอืระบบปฏบัิตกิาร Android หรอื WAP หรอืระบบปฏบัิตกิารอนืทอีาจมกีารเปลยีนแปลงหรอืเพมิเตมิในอนาคต 
ในกรณีผูส้ังซอืประสงคส์ังซอืหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์งิฯ ใหผู้ส้ังซอืปฏบัิตติาม
ขนัตอนการทํารายการสงัซอื โดยผูส้งัซอืตอ้งปฏบัิตจินครบขนัตอนการสงัซอืหน่วยลงทนุ 
การสังซอืหน่วยลงทนุ ผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์งิฯ ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งสังซอืครังละไมตํ่ากวา่
มูลค่าขันตําของการสังซอื และสามารถสังซอืไดค้รังละไม่เกนิ 10,000,000  บาท หรือมูลค่าอืน ทีบรษัิทจัดการแจง้ใน
อนาคต ซงึจะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมจํ่ากดัจํานวนครังตอ่วัน 
เมอืผูถ้อืหน่วยลงทนุทํารายการสังซอืหน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง เอ็มแบงกก์งิ ผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซอืคนืจะหักเงนิตามจํานวนทสีังซอืทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ังซอืทไีดร้ะบุไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร หากเงนิใน
บัญชไีม่เพยีงพอ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนืจะยกเลกิคําสังซอืหน่วยลงทุนนัน โดยไม่หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผู ้
สงัซอืนัน ซงึผูส้งัซอือาจทําการสงัซอืหน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ 
อนงึ ในการชําระคา่หน่วยลงทนุ หากมใิชก่รณีทผีูซ้อืหน่วยลงทนุขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอนื เพอืซอืหน่วยลงทนุ
ของกองทนุนี ผูซ้อืหน่วยลงทนุตอ้งชําระดว้ยเงนิจนเต็มคา่ จะหักกลบลบหนีกับบรษัิทจัดการไมไ่ด ้ผูส้ังซอืทไีดชํ้าระเงนิค่า
ซอืหน่วยลงทนุแลว้ จะเพกิถอนคําสงัซอืหน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซอืหน่วยลงทนุไมไ่ด ้
คําสงัซอืหน่วยลงทนุผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์งิฯ จะสมบรูณ์ตอ่เมอืผูส้งัซอืไดทํ้ารายการสงัซอืและ
บรษัิทจัดการไดรั้บเงนิค่าสังซอืหน่วยลงทุน และบรษัิทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน โดยผูส้ังซอืหน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลกิคําสงัซอืหน่วยลงทนุนันได ้เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นกรณีพเิศษ 
อย่างไรก็ตาม หากมขีอ้ขัดขอ้งของระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตุใหบ้รษัิทจัดการไม่สามารถรับเงนิค่าสังซอืหน่วย
ลงทนุดังกลา่วและไมส่ามารถจัดสรรหน่วยลงทนุได ้ใหถ้อืวา่ยังไมม่กีารทํารายการการสงัซอืหน่วยลงทนุผา่นอนิเตอรเ์น็ตนัน 
บรษัิทจัดการถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทตีกลงใชบ้รกิารซอืขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์งิฯ 
ยอมรับและผกูพันตามเงอืนไขและวธิกีารทกํีาหนดไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร และหรอืทจีะแกไ้ขเพมิเตมิเปลยีนแปลงตอ่ไปในภาย
หนา้ ซงึรวมถงึการยอมรับความเสยีงใดๆ ทอีาจเกดิขนึอันเนอืงมาจากความขดัขอ้งของระบบ 

(3) บรกิาร BF Fund Trading 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสังซอืหน่วยลงทุนผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต ดว้ยบรกิาร Mobile Application ของบรษัิทจัดการ 
โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งปฏบัิตติามเงอืนไขทรีะบไุวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกลา่ว 

ทังนี บรษัิทจัดการอาจแกไ้ข เพมิเตมิ เปลยีนแปลง วธิกีารและหรอืกําหนดเวลารับคําสังซอืผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต และหากอนาคต
สามารถใชบ้รกิารนีโดยผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรับซอืคืนอืนได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี 
www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอนืใดตามความเหมาะสม 

5. ระบบเอทเีอ็ม (ATM) 
อนงึ การสงัซอืหน่วยลงทนุผา่นระบบ ATM สามารถทําไดเ้ฉพาะผา่นระบบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนืทเีป็น บมจ.ธนาคาร
กรงุเทพ เทา่นัน 
บรษัิทจัดการอาจรับคําสงัซอืผา่นเครอืง ATM ได ้โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสงัซอืหน่วยลงทนุดว้ยบัตรบัวหลวง ATM หรอืบัตร
บัวหลวง Premier หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอืนทีธนาคารอนุญาตใหใ้ชซ้ือขายหน่วยลงทุนได  ้โดยทําผ่านเครือง ATM ของ
ผูส้นับสนุนขายหรอืรับซอืคนื 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทปีระสงคจ์ะใชบ้รกิารนี สามารถตดิต่อผูส้นับสนุนขายหรือรับซอืคนื ณ สาขาทผีูถ้อืหน่วยลงทุนเคยทําบัตรบัว
หลวง ATM หรอืบัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอนืทธีนาคารอนุญาตใหใ้ชซ้อืขายหน่วยลงทนุไว ้เพอืขอใชบ้รกิาร 
โดยกรอก “คําขอใชบ้รกิารกองทนุเปิดผ่านเครอืงฝากถอนเงนิอัตโนมัตแิละบรกิารธนาคารทางโทรศัพท”์ (ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งนํา
บัตรบัวหลวง ATM หรอื บัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอนืทธีนาคารอนุญาตใหใ้ชซ้อืหน่วยลงทุนและสมุดบัญชี
แสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาดว้ย) ซงึผูถ้อืหน่วยลงทุนจะสามารถสังซอืหน่วยลงทุนผ่านเครือง ATM ในวันทําการซอืขายถัดไป 
หลังจากกรอกคําขอใชบ้รกิารแลว้โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ 
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ในกรณีผูส้ังซอืประสงคส์ังซอืหน่วยลงทุนผ่านเครอืง ATM ใหผู้ส้ังซอืปฏบัิตติามขันตอนการทํารายการซงึมรีะบุบนหนา้จอเครอืง 
ATM โดยผูส้ังซอืตอ้งเลอืกรหัสบรกิารซอืหน่วยลงทนุกองทนุเปิด และปฏบัิตจินครบขันตอนการสังซอืหน่วยลงทนุตามทรีะบบุนจอ 
ATM 
การสังซอืหน่วยลงทุน ดว้ยเครอืง ATM ของผูส้นับสนุนขายหรอืรับซอืคนืจะตอ้งสังซอืครังละไม่ตํากว่ามูลค่าขันตําของการสังซอื 
และสามารถสงัซอืไดค้รังละไมเ่กนิ 10,000,000 บาท โดยไมจํ่ากดัจํานวนครังตอ่วัน 
ผูส้นับสนุนขายหรอืรับซอืคนืจะหักเงนิตามจํานวนเงนิทสีังซอืทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ังซอืทไีดร้ะบไุวใ้หใ้ชบ้รกิารกับบัตรบัว
หลวง ATM และหรอื บัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอนืทธีนาคารอนุญาตใหใ้ชซ้อืหน่วยลงทุนเท่านัน หากเงนิใน
บัญชไีมเ่พยีงพอ ผูส้นับสนุนขายหรอืรับซอืคนืจะยกเลกิคําสงัซอืหน่วยลงทนุนันโดยไมหั่กเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้งัซอืนัน ซงึ
ผูส้งัซอือาจทําการสงัซอืหน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ 
ผูส้ังซอืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสังซอืหน่วยลงทุนผ่านเครอืง ATM ไม่ได ้หากการทํารายการสังซอืเสร็จสมบูรณ์แลว้ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทังสนิ 
การสงัซอืหน่วยลงทนุผา่นเครอืง ATM หากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบงาน ผูส้นับสนุนขายหรอืรับซอืคนืจะดําเนนิการตรวจสอบและ
แกไ้ขขอ้ผดิพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางทธีนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนดใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทไีดรั้บแจง้จากผู ้
ถอืหน่วยลงทนุ 
เอกสารใบบันทกึรายการทอีอกจากเครือง ATM ของผูส้นับสนุนขายหรอืรับซอืคนื เป็นเพยีงเอกสารบันทกึรายการเท่านัน ไม่ใช่
หลักฐานในการทํารายการอย่างสมบูรณ์ หากใบบันทกึรายการของเครอืง ATM นันหมด ผูส้ังซอืจะเลอืกทําการสังซอืหน่วยลงทนุ
หรอืไมก็่ได ้
บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทปีรากฏอยูก่บัผูส้นับสนุนขายหรอืรับซอืคนืเป็นหลักฐานในการทํารายการทสีมบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้
ทังนี บรษัิทจัดการอาจแกไ้ข เพมิเตมิ เปลียนแปลง วธิีการและหรือกําหนดเวลารับคําสังซอืผ่านระบบ ATM และหากอนาคต
สามารถใชบ้รกิารนีโดยผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรับซอืคืนอืนได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี 
www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีนืใดตามความเหมาะสม 

6. ระบบโทรศพัท ์(Tele-bank) 
อนงึ การสังซอืหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท ์สามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนืทเีป็น บมจ.
ธนาคารกรงุเทพ เทา่นัน 
บรษัิทจัดการอาจรับคําสังซอืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสังซอืหน่วยลงทุนผ่าน
บรกิารธนาคารทางโทรศัพทข์องผูส้นับสนุนขายหรอืรับซอืคนื 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทปีระสงคจ์ะใชบ้รกิารนี สามารถตดิต่อผูส้นับสนุนขายหรือรับซอืคนื ณ สาขาทผีูถ้อืหน่วยลงทุนเคยทําบัตรบัว
หลวง ATM หรอืบัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอนืทธีนาคารอนุญาตใหใ้ชซ้อืหน่วยลงทนุไว ้เพอืขอใชบ้รกิาร โดย
กรอก “คําขอใชบ้รกิารกองทนุเปิดผ่านเครอืงฝากถอนเงนิอัตโนมัตแิละบรกิารธนาคารทางโทรศัพท”์ (ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งนําบัตร
บัวหลวง ATM หรือบัตรบัวหลวง Premier หรือบัตรเดบติ หรือบัตรอนืทธีนาคารอนุญาตใหใ้ชซ้อืขายหน่วยลงทุนและสมุดบัญชี
แสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาดว้ย) ซงึผูถ้อืหน่วยลงทนุจะสามารถสงัซอืหน่วยลงทนุผา่นบรกิารธนาคารทางโทรศัพทข์องผูส้นับสนุน
ในวันทําการซอืขายถัดไป หลังจากกรอกคําขอใชบ้รกิารแลว้โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ 
ในกรณีผูส้ังซอืประสงคส์ังซอืหน่วยลงทนุผา่นบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์ใหผู้ส้ังซอืปฏบัิตติามขันตอนการทํารายการซงึมรีะบอุยู่
ในเอกสารวธิกีารใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศัพท ์โดยผูส้ังซอืตอ้งเลอืกรหัสบรกิารซอืหน่วยลงทุนกองทุนเปิด และปฏบัิตจินครบ
ขนัตอนการสงัซอืหน่วยลงทนุผา่นบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์
การสังซอืหน่วยลงทนุ ดว้ยบรกิารธนาคารทางโทรศัพทข์องผูส้นับสนุนขายหรอืรับซอืคนืจะตอ้งสังซอืครังละไมตํ่ากวา่มลูคา่ขันตํา
ของการสงัซอื และสามารถสงัซอืไดค้รังละไมเ่กนิ 10,000,000 บาท โดยไมจํ่ากดัจํานวนครังตอ่วัน 
ผูส้นับสนุนขายหรอืรับซอืคนืจะหักเงนิตามจํานวนเงนิทสีังซอืทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ังซอืทไีดร้ะบไุวใ้หใ้ชบ้รกิารกับบัตรบัว
หลวง ATM และหรอื บัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอนืทธีนาคารอนุญาตใหใ้ชซ้อืหน่วยลงทุนเท่านัน หากเงนิใน
บัญชไีมเ่พยีงพอ ผูส้นับสนุนขายหรอืรับซอืคนืจะยกเลกิคําสังซอืหน่วยลงทนุนันโดยไมหั่กเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ังซอืนันซงึ
ผูส้งัซอือาจทําการสงัซอืหน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ 
ผูส้ังซอืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสังซอืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทไ์ม่ได ้หากการทํารายการสังซอืเสร็จ
สมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 
การสังซอืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ หากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบงาน ผูส้นับสนุนขายหรือรับซอืคืนจะ
ดําเนนิการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางทธีนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนดใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วันนับ
จากวันทไีดรั้บแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
เอกสารใบบันทกึรายการทอีอกจากเครืองโทรสารของผูส้ังซอืเป็นเพียงเอกสารบันทกึรายการเท่านัน ไม่ใช่หลักฐานในการทํา
รายการอยา่งสมบรูณ์ 
บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทปีรากฏอยูก่บัผูส้นับสนุนขายหรอืรับซอืคนืเป็นหลักฐานในการทํารายการทสีมบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้
ทังนี บรษัิทจัดการอาจแกไ้ข เพมิเตมิ เปลยีนแปลง วธิกีารและหรอืกําหนดเวลารับคําสังซอืผ่านระบบโทรศัพท ์และหากอนาคต
สามารถใชบ้รกิารนีโดยผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรับซอืคืนอืนได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตท์ี 
www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีนืใดตามความเหมาะสม 
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บรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื อาจเพมิเตมิชอ่งทางการทํารายการซอืหน่วยลงทุนอนืใดทจีะมขีนึในอนาคต 
ซงึจะปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงอืนไขทเีกยีวขอ้งตามทสํีานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เพอือํานวยความสะดวกตอ่ผูล้งทนุ 
โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผา่นทางเว็บไซตท์ ีwww.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอนืใดตามความเหมาะสม  

การชําระเงนิคา่สงัซอืหนว่ยลงทนุ  

1. กรณีสงัซอืหนว่ยลงทนุผา่นผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซอืคนืทเีป็น บมจ.ธนาคารกรงุเทพ  
(ก) ผูส้ังซอืสามารถชําระค่าซอืหน่วยลงทุนเป็นเงนิสด คําสังหักบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เช็ค ดราฟท ์ตัวแลกเงนิ 

หรอืวธิอีนืใด ทสีามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบัญชเีดยีวกันกับสํานักงานทรัีบการสงัซอืเทา่นัน โดยจะตอ้งลงวันททีสีงัซอื
และขดีครอ่มเฉพาะสงัจา่ยในนาม “บญัชจีองซอืหนว่ยลงทนุกองทนุเปิดบวัหลวงยงัยนื” ซงึเป็นบัญชเีงนิฝากของ บมจ.
ธนาคารกรุงเทพ หรอืบัญชเีงนิฝากของธนาคารอนืใด (ถา้ม)ี หรอืบัญชจีองซอือนืใดทอีาจเพมิเตมิหรอืเปลยีนแปลงไดใ้น
อนาคต ทังนี หากมผีลประโยชน์ใดเกดิขนึเนืองจากบัญชจีองซอืดังกล่าว บรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหเ้ป็นประโยชน์ของ
กองทนุ 
ในกรณีทผีูส้ังซอืชําระเงนิค่าซอืหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟท ์หรอืตัวแลกเงนิภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพอืเรยีกเก็บ
เงนิภายในวันเดยีวกันของแต่ละสํานักงานสาขาทสีังซอื บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูส้ังซอืทําการสังซอืหน่วยลงทุนในวันทําการ
ซอืขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนทคํีานวณได ้ณ สนิวันทําการซอืขายถัดไปนัน สําหรับกรณีทเีช็ค ดราฟท ์หรอืตัวแลก
เงนิดังกลา่วไมส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นวันทสีงัซอืไมว่า่ดว้ยเหตใุด บรษัิทจัดการอาจยกเลกิคําสงัซอืดังกลา่ว 

(ข) ผูส้ังซอืสามารถชําระค่าซอืหน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอนืใด ของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืของ
สถาบันการเงนิอนืใดทบีรษัิทจัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอนืใดในวันททีี
สังซอื ทังนี บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจะรับชําระค่าซอืหน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรือบัตรเดบติ หรือบัตรอืนใด ณ 
สถานท ีหรอืชว่งระยะเวลาหรอืภายใตเ้งอืนไขอนืใด ตามทบีรษัิทจัดการจะกําหนด โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ
ผา่นทางเว็บไซตท์ ีwww.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอนืทเีหมาะสม    

 อนงึ การชําระเงนิดว้ยบัตรดังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีทบีรษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิค่าจองซอืหน่วยลงทุนจาก การชําระดว้ยบัตร
ดังกล่าว หรอืจากธนาคารทผีูส้ังซอืใชบั้ญชบัีตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอนืใด ภายในวันทําการถัดจากวันททีสีังซอื
หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิจีะปฏเิสธการสงัซอืหน่วยลงทนุดังกลา่ว    

 อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดใหบ้รกิารรับชําระค่าสังซอืหน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอนืใด บรษัิทจัดการ
จะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอนืทเีหมาะสม การชําระดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตร
เดบติ หรอืบัตรอนืใด (ถา้ม)ี จะไมม่กีารสะสมคะแนน เวน้แตธ่นาคารจะกําหนดอนุญาตเป็นอยา่งอนื   

 ทังนี บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพมิเตมิ ยกเลกิ เปลยีนแปลง วธิกีาร วันเวลา ในการรับชําระดว้ยบัตรเครดติ 
หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอืนใด (ถา้มี) ดังกล่าวขา้งตน้ โดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่าน ทางเว็บไซต์ 
www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอนืใดตามความเหมาะสม 

(ค) ผูส้งัซอืสามารถชําระคา่ซอืหน่วยลงทนุดว้ยการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกสกิรไทย บมจ.ธนาคารกรงุไทย บมจ.
ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์และ บมจ.ธนาคารกรุงศรอียุธยา หรอืธนาคารพาณิชยอ์นืใดทบีรษัิท
จัดการจะประกาศใหบ้ริการเพิมเตมิผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที www.bblam.co.th หรือแจง้โดยวธิีอืนใดตามความ
เหมาะสม ผูส้ังซอืทีประสงค์จะใชบ้ริการนี สามารถตดิต่อผูส้นับสนุนการขายหรือรับซอืคืน เพือขอใชบ้รกิารโดยกรอก 
“หนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออนืในทํานองเดยีวกัน ซงึการสมัครใชบ้รกิารหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ังซอื
จะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับตอ่ไปจนกวา่ผูส้งัซอืจะเพกิถอนคําสงั โดยกรอก “คําขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชี
เงนิฝาก” หรอืคําขออนืในทํานองเดยีวกัน และแจง้ใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนืทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วันกอ่น
วันทจีะมกีารหักบัญช ีทังน ีคา่ธรรมเนยีมการใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากเป็นไปตามทธีนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากกําหนด 
บรษัิทจัดการจะสามารถใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากของผูส้ังซอื ไดเ้มอืธนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากดังกล่าวขา้งตน้ แจง้ให ้
ความยนิยอมหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ังซอืมายังบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการไดแ้จง้เรมิใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก
แกผู่ส้งัซอืทราบ โดยวธิอีนืใดตามความเหมาะสมแลว้เทา่นัน 
ผูส้ังซอืตอ้งระบชุอืกองทนุ และจํานวนเงนิทตีอ้งการสังซอืซงึจะตอ้งไมตํ่ากวา่มลูคา่ขันตําของการสังซอื บรษัิทจัดการจะหัก
เงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้งัซอืและโอนเขา้บัญชจีองซอืหน่วยลงทนุ เพอืซอืหน่วยลงทนุตามเงอืนไขทไีดร้ะบไุวใ้น “คําสัง
ซอื” หรือคําขออนืในทํานองเดยีวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนทคํีานวณได ้ณ สนิวันทําการซอืขาย ซงึจะใชมู้ลค่าหน่วย
ลงทุนทคํีานวณไดเ้มอืสนิวันทําการซอืขายหน่วยลงทุนวันนันเป็นเกณฑใ์นการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็นราคาทรัีบรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 
บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากทมีเีงนิครบตามทีระบุไวใ้น “คําสังซอื” หรือคําขออนืในทํานองเดยีวกัน เพือซอื
หน่วยลงทนุ หากเงนิในบัญชเีงนิฝากของผูส้งัซอืมไีมเ่พยีงพอทบีรษัิทจัดการจะหักบัญชเีพอืซอืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะ
ไมหั่กเงนิในบัญชเีงนิฝากและขอสงวนสทิธทิจีะปฏเิสธการสงัซอืหน่วยลงทนุดังกลา่ว 
กรณีผูส้ังซือมี “หนังสือขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคําขออืนในทํานองเดียวกันมายังบริษัทจัดการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื จะมผีลให ้“คําสงัซอื” ตลอดจน “คําสงัรอดําเนนิการเพอืซอืหน่วยลงทนุ” ถกูยกเลกิทันท ี

อยา่งไรก็ตาม การรับชําระเงนิกรณีสังซอืหน่วยลงทนุผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนืทเีป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ นัน บรษัิท
จัดการอาจแกไ้ขเพมิเตมิ ยกเลกิ เปลยีนแปลงได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตท์ ีwww.bblam.co.th 
หรอืผา่นชอ่งทางอนืใดตามความเหมาะสม 
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2. กรณีสงัซอืหนว่ยลงทนุผา่นบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซอืคนือนื  
(ก) ผูส้งัซอืสามารถชําระคา่ซอืหน่วยลงทนุเป็นเงนิสด เชค็ ดราฟท ์ตัวแลกเงนิ หรอืวธิอีนืใด ทสีามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหัก

บัญชเีดยีวกันกับสํานักงานทรัีบการสังซอืเท่านัน โดยจะตอ้งลงวันททีสีังซอืและขดีคร่อมเฉพาะสังจ่ายในนาม “บญัชจีอง
ซอืหนว่ยลงทนุของ บลจ.บวัหลวง” ซงึเป็นบัญชเีงนิฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืบัญชเีงนิฝากของธนาคารอนืใด 
(ถา้ม)ี หรอืบัญชจีองซอือนืใดทอีาจเพมิเตมิหรอืเปลยีนแปลงไดใ้นอนาคตทบีรษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซอืคนืเป็นผูเ้ปิดบัญชจีองซอืหน่วยลงทุน เพอืรับชําระค่าซอืหน่วยลงทุน ทังนี หากมผีลประโยชน์ใดเกดิขนึเนืองจากบัญชี
จองซอืดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหเ้ป็นประโยชนข์องกองทนุ 
กรณีทผีูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนืเป็นผูเ้ปิดบัญชจีองซอืหน่วยลงทนุเพอืรับชําระคา่ซอืหน่วยลงทนุ ผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซอืคนืจะนําเงนิคา่สงัซอืหน่วยลงทนุดังกลา่วเขา้บัญชจีองซอืหน่วยลงทนุทบีรษัิทจัดการกําหนด  
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิจีะปรับปรุงเปลยีนแปลงขอ้มูลเกยีวกับบัญชรัีบชําระค่าซอืหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยไม่ขัดกับ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ทังนี 
บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผา่นทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอนืใดตามความเหมาะสม  
ในกรณีทผีูส้ังซอืชําระเงนิค่าซอืหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟท ์หรอืตัวแลกเงนิภายหลังกําหนดเวลารับฝากเช็คเพอืเรยีกเก็บ
เงนิภายในวันเดยีวกันของแต่ละสํานักงานสาขาทสีังซอื บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูส้ังซอืทําการสังซอืหน่วยลงทุนในวันทําการ
ซอืขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนทคํีานวณได ้ณ สนิวันทําการซอืขายถัดไปนัน หรอืสําหรับในกรณีทเีช็ค ดราฟท ์หรอื
ตัวแลกเงนิดังกลา่วไมส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นวันทสีงัซอืไมว่า่ดว้ยเหตใุด บรษัิทจัดการจะยกเลกิคําสงัซอืดังกลา่ว 

(ข) ผูส้ังซอืสามารถชําระค่าซอืหน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอนืใด ของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืของ
สถาบันการเงนิอนืใดทบีรษัิทจัดการกําหนดอนุญาต โดยการตัดเงนิจากบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอนืใดในวันททีี
สังซอื ทังนี บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจะรับชําระค่าซอืหน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรือบัตรเดบติ หรือบัตรอืนใด ณ 
สถานท ีหรอืชว่งระยะเวลาหรอืภายใตเ้งอืนไขอนืใด ตามทบีรษัิทจัดการ จะกําหนด โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบ
ผา่นทางเว็บไซตท์ ีwww.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอนืทเีหมาะสม    

 อนงึ การชําระเงนิดว้ยบัตรดังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีทบีรษัิทจัดการมไิดรั้บเงนิค่าจองซอืหน่วยลงทุนจากการชําระดว้ยบัตร
ดังกล่าว หรอืจากธนาคารทผีูส้ังซอืใชบั้ญชบัีตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอนืใด ภายในวันทําการถัดจากวันททีสีังซอื
หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิจีะปฏเิสธการสงัซอืหน่วยลงทนุดังกลา่ว    

 อย่างไรก็ตาม ก่อนเปิดใหบ้รกิารรับชําระค่าสังซอืหน่วยลงทุนดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอนืใด บรษัิทจัดการ
จะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซต ์www.bblam.co.th หรอืชอ่งทางอนืทเีหมาะสม การชําระดว้ยบัตรเครดติ หรอืบัตร
เดบติ หรอืบัตรอนืใด (ถา้ม)ี จะไมม่กีารสะสมคะแนน เวน้แตธ่นาคารจะกําหนดอนุญาตเป็นอยา่งอนื    

 ทังนี บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพมิเตมิ ยกเลกิ เปลยีนแปลง วธิกีาร วันเวลา ในการรับชําระดว้ยบัตรเครดติ 
หรือบัตรเดบิต หรือบัตรอืนใด (ถา้มี) ดังกล่าวขา้งตน้ โดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่าน ทางเว็บไซต์ 
www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอนืใดตามความเหมาะสม 

(ค) ผูส้ังซอืสามารถชําระเงนิค่าซอืหน่วยลงทุนดว้ยการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสกิรไทย 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์และ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ
ธนาคารพาณชิยอ์นืใดทบีรษัิทจัดการจะประกาศใหบ้รกิารเพมิเตมิผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทท ีwww.bblam.co.th หรอืแจง้
โดยวธิอีนืใดตามความเหมาะสม ผูส้ังซอืทปีระสงคจ์ะใชบ้รกิารนี สามารถตดิตอ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซอืคนื เพอืขอใชบ้รกิารโดยกรอก “หนังสอืขอใหหั้กบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออนืในทํานองเดยีวกนั ซงึการสมัครใชบ้รกิารหัก
เงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ังซอืจะมผีลใชบั้งคับทันท ีและใหค้งมผีลใชบั้งคับต่อไปจนกว่าผูส้ังซอืจะเพกิถอนคําสัง โดย
กรอก “คําขอยกเลกิหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก” หรอืคําขออนืในทํานองเดยีวกัน และแจง้ใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซอืคนืทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วันก่อนวันทจีะมกีารหักบัญช ีทังนี ค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารหักบัญชเีงนิ
ฝาก เป็นไปตามทธีนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากกําหนด 
บรษัิทจัดการจะสามารถใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝากของผูส้ังซอื ไดเ้มอืธนาคารเจา้ของบัญชเีงนิฝากดังกล่าวขา้งตน้ แจง้ให ้
ความยนิยอมหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ังซอืมายังบรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการไดแ้จง้เรมิใหบ้รกิารหักบัญชเีงนิฝาก
แกผู่ส้งัซอืทราบ โดยวธิอีนืใดตามความเหมาะสมแลว้เทา่นัน 
ผูส้ังซอืตอ้งระบชุอืกองทนุ และจํานวนเงนิทตีอ้งการสังซอืซงึจะตอ้งไมตํ่ากวา่มลูคา่ขันตําของการสังซอื บรษัิทจัดการจะหัก
เงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้งัซอืและโอนเขา้บัญชจีองซอืหน่วยลงทนุ เพอืซอืหน่วยลงทนุตามเงอืนไขทไีดร้ะบไุวใ้น “คําสัง
ซอื” หรือคําขออนืในทํานองเดยีวกัน ในราคาขายหน่วยลงทุนทคํีานวณได ้ณ สนิวันทําการซอืขาย ซงึจะใชมู้ลค่าหน่วย
ลงทุนทคํีานวณไดเ้มอืสนิวันทําการซอืขายหน่วยลงทุนวันนันเป็นเกณฑใ์นการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าว
เป็นราคาทรัีบรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 
บรษัิทจัดการจะหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากทมีเีงนิครบตามทีระบุไวใ้น “คําสังซอื” หรือคําขออนืในทํานองเดยีวกัน เพือซอื
หน่วยลงทนุ หากเงนิในบัญชเีงนิฝากของผูส้งัซอืมไีมเ่พยีงพอทบีรษัิทจัดการจะหักบัญชเีพอืซอืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะ
ไมหั่กเงนิในบัญชเีงนิฝากและขอสงวนสทิธทิจีะปฏเิสธการสงัซอืหน่วยลงทนุดังกลา่ว 
กรณีผูส้ังซือมี “หนังสือขอยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝาก” หรือคําขออืนในทํานองเดียวกันมายังบริษัทจัดการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื จะมผีลให ้“คําสงัซอื” ตลอดจน “คําสงัรอดําเนนิการเพอืซอืหน่วยลงทนุ” ถกูยกเลกิทันท ี

อย่างไรก็ตาม การรับชําระเงนิกรณีสังซอืหน่วยลงทุนผ่านบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนือนืนัน บรษัิทจัดการ
อาจแกไ้ขเพมิเตมิ ยกเลกิ เปลยีนแปลงได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตท์ ีwww.bblam.co.th หรอื
ผา่นชอ่งทางอนืใดตามความเหมาะสม 
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3. กรณีสงัซอืโดยหกับญัชเีงนิฝากแบบถวัเฉลยี  
ผูส้งัซอืหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ จะถกูหักเงนิจากบัญชเีงนิฝาก บมจ.ธนาคารกรงุเทพ หรอืธนาคารพาณชิยอ์นืใดทผีูซ้อืหรอืผูถ้อืหน่วย
ลงทนุระบไุวใ้นคําขอใชบ้รกิาร ดว้ยจํานวนเงนิทเีทา่กนัในแตล่ะครัง 

4. กรณีสงัซอืผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet)  
ผูส้งัซอืหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ จะถกูหักเงนิตามจํานวนทสีงัซอืทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้งัซอืทไีดร้ะบไุวใ้นคําขอใชบ้รกิาร 

5.  กรณีสงัซอืผา่นระบบเอทเีอ็ม (ATM) 
จะรับชําระเงนิค่าสังซอื โดยจะหักเงนิตามจํานวนเงนิทสีังซอืทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ังซอืทไีดร้ะบุไวใ้หใ้ชบ้รกิารกับบัตรบัว
หลวง ATM และหรอื บัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอนืทธีนาคารอนุญาตใหใ้ชซ้อืขายหน่วยลงทนุไดเ้ทา่นัน หาก
เงนิในบัญชไีม่เพียงพอจะยกเลกิคําสังซอืหน่วยลงทุนนันโดยไม่หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ังซอืนัน ซงึผูส้ังซอือาจทําการ
สงัซอืหน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ  

6.  กรณีสงัซอืผา่นระบบโทรศพัท ์(Tele-bank) 
จะรับชําระเงนิค่าสังซอื โดยจะหักเงนิตามจํานวนเงนิทสีังซอืทันทจีากบัญชเีงนิฝากของผูส้ังซอืทไีดร้ะบุไวใ้หใ้ชบ้รกิารกับบัตรบัว
หลวง ATM และหรอื บัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอนืทธีนาคารอนุญาตใหใ้ชซ้อืขายหน่วยลงทนุไดเ้ทา่นัน หาก
เงนิในบัญชไีม่เพียงพอจะยกเลกิคําสังซอืหน่วยลงทุนนันโดยไม่หักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูส้ังซอืนัน ซงึผูส้ังซอือาจทําการ
สงัซอืหน่วยลงทนุใหมไ่ดถ้า้ตอ้งการ 

บรษัิทจัดการอาจเพมิชอ่งทางและหรอืวธิกีารรับชําระเงนิคา่ซอืหน่วยลงทนุเพอืเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ เชน่ 
E-Wallet หรอื Prompt-Pay หรอื Bill Payment เป็นตน้ หรอืวธิอีนืใดในอนาคต โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 
ซงึบรษัิทจัดการจะคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสําคัญ ทังน ีกรณีทบีรษัิทจัดการจัดใหม้ชีอ่งทางหรอืวธิกีารรับชําระเงนิ
ค่าซอืหน่วยลงทุนเพมิเตมิ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตท์ ีwww.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอนืใดตาม
ความเหมาะสม 

การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 

ผูส้งัซอืหน่วยลงทนุจะไดรั้บจัดสรรหน่วยลงทนุตามทสีงัซอืหลังจากทไีดชํ้าระเงนิคา่ซอืหน่วยลงทนุเต็มจํานวน  
อย่างไรก็ตาม บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการจัดสรรหน่วยลงทุน ในกรณีทบีรษัิทจัดการไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่าการจัดสรรในกรณี
ดังกล่าวมผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืต่อชอืเสยีง หรอืต่อความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิท
จัดการโดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ส้งัซอืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้  

การคนืเงนิคา่ซอืหนว่ยลงทนุ 
ในกรณีทผีูส้ังซอืไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการคนืเงนิสว่นทไีมไ่ดรั้บการจัดสรรพรอ้มดอกเบยี (ถา้ม)ี ใหแ้ก่
ผูส้ังซอื โดยการชําระเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะสังจ่ายในนามของผูส้ังซอืหน่วยลงทุนตามทอียู่ทผีูส้ังซอืหน่วยลงทุนระบุไวใ้นคําขอเปิด
บัญช ีภายใน 15 วันนับจากวันทบีรษัิทไมส่ามารถจัดสรรหน่วยลงทนุ  

เงอืนไขการขายหนว่ยลงทนุ 
บรษัิทจัดการจะปฏเิสธ และ/หรอืระงับการสงัซอืหน่วยลงทนุทังหมดหรอืบางสว่น ในกรณีใดกรณีหนงึ ดังน ี 
(1) กรณีทเีอกสารหรอืขอ้มลูทบีรษัิทจัดการไดรั้บจากผูส้งัซอืหน่วยลงทนุ ไมถ่กูตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอืไมค่รบถว้น  
(2) กรณีทบีรษัิทจัดการเกดิขอ้สงสยัวา่การซอืหน่วยลงทนุของผูส้งัซอืหน่วยลงทนุไมโ่ปรง่ใส เชน่ อาจเป็นการฟอกเงนิ เป็นตน้  
(3) กรณีตามทบีรษัิทจัดการเห็นสมควร เชน่ ในกรณีทบีรษัิทจัดการเห็นว่าการสังซอืหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อใหเ้กดิปัญหาในการ

บรหิารกองทนุหรอืกอ่ใหเ้กดิผลเสยีหายแกก่องทนุ เป็นตน้ ทังนี เพอืเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และ
ชอืเสยีงหรอืความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการเป็นหลัก  

(4)  ในบางกรณี บรษัิทจัดการอาจปฏเิสธการสังซอืหน่วยลงทุนของผูล้งทุน หากคําสังซอืดังกล่าวมผีลทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนรายนัน 
ถอืหน่วยลงทนุมากกวา่รอ้ยละ 5 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  

บรษัิทจัดการจะปิดรับคําสังซอืหน่วยลงทนุชัวคราวหรอืถาวร ตามทบีรษัิทจัดการเห็นสมควร ทังนี บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ
ลว่งหนา้ 3 วันกอ่นการใชส้ทิธทิจีะปิดรับคําสงัซอืหน่วยลงทนุโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบรษัิทจัดการ หรอืสํานักงานใหญ ่หรอื
สํานักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื หรอืแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผา่นทางเว็บไซตท์ ีwww.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทาง
อนืใดตามความเหมาะสม และแจง้ใหสํ้านักงาน ก.ล.ต. ทราบ 
ผูส้งัซอืหน่วยลงทนุทไีดชํ้าระเงนิคา่ซอืหน่วยลงทนุแลว้จะเพกิถอนการสงัซอืหน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซอืหน่วยลงทนุไมไ่ด ้ 
การเพมิหน่วยลงทุนทขีายไดแ้ลว้จะทําในวันทําการถัดจากวันทําการซอืขายหน่วยลงทุนจํานวนนัน หรอืวันทคํีานวณราคาขายหน่วย
ลงทนุของวันทําการซอืขายหน่วยลงทนุนันได ้แลว้แตก่รณี 

เงอืนไขอนืใด 
การสังซอืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมอืบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซอืคนืไดรั้บเงนิค่าสังซอืหน่วยลงทุนและไดทํ้า
รายการขายหน่วยลงทนุแลว้เพอืใหบ้รษัิทจัดการจัดสรรหน่วยลงทนุ และผูส้ังซอืจะไมส่ามารถยกเลกิคําสังซอืหน่วยลงทนุนันได ้เวน้แต่
ไดรั้บอนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นกรณีพเิศษ  
ในการชําระค่าสังซอืหน่วยลงทุน หากมใิชก่รณีทผีูส้ังซอืทํารายการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนอนืทจัีดตังโดยบรษัิทจัดการเพือ
สงัซอืหน่วยลงทนุของกองทนุน ีผูส้งัซอืจะตอ้งชําระคา่สงัซอืดว้ยเงนิเต็มมลูคา่ จะหักกลบลบหนกีบับรษัิทจัดการไมไ่ด ้
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วธิกีารขายคนืหนว่ยลงทนุ 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุ ในราคารับซอืคนืหน่วยลงทนุทคํีานวณได ้ณ สนิวันทําการซอืขาย โดยผา่นชอ่งทางดังน ี
 บรษิทัจดัการ และหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซอืคนื ทกุวันทําการซอืขายของกองทนุ ตังแตเ่วลา 8.30 น. - 15.30 น.  
 ระบบอเิล็กทรอนกิส ์ทกุวันตลอด 24 ชวัโมง ไดท้ ี

 Bualuang iBanking  
 Bangkok Bank Mobile Banking  
 ระบบเอทเีอ็ม (ATM) ของ บมจ.ธนาคารกรงุเทพ 
 ระบบโทรศัพท ์(Tele-bank) ดว้ยบรกิาร Bualuang Phone 
 BF Fund Trading 
การสง่คําสงัขายคนืหน่วยลงทนุผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์(ยกเวน้ BF Fund Trading) กอ่นเวลา 16.00 น. ในวันทําการซอืขาย จะ
ไดร้าคารับซอืคนืหน่วยลงทนุทคํีานวณได ้ณ สนิวันทําการซอืขายนัน และหากเป็นการสง่คําสังขายคนืหลังเวลา 16.00 น. ในวัน
ทําการซอืขาย หรอืสง่คําสังขายคนืในวันหยดุทําการซอืขาย จะไดร้าคารับซอืคนืหน่วยลงทุนทคํีานวณได ้ณ สนิวันทําการถัดไป
ไวแ้ลว้ 
การสง่คําสงัขายคนืหน่วยลงทนุผา่น BF Fund Trading กอ่นเวลา 15.30 น. ในวันทําการซอืขาย จะไดร้าคารับซอืคนืหน่วยลงทนุ
ทคํีานวณได ้ณ สนิวันทําการซอืขายนัน และหากเป็นการสง่คําสงัขายคนืหลังเวลา 15.30 น. ในวันทําการซอืขาย หรอืสง่คําสงัขาย
คนืในวันหยดุทําการซอืขาย จะไดร้าคารับซอืคนืหน่วยลงทนุทคํีานวณได ้ณ สนิวนัทําการซอืขายถัดไป 

อนงึ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดรั้บเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายและราคารับซอืคนืหน่วยลงทนุของวันทําการรับซอืคนืหน่วยลงทนุ ดว้ยการนําเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุทรีะบุ
ไวใ้นคําขอเปิดบัญช ีหรอืเป็นเชค็ บมจ.ธนาคารกรงุเทพ หรอืธนาคารอนืทอีาจเพมิเตมิในอนาคต สงัจา่ยในนามผูถ้อืหน่วยลงทนุ และสง่
ทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหท้า่นตามทอียูท่แีจง้ไวแ้ลว้ 

รายละเอยีดชอ่งทางในการขายคนืหน่วยลงทนุ มดัีงน ี 

1.  บรษิทัจดัการ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดท้บีรษัิทจัดการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอยีดในคําสังขายคนื
หน่วยลงทุนใหค้รบถว้น โดยระบุจํานวนหน่วยลงทุนทจีะขายคนืหรอืจํานวนเงนิทผีูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดรั้บจากการขายคนื
หน่วยลงทนุ และบรษัิทจัดการจะสง่มอบหลักฐานการรับคําสงัขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน 

2.  ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซอืคนื 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุไดท้ผีูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งกรอกรายละเอยีด
ในคําสังขายคนืหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น โดยระบุจํานวนหน่วยลงทุนทจีะขายคนืหรอืจํานวนเงนิทผีูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดรั้บ
จากการขายคนืหน่วยลงทุน และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนืจะสง่มอบหลักฐานการรับคําสังขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ส้ง่
ขายคนืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน 

3.  ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) 

(1)  บรกิารบวัหลวง ไอแบงกก์งิ (Bualuang iBanking) 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเลอืกสังขายหน่วยลงทนุผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์งิ ได ้โดยผูถ้อืหน่วย
ลงทุนจะตอ้งปฏบัิตติามเงือนไขทรีะบุไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร และสามารถสังขายหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซตข์องธนาคาร ท ี
www.bangkokbank.com หรอืเว็บไซตอ์นืทอีาจมกีารเปลยีนแปลงหรอืเพมิเตมิในอนาคต  
ในกรณีผูส้ังขายประสงคส์ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์งิ ใหผู้ส้ังขายปฏบัิติ
ตามขนัตอนการทํารายการขายจนครบขนัตอนการสงัขายหน่วยลงทนุตามทรีะบไุว ้ 
การสังขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เน็ตดว้ยบรกิารบัวหลวงไอแบงกก์งิ สามารถดําเนินการไดค้รังละไม่เกนิ 
10,000,000  บาท หรอืมลูคา่อนืทบีรษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซงึจะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืใน
กรณีทสีังขายหน่วยลงทนุ โดยระบเุป็นจํานวนหน่วย ไดค้รังละไมเ่กนิ 1,000,000  หน่วย หรอืมลูคา่อนืทบีรษัิทจัดการแจง้
ในอนาคต ซงึจะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมจํ่ากดัจํานวนครังตอ่วัน 
สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกดิขนึหลังจากทนีายทะเบยีนไดบั้นทกึขอ้มูลการซอืหน่วยลงทุน
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน 
ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุระบุจํานวนหน่วยลงทนุทจีะขายคนืหรอืจํานวนเงนิทผีูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดรั้บจากการขายคนื
หน่วยลงทุนในคําสังขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนหักดว้ยค่าธรรมเนียมการรับซอื
คนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทปีรากฎในรายการทบัีนทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อื
หน่วยลงทนุประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุทังหมดเทา่ทปีรากฎอยูใ่นรายการทบัีนทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน 
ผูส้งัขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสังขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอแบงกก์งิ ไมไ่ด ้
หากการทํารายการสงัขายเสร็จสมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 
อยา่งไรก็ตาม หากมขีอ้ขัดขอ้งของระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตใุหบ้รษัิทจัดการไมส่ามารถคําสังขายหน่วยลงทนุ
ได ้ใหถ้อืวา่ยังไมม่กีารทํารายการการสงัขายคนืหน่วยลงทนุผา่นอนิเตอรเ์น็ตนัน 
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บรษัิทจัดการถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทตีกลงใชบ้รกิารซอืขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารบัวหลวง ไอ
แบงกก์งิ ยอมรับและผูกพันตามเงอืนไขและวธิกีารทกํีาหนดไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร และหรอืทจีะแกไ้ขเพมิเตมิเปลยีนแปลง
ตอ่ไปในภายหนา้ ซงึรวมถงึการยอมรับความเสยีงใดๆ ทอีาจเกดิขนึอันเนอืงมาจากความขดัขอ้งของระบบ 

(2)  บรกิารโมบายแบงกก์งิ จากธนาคารกรงุเทพ (Bangkok Bank Mobile Banking) 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสังขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์งิ จากธนาคารกรุงเทพ 
(“โมบายแบงกก์งิฯ”) โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งระบเุลขทผีูถ้อืหน่วยลงทนุ และลงนามในคําขอใชบ้รกิาร และปฏบัิตติาม
เงอืนไขทรีะบุไวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกล่าว และเมอืไดรั้บรหัสผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่าน (Password) สําหรับใช ้
บรกิารดังกล่าวแลว้ สามารถสังขายคนืหน่วยลงทุนผ่านทาง Mobile Application บนระบบปฏบัิตกิาร iOS ของ iPhone/ 
iPad หรอืระบบปฏบัิตกิาร Android หรอื WAP หรอืระบบปฏบัิตกิารอนืทอีาจมกีารเปลยีนแปลงหรอืเพมิเตมิในอนาคต 
ในกรณีผูส้ังขายประสงคส์ังขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์งิฯ ใหผู้ส้ังขายปฏบัิตติาม
ขนัตอนการทํารายการขายจนครบขนัตอนการสงัขายหน่วยลงทนุตามทรีะบไุว ้ 
การสังขายหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตดว้ยบริการโมบายแบงก์กงิฯ สามารถดําเนินการไดค้รังละไม่เกนิ 
10,000,000  บาท หรอืมลูคา่อนืทบีรษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซงึจะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืใน
กรณีทสีังขายหน่วยลงทนุ โดยระบเุป็นจํานวนหน่วย ไดค้รังละไมเ่กนิ 1,000,000  หน่วย หรอืมลูคา่อนืทบีรษัิทจัดการแจง้
ในอนาคต ซงึจะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยไมจํ่ากดัจํานวนครังตอ่วัน  
สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกดิขนึหลังจากทนีายทะเบยีนไดบั้นทกึขอ้มูลการซอืหน่วยลงทุน
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน  
ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุระบุจํานวนหน่วยลงทนุทจีะขายคนืหรอืจํานวนเงนิทผีูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดรั้บจากการขายคนื
หน่วยลงทุนในคําสังขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนหักดว้ยค่าธรรมเนียมการรับซอื
คนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทปีรากฎในรายการทบัีนทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อื
หน่วยลงทนุประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุทังหมดเทา่ทปีรากฎอยูใ่นรายการทบัีนทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน  
ผูส้ังขายหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสังขายหน่วยลงทุนผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงกก์งิฯ ไม่ได ้
หากการทํารายการสงัขายเสร็จสมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ  
อยา่งไรก็ตาม หากมขีอ้ขัดขอ้งของระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตจนเป็นเหตใุหบ้รษัิทจัดการไมส่ามารถคําสังขายหน่วยลงทนุ
ได ้ใหถ้อืวา่ยังไมม่กีารทํารายการการสงัขายคนืหน่วยลงทนุผา่นอนิเตอรเ์น็ตนัน  
บรษัิทจัดการถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทตีกลงใชบ้รกิารซอืขายหน่วยลงทนุผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตดว้ยบรกิารโมบายแบงก์
กงิฯ ยอมรับและผกูพันตามเงอืนไขและวธิกีารทกํีาหนดไวใ้นคําขอใชบ้รกิาร และหรอื ทจีะแกไ้ขเพมิเตมิเปลยีนแปลงต่อไป
ในภายหนา้ ซงึรวมถงึการยอมรับความเสยีงใดๆ ทอีาจเกดิขนึอันเนอืงมาจากความขดัขอ้งของระบบ 

(3) บรกิาร BF Fund Trading 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสังซอืหน่วยลงทุนผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต ดว้ยบรกิาร Mobile Application ของบรษัิทจัดการ 
โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งปฏบัิตติามเงอืนไขทรีะบไุวใ้นการขอใชบ้รกิารดังกลา่ว 

ทังนี บรษัิทจัดการอาจแกไ้ข เพมิเตมิ เปลยีนแปลง วธิกีารและหรอืกําหนดเวลารับคําสังขายคนืผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต และหาก
อนาคตสามารถใชบ้รกิารนโีดยผา่นผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนือนืได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผา่นทางเว็บไซตท์ ี
www.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอนืใดตามความเหมาะสม 

4.  ระบบเอทเีอ็ม (ATM) 
อนงึ การสังขายคนืหน่วยลงทุนผ่านระบบ ATM สามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนืทเีป็น บมจ.
ธนาคารกรงุเทพ เทา่นัน 
บรษัิทจัดการอาจรับคําสังขายคนืหน่วยลงทนุผ่านเครอืง ATM ในชว่งวันและเวลาทบีรษัิทจัดการเปิดรับซอืคนืหน่วยลงทนุ โดยผู ้
ถอืหน่วยลงทุนอาจเลอืกสังขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยบัตรบัวหลวง ATM หรอืบัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอนืที
ธนาคารอนุญาตใหใ้ชข้ายคนืหน่วยลงทนุผา่นเครอืง ATM ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนืหน่วยลงทนุได ้
ผูถ้อืหน่วยลงทนุทปีระสงคจ์ะใชบ้รกิารนี สามารถตดิตอ่ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนืหน่วยลงทนุ ณ สาขาทผีูถ้อืหน่วยลงทุน
เคยทําบัตรบัวหลวง ATM บัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอนืทธีนาคารอนุญาตใหใ้ชข้ายคนืหน่วยลงทนุไวเ้พอืขอ
ใชบ้รกิาร โดยกรอก “คําขอใชบ้รกิารกองทุนเปิดผ่านเครอืงฝากถอนเงนิระบบอัตโนมัตแิละบรกิารธนาคารทางโทรศัพท”์ (ผูถ้อื
หน่วยลงทนุตอ้งนําบัตรบัวหลวง ATM หรอืบัตรบัวหลวง Premier หรอืบัตรเดบติ หรอืบัตรอนืทธีนาคารอนุญาตใหใ้ชข้ายคนืหน่วย
ลงทุนไดแ้ละสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาดว้ย) ซงึผูถ้อืหน่วยลงทุนจะสามารถสังขายคนืหน่วยลงทุนผ่านเครอืง ATM 
ของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนในวันทําการซือขายถัดไป หลังจากกรอกคําขอใชบ้ริการแลว้โดยไม่เสีย
คา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ 
ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคส์ังขายคนืหน่วยลงทุนผ่านเครอืง ATM สามารถดําเนนิการไดค้รังละไม่เกนิ 10,000,000 บาท
หรอืในกรณีทสีงัขายคนืหน่วยลงทนุ โดยระบเุป็นจํานวนหน่วยครังละไมเ่กนิ 1,000,000 หน่วย โดยไมจํ่ากดัจํานวนครังตอ่วัน 
สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุในการขายคนืหน่วยลงทนุจะเกดิขนึหลังจากทนีายทะเบยีนไดบั้นทกึขอ้มลูการซอืขายหน่วยลงทุนของ
ผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน 
ในกรณีทผีูถ้อืหน่วยลงทนุระบจํุานวนหน่วยลงทนุทจีะขายคนืหรอืจํานวนเงนิทผีูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดรั้บจากการขายคนืหน่วย
ลงทุนในคําสังขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนหักดว้ยค่าธรรมเนียม
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การรับซอืคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุทปีรากฏอยูใ่นรายการทบัีนทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผู ้
ถอืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุทังหมดเทา่ทปีรากฏอยูใ่นรายการทบัีนทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน ซงึทาง
บรษัิทจัดการจะกําหนดระยะเวลาการรับซอืคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นระยะเวลาเดยีวกันกันการรับซอืคนืหน่วยลงทุนผ่านผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซอืคนืหน่วยลงทนุ 
ผูส้ังขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสังขายหน่วยลงทนุผา่นเครอืง ATM ไมไ่ด ้หากการทํารายการสังขายเสร็จสมบรูณ์แลว้ไม่
วา่กรณีใดๆ ทังสนิ 
การสังขายหน่วยลงทุนผ่านเครือง ATM หากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบงาน ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซอืคืนหน่วยลงทุนจะ
ดําเนนิการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางทธีนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วัน 
นับจากวันทไีดรั้บแจง้จากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
เอกสารใบบันทกึรายการทอีอกจากเครอืง ATM ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนืหน่วยลงทนุเป็นเพยีงเอกสารบันทกึรายการ
เทา่นันไมใ่ชห่ลักฐานในการทํารายการอยา่งสมบรูณ์ หากใบบันทกึรายการของเครอืง ATM นันหมด ผูส้งัขายคนืจะเลอืกทําการสัง
ขายคนืหน่วยลงทนุหรอืไมก็่ได ้
บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทปีรากฏอยูก่ับผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในการทํารายการทสีมบรูณ์
และใชอ้า้งองิได ้
บรษัิทจัดการจะชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตามวธิีทีผูถ้ือหน่วยลงทุนไดร้ะบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชี
กองทนุเปิด 
ทังนี บรษัิทจัดการอาจแกไ้ข เพมิเตมิ เปลยีนแปลง วธิกีารและหรอืกําหนดเวลารับคําสังขายคนืผ่านระบบ ATM และหากอนาคต
สามารถใชบ้รกิารนีโดยผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรับซอืคืนอืนได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ที 
www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีนืใดตามความเหมาะสม 

5.  ระบบโทรศพัท ์(Tele-bank) 
อนึง การสังขายคนืหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท ์สามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซอืคนืทเีป็น 
บมจ.ธนาคารกรงุเทพ เทา่นัน 
บรษัิทจัดการอาจรับคําสงัขายคนืผา่นบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์ในชว่งวันและเวลาทบีรษัิทจัดการเปิดรับซอืคนืหน่วยลงทนุได ้
ผูถ้อืหน่วยลงทนุทปีระสงคจ์ะใชบ้รกิารน ีสามารถตดิตอ่ผูส้นับสนุน ณ สาขาทผีูถ้อืหน่วยลงทนุเคยทําบัตรบัวหลวง ATM หรอืบัตร
บัวหลวง Premier ไว ้เพอืขอใชบ้รกิาร โดยกรอก “คําขอใชบ้รกิารกองทุนเปิดผ่านเครอืงฝากถอนเงนิระบบอัตโนมัตแิละบรกิาร
ธนาคารทางโทรศัพท”์ (ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งนําบัตรบัวหลวง ATM หรอื บัตรบัวหลวง Premier และสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วย
ลงทนุมาดว้ย) ซงึผูถ้อืหน่วยลงทนุจะสามารถสังขายคนืหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทข์องผูส้นับสนุนในวันทําการ
ซอืขายถัดไป หลังจากกรอกคําขอใชบ้รกิารแลว้โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ 
ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคส์ังขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนปฏบัิตติามขันตอน
การทํารายการซงึมรีะบุอยู่ในเอกสารวธิกีารใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศัพท ์โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งเลอืกรหัสบรกิารขายหน่วย
ลงทนุกองทนุเปิด และปฏบัิตจินครบขนัตอนการสงัขายคนืหน่วยลงทนุผา่นบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์ 
การสังขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทส์ามารถดําเนนิการไดค้รังละไมเ่กนิ 10,000,000 บาท หรอืในกรณีที
สงัขายคนืหน่วยลงทนุ โดยระบเุป็นจํานวนหน่วยครังละไมเ่กนิ 1,000,000 หน่วย โดยไมจํ่ากดัจํานวนครังตอ่วัน 
สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุในการขายคนืหน่วยลงทนุจะเกดิขนึหลังจากทนีายทะเบยีนไดบั้นทกึขอ้มลูการซอืขายหน่วยลงทุนของ
ผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน 
ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุระบจํุานวนหน่วยลงทนุทจีะขายคนื หรอืจํานวนเงนิทผีูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการไดรั้บจากการขายคนืหน่วย
ลงทนุในคําสงัขายคนืหน่วยลงทนุมากกวา่จํานวนหน่วยลงทนุหรอืมลูคา่หน่วยลงทนุหักดว้ยคา่ธรรมเนยีมการรับซอืคนืหน่วยลงทนุ
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุทปีรากฏอยูใ่นรายการทบัีนทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงค์
จะขายคนืหน่วยลงทนุทังหมดเทา่ทปีรากฏอยูใ่นรายการทบัีนทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน  
ผูส้ังขายคนืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสังขายคนืหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทไ์ม่ได ้หากการทํารายการสัง
ขายคนืเสร็จสมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใด ๆ ทังสนิ 
การสงัขายคนืหน่วยลงทนุผา่นบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์หากเกดิขอ้ผดิพลาดจากระบบงาน ผูส้นับสนุนจะดําเนนิการตรวจสอบ
และแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางทธีนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนดใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วันนับจากวันทไีดรั้บแจง้
จากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
เอกสารใบบันทกึรายการทอีอกจากเครอืงโทรสารของผูส้ังขายเป็นเพยีงเอกสารบันทกึรายการเท่านัน ไม่ใชห่ลักฐานในการทํา
รายการอยา่งสมบรูณ์ 
บรษัิทจัดการจะถอืหลักฐานทปีรากฏอยูก่บัผูส้นับสนุนเป็นหลักฐานในการทํารายการทสีมบรูณ์ และใชอ้า้งองิได ้ 
บรษัิทจัดการจะชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตามวธิีทีผูถ้ือหน่วยลงทุนไดร้ะบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชี
กองทนุเปิด 
ทังนี บรษัิทจัดการอาจแกไ้ข เพมิเตมิ เปลยีนแปลง วธิกีารและหรือกําหนดเวลารับคําสังขายคนืผ่านระบบโทรศัพท ์และหาก
อนาคตสามารถใชบ้รกิารนโีดยผา่นผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนือนืได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผา่นทางเว็บไซตท์ ี
www.bblam.co.th หรอืแจง้โดยวธิอีนืใดตามความเหมาะสม 
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บรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื อาจเพมิเตมิชอ่งทางการทํารายการสังขายคนืหน่วยลงทุนอนืใดทจีะมขีนึใน
อนาคต ซงึจะปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงอืนไขทเีกยีวขอ้งตามทสํีานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เพอือํานวยความสะดวก
ตอ่ผูล้งทนุ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผา่นทางเว็บไซตท์ ีwww.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอนืใดตามความเหมาะสม 

เงอืนไขการรบัซอืคนืหนว่ยลงทนุ 
ในกรณีทผีูถ้อืหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนทจีะขายคนื หรือจํานวนเงนิทผีูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไดรั้บจากการขายคนืหน่วย
ลงทนุในคําสงัขายคนืหน่วยลงทนุมากกวา่จํานวนหน่วยลงทนุหรอืมลูคา่หน่วยลงทนุหักดว้ยคา่ธรรมเนยีมการรับซอืคนืหน่วยลงทนุของผู ้
ถอืหน่วยลงทุนทปีรากฏอยู่ในรายการทบัีนทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคนื
หน่วยลงทนุทังหมดเทา่ทปีรากฏอยูใ่นรายการทบัีนทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน  
อนงึ กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนทําคําสังขายคนืเป็นจํานวนเงนิ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไดรั้บเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนไม่เท่ากับจํานวนเงนิที
ระบใุนคําสงัขายคนืก็ได ้ 
สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุในการขายคนืหน่วยลงทนุจะเกดิขนึหลังจากทนีายทะเบยีนไดบั้นทกึขอ้มลูการซอืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วย
ลงทนุแลว้เทา่นัน  
ในกรณีทผีูถ้อืหน่วยลงทนุไดย้นืคําสงัขายคนืหน่วยลงทนุตอ่บรษัิทจัดการ และบรษัิทจัดการยังไมส่ามารถรับซอืคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อื
หน่วยลงทุนไดโ้ดยอยูใ่นระหวา่งการดําเนนิการของบรษัิทจัดการตามหัวขอ้การเลอืนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุ หัวขอ้
การไม่ขาย ไม่รับซอืคนื หรอืไม่รับสับเปลยีนหน่วยลงทุนตามคําสังซอืหรอืคําสังขายคนืหน่วยลงทุน และหัวขอ้การหยุดขายหรอืรับซอื
คนืหน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจขอยกเลกิคําสงัขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุไดใ้นระหวา่งวันทําการซอืขายหน่วยลงทนุ
ใดทผีูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนืทผีูถ้อืหน่วยลงทนุไดย้นืคําสงัขายคนืหน่วยลงทนุ ทังน ีการยกเลกิคําสงัขายคนืจะสมบรูณ์ก็ต่อเมอื
ไดรั้บการอนุมัตจิากบรษัิทจัดการกอ่น  
ผูส้งัขายหน่วยลงทนุจะเพกิถอนรายการสงัขายหน่วยลงทนุไมไ่ด ้หากการทํารายการสงัขายเสร็จสมบรูณ์แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ  
การลดจํานวนหน่วยลงทุนทรัีบซอืคนืจะทําในวันทําการถัดจากวันทําการซอืขายหน่วยลงทุนจํานวนนัน หรอืวันทคํีานวณราคารับซอืคนื
หน่วยลงทนุของวันทําการซอืขายหน่วยลงทนุนันได ้แลว้แตก่รณี 

วธิกีารสบัเปลยีนหนว่ยลงทนุ  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปลยีนหน่วยลงทนุได ้ดังตอ่ไปน ี
 บรษิทัจดัการ และหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซอืคนื ทกุวันทําการซอืขายของกองทนุ ตังแตเ่วลา 8.30 น. - 15.30 น. 
 ระบบอเิล็กทรอนกิส ์ทกุวันตลอด 24 ชวัโมง ไดท้ ี 

 Bualuang iBanking  
 Bangkok Bank Mobile Banking  
 ระบบโทรศัพท ์(Tele-bank) ดว้ยบรกิาร Bualuang Phone 
 BF Fund Trading 
การทํารายการขอสบัเปลยีนการถอืหน่วยลงทนุผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์(ยกเวน้ BF Fund Trading) กอ่นเวลา 16.00 น. ในวันทํา
การซอืขายจะไดร้าคาขายหรือรับซอืคืนหน่วยลงทุนทีคํานวณได ้ณ สนิวันทําการซอืขายนัน และหากเป็นการทํารายการขอ
สับเปลยีนหลังเวลา 16.00 น. ในวันทําการซอืขาย หรอืทํารายการขอสับเปลยีนในวันหยุดทําการซอืขาย จะไดร้าคาขายหรอืรับ
ซอืคนืหน่วยลงทนุทคํีานวณได ้ณ สนิวันทําการถัดไป  
การทํารายการขอสับเปลยีนการถอืหน่วยลงทุนผ่าน BF Fund Trading กอ่นเวลา 15.30 น. ในวันทําการซอืขาย จะไดร้าคาขาย
หรอืรับซอืคนืหน่วยลงทนุทคํีานวณได ้ณ สนิวันทําการซอืขายนัน และหากเป็นการทํารายการขอสบัเปลยีนหลังเวลา 15.30 น. ใน
วันทําการซอืขาย หรอืทํารายการขอสับเปลยีนในวันหยุดทําการซอืขาย จะไดร้าคาขายหรอืรับซอืคนืหน่วยลงทนุทคํีานวณได ้ณ 
สนิวันทําการซอืขายถัดไป 

รายละเอยีดชอ่งทางในการสบัเปลยีนหน่วยลงทนุ มดัีงน ี
(1)  บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซอืคนื  

(ก)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนทปีระสงคจ์ะใชบ้รกิารสับเปลยีนหน่วยลงทุน สามารถตดิต่อบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซอืคนื  

(ข)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนทตีอ้งการทํารายการสับเปลยีนหน่วยลงทุน กรอกรายละเอยีดในคําขอสับเปลยีนกองทุนใหค้รบถว้น โดย
ระบุชอืกองทุนตน้ทาง จํานวนหน่วยทจีะออกจากกองทุนตน้ทาง และระบุชอืกองทุนปลายทางทตีอ้งการสับเปลยีนหน่วย
ลงทนุ และนําไปยนืกับบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื ซงึบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซอืคนืจะสง่มอบหลักฐานการรับคําขอสบัเปลยีนกองทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน  
อนงึ ในระยะแรกการทํารายการคําสังสับเปลยีนหน่วยลงทนุ สามารถทําไดโ้ดยใหร้ะบเุป็นจํานวนหน่วยเทา่นัน ทังนี บรษัิท
จัดการอาจเปิดใหบ้รกิารรับคําสังสับเปลยีนหน่วยลงทนุโดยระบเุป็นจํานวนเงนิใหส้ามารถทําได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ให ้
ผูล้งทนุทราบโดยผา่นเว็บไซตบ์รษัิทท ีwww.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอนืใดตามความเหมาะสม  

(ค)  ผูถ้อืหน่วยลงทนุททํีารายการคําขอสับเปลยีนกองทนุเรยีบรอ้ยแลว้ จะเพกิถอนคําขอสับเปลยีนกองทนุไมไ่ด ้ไมว่า่กรณีใดๆ 
ทังสนิ  
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(ง)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขนึหลังจากทนีายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มลูการขายคนืหน่วยลงทนุของกองทุน
ตน้ทาง และการสงัซอืหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน ทังน ีบรษัิทจัดการจะถอืหลักฐาน
ทปีรากฎอยูก่บับรษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนืเป็นหลักฐานในการทํารายการทสีมบรูณ์และใชอ้า้งองิได ้ 

(จ)  ในกรณีทจํีานวนหน่วยลงทนุทผีูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการสับเปลยีนหน่วยลงทนุในใบคําขอสบัเปลยีนหน่วยลงทนุนันมากกวา่
จํานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางของผูถ้อืหน่วยลงทุนทปีรากฏอยูใ่นรายการทบัีนทกึโดยนาย
ทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสับเปลยีนหน่วยลงทุนทังหมดเท่าทปีรากฏอยู่ใน
รายการทบัีนทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน 

อย่างไรก็ตาม กรณี หากจํานวนเงนิทคํีานวณไดข้องกองทุนตน้ทาง มไีม่เพยีงพอทจีะนําไปซอืหน่วยลงทุนขันตําตามขอ้กําหนด
ของกองทนุปลายทาง บรษัิทจัดการจะไมนํ่าเงนิไปซอืหน่วยลงทนุตามทรีะบไุว ้โดยจะชําระเป็นเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ ้
ถอืหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทผีูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้ะบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทุน ภายใน 5 วันทําการนับตังแต่วันทําการซอืขาย
หน่วยลงทุน หรอืวันทคํีานวณราคารับซอืคนืหน่วยลงทุนของวันทําการซอืขายหน่วยลงทุนนัน แลว้แต่กรณี โดยการโอนเงนิเขา้
บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนทรีะบุไว ้หรอืเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอนืทอีาจเพมิเตมิในอนาคต และขดี
ครอ่มเฉพาะสงัจา่ยในนามของผูถ้อืหน่วยลงทนุและจัดสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน 

(2)  ระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) 
(ก)  ผูถ้อืหน่วยลงทนุทปีระสงคจ์ะใชบ้รกิารสับเปลยีนการถอืหน่วยลงทนุผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต สามารถทํารายการไดค้รังละไม่

เกนิ 1,000,000 หน่วย หรอืมูลค่าอนืทบีรษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซงึจะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
โดยไมจํ่ากดัจํานวนครังตอ่วัน  
อนงึ ในระยะแรกการทํารายการคําสังสับเปลยีนหน่วยลงทนุ สามารถทําไดโ้ดยใหร้ะบเุป็นจํานวนหน่วยเทา่นัน ทังนี บรษัิท
จัดการอาจเปิดใหบ้รกิารรับคําสังสับเปลยีนหน่วยลงทนุโดยระบเุป็นจํานวนเงนิใหส้ามารถทําได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ให ้
ผูล้งทนุทราบโดยผา่นเว็บไซตบ์รษัิทท ีwww.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอนืใดตามความเหมาะสม  

(ข)  ผูถ้อืหน่วยลงทนุทตีอ้งการทํารายการสับเปลยีนหน่วยลงทนุ ตอ้งปฏบัิตจินครบขันตอนตามทกํีาหนด และเอกสารใบบันทกึ
รายการทอีอกจากเครอืงพมิพข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นเพยีงเอกสารบันทกึรายการเทา่นัน ไมใ่ชห่ลักฐานในการทํารายการ
อยา่งสมบรูณ์  

(ค)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนททํีารายการคําขอสับเปลยีนกองทุน เรยีบรอ้ยแลว้ จะเพกิถอนคําขอสับเปลยีนกองทุนไม่ได ้ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทังสนิ  

(ง)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขนึหลังจากทนีายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มลูการขายคนืหน่วยลงทนุของกองทุน
ตน้ทาง และการสงัซอืหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน  

(จ)  ในกรณีทจํีานวนหน่วยลงทนุทผีูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการสับเปลยีนหน่วยลงทนุในใบคําขอสบัเปลยีนหน่วยลงทนุนันมากกวา่
จํานวนหน่วยลงทนุหรอืมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง ของผูถ้อืหน่วยลงทนุทปีรากฏอยูใ่นรายการทบัีนทกึโดยนาย
ทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสับเปลยีนหน่วยลงทุนทังหมดเท่าทปีรากฏอยู่ใน
รายการทบัีนทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน  

อย่างไรก็ตาม กรณี หากจํานวนเงนิทคํีานวณไดข้องกองทุนตน้ทาง มไีม่เพยีงพอทจีะนําไปซอืหน่วยลงทุนขันตําตามขอ้กําหนด
ของกองทนุปลายทาง บรษัิทจัดการจะไมนํ่าเงนิไปซอืหน่วยลงทนุตามทรีะบไุว ้โดยจะชําระเป็นเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ ้
ถอืหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทผีูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้ะบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทุน ภายใน 5 วันทําการนับตังแต่วันทําการซอืขาย
หน่วยลงทุน หรอืวันทคํีานวณราคารับซอืคนืหน่วยลงทุนของวันทําการซอืขายหน่วยลงทุนนัน แลว้แต่กรณี โดยการโอนเงนิเขา้
บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนทรีะบุไว ้หรอืเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอนืทอีาจเพมิเตมิในอนาคต และขดี
ครอ่มเฉพาะสงัจา่ยในนามของผูถ้อืหน่วยลงทนุและจัดสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน 

(3)  ระบบโทรศพัท ์(Tele-Bank) 
อนงึ การสังสับเปลยีนหน่วยลงทนุผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์สามารถทําไดเ้ฉพาะผ่านระบบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซอืคนืทเีป็น บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เทา่นัน และหากอนาคตสามารถใชบ้รกิารนีโดยผ่านบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซอืคนือนืได ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตท์ ีwww.bblam.co.th หรอืผ่านชอ่งทางอนืใดตามความ
เหมาะสม 
(ก)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนทปีระสงคจ์ะใชบ้รกิารสับเปลยีนหน่วยลงทุนผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเลอืก

รหัสบรกิารสับเปลยีนการถอืหน่วยลงทนุกองทนุ และปฏบัิตจินครบขันตอนการสับเปลยีนการถอืหน่วยลงทนุตามรายการซงึ
มรีะบอุยูใ่นวธิกีารใชบ้รกิารธนาคารทางโทรศัพท ์ทังนี การทํารายการผ่านบรกิารธนาคารทางโทรศัพทจ์ะทํารายการไดค้รัง
ละไม่เกนิ 1,000,000 หน่วย หรือมูลค่าอนืทบีรษัิทจัดการแจง้ในอนาคต ซงึจะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบรษัิท
จัดการ โดยไมจํ่ากดัจํานวนครังตอ่วัน  
อนงึ ในระยะแรกการทํารายการคําสังสับเปลยีนหน่วยลงทนุ สามารถทําไดโ้ดยใหร้ะบเุป็นจํานวนหน่วยเทา่นัน ทังนี บรษัิท
จัดการอาจเปิดใหบ้รกิารรับคําสังสับเปลยีนหน่วยลงทนุโดยระบเุป็นจํานวนเงนิใหส้ามารถทําได ้โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ให ้
ผูล้งทนุทราบโดยผา่นเว็บไซตบ์รษัิทท ีwww.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอนืใดตามความเหมาะสม  

(ข)  ผูถ้อืหน่วยลงทนุทตีอ้งการทํารายการสับเปลยีนหน่วยลงทนุ ตอ้งทํารายการใหค้รบถว้นตามทกํีาหนด และเอกสารใบบันทกึ
รายการทีออกจากเครืองโทรสารของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทกึรายการเท่านัน ไม่ใช่หลักฐานในการทํา
รายการอยา่งสมบรูณ์  
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(ค)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนททํีารายการคําขอสับเปลยีนกองทุน เรยีบรอ้ยแลว้ จะเพกิถอนคําขอสับเปลยีนกองทุนไม่ได ้ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทังสนิ  

(ง)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขนึหลังจากทนีายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบั้นทกึขอ้มลูการขายคนืหน่วยลงทนุของกองทุน
ตน้ทาง และการสงัซอืหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน  

(จ)  ในกรณีทจํีานวนหน่วยลงทนุทผีูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งการสับเปลยีนหน่วยลงทนุในใบคําขอสบัเปลยีนหน่วยลงทนุนันมากกวา่
จํานวนหน่วยลงทนุหรอืมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง ของผูถ้อืหน่วยลงทนุทปีรากฏอยูใ่นรายการทบัีนทกึโดยนาย
ทะเบยีนหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสับเปลยีนหน่วยลงทุนทังหมดเท่าทปีรากฏอยู่ใน
รายการทบัีนทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน 

อยา่งไรก็ตาม กรณี หากจํานวนเงนิทคํีานวณไดข้องกองทนุตน้ทาง มไีมเ่พยีงพอทจีะนําไปซอืหน่วยลงทนุขันตําตามขอ้กําหนด
ของกองทนุปลายทาง บรษัิทจัดการจะไมนํ่าเงนิไปซอืหน่วยลงทนุตามทรีะบไุว ้โดยจะชําระเป็นเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้ก่
ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามวธิกีารทผีูถ้อืหน่วยลงทนุไดร้ะบไุวใ้นคําขอเปิดบัญชกีองทนุ ภายใน 5 วันทําการนับตังแตว่ันทําการซอืขาย
หน่วยลงทนุ หรอืวันทคํีานวณราคารับซอืคนืหน่วยลงทนุของวันทําการซอืขายหน่วยลงทนุนัน แลว้แตก่รณี โดยการโอนเงนิเขา้
บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุทรีะบไุว ้หรอืเป็นเช็ค บมจ.ธนาคารกรุงเทพ หรอืธนาคารอนืทอีาจเพมิเตมิในอนาคต และขดี
ครอ่มเฉพาะสงัจา่ยในนามของผูถ้อืหน่วยลงทนุและจัดสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน 

บรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื อาจเพมิเตมิชอ่งทางการทํารายการสับเปลยีนหน่วยลงทุนอนืใดทจีะมขีนึใน
อนาคต ซงึจะปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงอืนไขทเีกยีวขอ้งตามทสํีานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เพอือํานวยความสะดวก
ตอ่ผูล้งทนุ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผา่นทางเว็บไซตท์ ีwww.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอนืใดตามความเหมาะสม 

การกําหนดราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารบัซอืคนืหนว่ยลงทนุ กรณีสบัเปลยีนการถอืหนว่ยลงทนุ 
(ก)  กรณี กองทนุตน้ทาง : ใชร้าคารับซอืคนืหน่วยลงทนุ ณ สนิวันทําการซอืขาย  
(ข)  กรณี กองทนุปลายทาง : ใชร้าคาขายหน่วยลงทนุ ณ สนิวันทําการซอืขายทบีรษัิทจัดการจะกําหนดขนึเป็นการทัวไป ทังนี วันทํา

การซอืขายดังกล่าวจะตอ้งไม่เกนิวันทําการทกีองทุนไดรั้บเงนิจากกองทุนตน้ทาง โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบ โดยปิดประกาศทสํีานักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื  

ทังน ีราคาขายหรอืราคารับซอืคนืหน่วยลงทนุดังกลา่ว เป็นราคาทรัีบรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  

เงอืนไขการสบัเปลยีนหนว่ยลงทนุ  
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปิดรับคําสังสับเปลยีนหน่วยลงทุนไม่ว่าคําสังดังกล่าวจะสง่ผ่านชอ่งทางใดชอ่งทางหนงึ หรอืหลาย
ช่องทางรวมกัน เป็นการชัวคราวหรือถาวร รวมถงึขอสงวนสทิธทิีจะปฏเิสธคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนใดๆ ในกรณีทีบรษัิทจัดการ
พจิารณาแลว้เห็นว่าการสับเปลยีนหน่วยลงทุนดังกล่าวมผีลกระทบต่อการบรหิารกองทุนอย่างมปีระสทิธภิาพ หรือต่อการลงทุนของ
กองทนุหรอืตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืตอ่ชอืเสยีงหรอืตอ่ความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ  
ในบางกรณี บรษัิทจัดการอาจปฏเิสธคําขอสับเปลยีนหน่วยลงทุน หากคําขอดังกล่าวจะมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนัน ถอืหน่วยลงทุน
มากกวา่รอ้ยละ 5 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  
บรษัิทจัดการอาจแกไ้ข เพมิเตมิ เปลยีนแปลง หลักเกณฑ ์วธิกีาร เงอืนไข และหรอืกําหนดเวลารับคําสงัสับเปลยีนหน่วยลงทนุได ้โดย
บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผา่นทางเว็บไซตท์ ีwww.bblam.co.th หรอืผา่นชอ่งทางอนืใดตามความเหมาะสม 

 การซอืขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ 
ทังนี ก่อนทบีรษัิทประกันชวีติจะเปิดขายกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุน ซงึเป็นผลติภัณฑข์องบรษัิทประกันชวีติ บรษัิทประกัน
ชวีติจะแจง้ใหบ้รษัิทจัดการรับทราบ เพอืบรษัิทจัดการจะแจง้ใหป้ระชาชนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทท ีwww.bblam.co.th หรอื
ผา่นชอ่งทางอนืทเีหมาะสม 
ผูล้งทนุสามารถซอืหน่วยลงทนุของกองทนุนีควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ หรอืทเีรยีกวา่กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุได ้โดยตดิตอ่
กับบรษัิทประกันชวีติ หรอืตัวแทนหรอืนายหนา้ทบีรษัิทประกันชวีติกําหนด ทังนี การซอืขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกันชวีติอาจมี
ขอ้กําหนดและวธิปีฏบัิตทิแีตกตา่งไปจากการซอืขายกองทุนเพยีงอยา่งเดยีว ผูล้งทุนทซีอืกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนจงึควร
ศกึษารายละเอยีดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทนุกอ่นตัดสนิใจลงทนุ 
ขอ้กําหนดเกยีวกบัการซอืหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ มดัีงน ี
1. มูลคา่ขนัตําของการสงัซอืหนว่ยลงทุน มูลคา่ขนัตําของการขายคนืหนว่ยลงทุน มูลคา่หนว่ยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีนั

ตํา และจํานวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชขีนัตํา : 
เนอืงจากการซอืขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติมขีอ้กําหนดทเีกยีวขอ้งกบักรมธรรม ์เชน่ การเวนคนืกรมธรรม ์สดัสว่นการ
เลอืกลงทนุแตล่ะกองทนุ การดําเนนิการสบัเปลยีนกองทนุ ตลอดจนการหักคา่ใชจ้า่ยทเีกยีวขอ้งกับกรมธรรม ์เชน่ คา่การประกันภัย 
เป็นตน้ ดังนัน การสังซอืขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชวีติจงึมขีอ้กําหนดในเรืองมูลค่าขันตําของการสังซอืหน่วยลงทุน 
มูลค่าขันตําของการสังขายคนื จํานวนหน่วยลงทุนขันตําของการสังขายคนื มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีันตํา และจํานวน
หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีนัตํา ซงึอาจตํากวา่ทรีะบไุวใ้นโครงการ หรอืตํากวา่การซอืขายหน่วยลงทนุเพยีงอยา่งเดยีว ผูล้งทนุที
ซอืกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุสามารถศกึษาขอ้กําหนดดังกลา่วไดต้ามเงอืนไขทรีะบไุวใ้นกรมธรรม ์
ทังน ีขอ้กําหนดเกยีวกับมลูคา่ขนัตําของการสงัซอืหน่วยลงทนุ มลูคา่ขนัตําของการสงัขายคนื จํานวนหน่วยลงทนุขันตําของการสัง
ขายคนื มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีันตํา และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีันตําขา้งตน้ ใหร้วมถงึกรณีการสังซอื
ขายหน่วยลงทนุของบรษัิทประกนัชวีติในฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุจากการใหบ้รกิารซอืขายหน่วยลงทนุแบบไมเ่ปิดเผยชอืลกูคา้ดว้ย 
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2. การเสนอขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ : 
ผูล้งทนุสามารถซอืหน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุผ่านบรษัิทประกันชวีติ หรอืตัวแทนหรอื
นายหนา้ทบีรษัิทประกันชวีติกําหนด โดยชําระเป็นเงนิสด แคชเชยีรเ์ช็ค หรอืเช็คสว่นบุคคล ทสีามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหัก
บัญชเีดยีวกันกับธนาคารทบีรษัิทประกันชวีติกําหนด ทังนี บรษัิทประกันชวีติอาจกําหนดมูลค่าขันตําในการสังซอืหน่วยลงทุน วัน
และเวลาทําการในการสังซอืหน่วยลงทุน วธิกีารในการสังซอื วธิกีารชําระเงนิเพมิเตมิ ตามทรีะบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกันชวีติ และ/
หรอืเอกสารการขายทผีูล้งทนุไดรั้บจากบรษัิทประกนัชวีติ โดยระยะเวลาในการสงัซอืจะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทนุทกํีาหนดไวใ้นโครงการ โดยคําสงัซอืหน่วยลงทนุจะมผีลเมอืบรษัิทจัดการไดรั้บเอกสารและไดรั้บชําระเงนิครบถว้นจาก
บรษัิทประกนัชวีติแลว้ 
บรษัิทจัดการ หรอืบรษัิทประกันชวีติในกรณีของการสังซอืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ อาจปฏเิสธคําสังซอืหน่วยลงทุน
ของผูล้งทนุทซีอืกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ หากคําสังดังกลา่วอาจเขา้ขา่ยลักษณะการทําธรุกรรมฟอกเงนิ หรอืการกอ่
การรา้ย หรอืเขา้ขา่ยบคุคลทบีรษัิทประกนัชวีติสงวนสทิธใินการพจิารณารับประกนั 

3. การรบัซอืคนืหนว่ยลงทนุ : 
(1) การรับซอืคนืหน่วยลงทนุแบบปกต ิ

ผูล้งทุนทซีอืกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชวีติ
ควบหน่วยลงทุนผ่านบรษัิทประกันชวีติ ทังนี บรษัิทประกันชวีติอาจกําหนดมูลค่าขันตําในการขายคนืหน่วยลงทุน เงอืนไข
ในการขายคนืหน่วยลงทนุ วันและเวลาในการขายคนืหน่วยลงทนุ วธิกีารนําสง่เงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเพมิเตมิตามทรีะบุ
ไวใ้นกรมธรรมป์ระกันชวีติ และ/หรอืเอกสารการขายทผีูถ้อืหน่วยลงทุนไดรั้บจากบรษัิทประกันชวีติ โดยระยะเวลาการขาย
คนืจะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบระยะเวลาทกํีาหนดไวใ้นโครงการ และคําสังขายคนืหน่วยลงทุนจะมผีลเมอืบรษัิทประกันชวีติ
ไดรั้บเอกสารหลักฐานครบถว้น 
ทังนี ผูล้งทุนทซีอืกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนทปีระสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุน สามารถขายคนืหน่วยลงทุน โดย
ระบเุป็นจํานวนหน่วยลงทนุ หรอืจํานวนเงนิหรอืวธิอีนืใดทบีรษัิทประกนัชวีติกําหนด โดยใชแ้บบฟอรม์ของบรษัิทประกันชวีติ
หรอืแบบฟอรม์อนืใด (ถา้ม)ี ตามจํานวนขนัตํา และเงอืนไขทรีะบไุวใ้นกรมธรรม ์
ผูล้งทนุทซีอืกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุจะไดรั้บเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุจากบรษัิทประกันชวีติภายในระยะเวลา 
5 วันทําการนับแตว่ันทําการรับซอืคนืหน่วยลงทนุ หรอืเป็นไปตามเกณฑท์สํีานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
หรอืทเีห็นชอบใหดํ้าเนนิการเป็นอย่างอนืได ้โดยมวีธิกีารชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนในสว่นดังกล่าวจะเป็นไปตามที
บรษัิทประกนัชวีติกําหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุ 

(2) การรับซอืคนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิ
บรษัิทประกันชวีติจะสง่คําสังขายคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัตเิป็นประจําทุกเดอืนเพอืนําค่าขายคนืหน่วยลงทุนมาชําระค่าการ
ประกันภัย ค่าใชจ้่ายในการดําเนนิการ และค่าธรรมเนียมการบรหิารกรมธรรม ์ตามอัตราทกํีาหนดในกรมธรรม ์ซงึมูลค่าใน
การขายคนือาจตํากวา่มลูคา่ขนัตําทกํีาหนดในโครงการ โดยบรษัิทประกนัชวีติจะสรปุคา่ใชจ้า่ยดังกลา่วและจัดสง่ใหผู้ล้งทนุ
ทซีอืกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุเป็นรายปี 

4. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ : 
กรณีทผีูล้งทุนทซีอืกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนผ่านบรษัิทประกันชวีติทใีหบ้รกิารซอืขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชอื
ลูกคา้ (Omnibus account) บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนจะถอืว่าบรษัิทประกันชวีติเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนและออกเอกสารรับรอง
สทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่บรษัิทประกันชวีติ ส่วนบรษัิทประกันชวีติจะเป็นผูอ้อกใบยนืยันการสังซอื/ขายคนืหน่วยลงทุนใหก้ับผู ้
ลงทุนทซีอืกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนเอง ภายใน 10 วันทําการนับตังแต่วันถัดจากวันสังซอื/ขายคนืหน่วยลงทุน ทังนี 
บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนจะไมอ่อกเอกสารรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุใหก้ับผูล้งทนุทซีอืกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุ 

5. การสบัเปลยีนหนว่ยลงทนุ : 
ผูล้งทนุทซีอืกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุสามารถสับเปลยีนหน่วยลงทนุของกองทนุผา่นบรษัิทประกันชวีติ ตามจํานวนขนั
ตํา จํานวนเงนิคงเหลอืขนัตํา และเงอืนไขทรีะบไุวใ้นกรมธรรม ์โดยสง่คําสงัตามแบบฟอรม์ทบีรษัิทประกนัชวีติกําหนด 
ผูล้งทุนทีซอืกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุน
ระหว่างกองทุนรวมภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติตามทบีรษัิทประกันชวีติกําหนดไวเ้ท่านัน โดยตอ้งเป็นการทํารายการผ่านบรษัิท
ประกันชวีติ การสับเปลยีนการถอืหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถงึ การทบีรษัิทประกันชวีติขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนงึ
หรือหลายกองทุน (กองทุนเปิดตน้ทาง) เพือซอืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองทุนหนึงหรือหลายกองทุน (กองทุนเปิด
ปลายทาง) ใหก้ับผูล้งทุนทซีอืกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนตามเงอืนไขทรีะบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกันชวีติและเอกสารการ
ขายกรมธรรม ์โดยบรษัิทประกันชวีติจะเป็นผูดํ้าเนนิการนําเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุกองทนุเปิดตน้ทาง ซงึไดหั้กคา่ธรรมเนียมการ
ขายคนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เพอืนําไปชําระคา่ซอืหน่วยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง หรอืดําเนนิการอนืใดเพอืใหเ้กดิรายการดังกลา่ว
ใหก้บัผูล้งทนุทซีอืกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุ 
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ทังน ีการดําเนนิการสบัเปลยีนหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรม ์ม ี3 รปูแบบสรปุไดดั้งน ี
(1) การสับเปลยีนกองทุน คอื การสับเปลยีนจากกองทุนเปิดตน้ทางกองทุนหนงึหรอืหลายกองทุน ไปกองทุนเปิดปลายทาง

กองทนุหนงึหรอืหลายกองทนุตามความประสงคข์องผูล้งทนุทซีอืกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุเป็นครังคราว 
(2) การสบัเปลยีนกองทนุอัตโนมัต ิคอื การสบัเปลยีนกองทนุเป็นประจําตามคําสงัทผีูล้งทนุทซีอืกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วย

ลงทนุระบใุหม้กีารขายหน่วยลงทนุกองทนุเปิดตน้ทางกองทนุหนงึเพอืไปลงทนุในกองทนุเปิดปลายทางอกีกองทนุหนงึหรอื
หลายกองทนุตามเงอืนไขทผีูล้งทนุทซีอืกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุแสดงความประสงค ์

(3) การปรับสัดสว่นกองทนุอัตโนมัต ิคอื การสับเปลยีนกองทนุโดยอัตโนมัตติามคําสังในแบบฟอรม์ทบีรษัิทประกันชวีติกําหนด 
ใหม้สีดัสว่นการลงทนุเป็นไปตามทผีูล้งทนุทซีอืกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงค ์

ทังนี รูปแบบและเงอืนไขในการสับเปลยีนหน่วยลงทนุขา้งตน้ อาจเปลยีนแปลงขนึอยูก่ับบรษัิทประกันชวีติแตล่ะแหง่ ซงึจะแจง้ให ้
ผูล้งทุนทซีอืกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนทราบ โดยถอืว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูล้งทุนทซีอืกรมธรรมป์ระกันชวีติควบ
หน่วยลงทนุแลว้ 
บรษัิทประกันชวีติอาจระงับการสับเปลยีนการถอืหน่วยลงทุนเป็นการชัวคราวและ/หรอืถาวร ในกรณีทบีรษัิทประกันชวีติเห็นว่าไม่
เป็นประโยชน์หรอืมผีลกระทบในทางลบต่อผูล้งทุนทซีอืกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนหรอืกรณีทจํีานวนทขีายคนืหน่วย
ลงทนุตน้ทางตํากวา่จํานวนขนัตําทบีรษัิทประกนัชวีติกําหนดในการสบัเปลยีนหน่วยลงทนุ 
บรษัิทประกันชวีติจะเป็นผูจั้ดสง่ใบยนืยันการทํารายการสับเปลยีนหน่วยลงทนุใหผู้ล้งทนุทซีอืกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุ
ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันทไีดดํ้าเนนิการสับเปลยีนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสับเปลยีนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิและการปรับ
สดัสว่นลงทนุอัตโนมัต ิบรษัิทประกนัชวีติจะจัดสง่รายงานยนืยันการรับคําสงัครังแรก หรอืสรปุในรายงานแสดงฐานะการเงนิเป็นรายปี 

6. การจดัสง่เอกสารใหก้บัผูถ้อืหนว่ยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหนว่ยลงทนุ : 
(1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดอืน รายงานประจําปี หรือเอกสารอนืใดทบีรษัิทจัดการจัดส่งใหก้ับ

บรษัิทประกนัชวีติ ในฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
บรษัิทประกนัชวีติจะดําเนนิการจัดสง่ใหแ้กผู่ล้งทนุทซีอืกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุตอ่ไป 

(2) รายงานแสดงฐานะการเงนิของผูล้งทนุทซีอืกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุ 
บรษัิทประกันชวีติจะจัดสง่รายงานแสดงฐานะการเงนิใหผู้ล้งทนุทซีอืกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุเป็นรายปี ทังนี ผู ้
ลงทนุทซีอืกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทนุสามารถรอ้งขอรายงานแสดงฐานะการเงนิเพมิเตมิไมเ่กนิเดอืนละหนงึครัง
โดยไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 

7. สทิธปิระโยชนข์องผูล้งทนุทซีอืกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหนว่ยลงทนุ : 
ผูล้งทุนทซีอืกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุน มใิชผู่ถ้อืหน่วยลงทุน จงึมสีทิธปิระโยชน์ทแีตกต่างจากผูถ้อืหน่วยลงทุนของ
กองทนุน ีทังน ีขนึอยูก่บัเงอืนไขทบีรษัิทจัดการและบรษัิทประกนัชวีติกําหนด ดังน ี
(1) ผูล้งทนุทซีอืกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุไมม่สีทิธโิอนเปลยีนมอืหน่วยลงทนุไมว่า่กรณีใดทังสนิ 
(2) ผูล้งทนุทซีอืกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุไมม่สีทิธนํิาหน่วยลงทนุไปจํานําเป็นหลักประกนั 
(3) ผูล้งทุนทซีอืกรมธรรมป์ระกันชวีติควบหน่วยลงทุนมสีทิธใินฐานะผูเ้อาประกันภัยในการยกเลกิการทํากรมธรรมป์ระกันชวีติ

ควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากวันทไีดรั้บกรมธรรมจ์ากบรษัิทประกันชวีติ โดยบรษัิทประกันชวีติจะเป็น
ผูดํ้าเนนิการขายหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการในสว่นของการลงทุนในหน่วยลงทุน ตามราคาขายคนืหน่วยลงทุน ณ วันที
บรษัิทจัดการไดรั้บคําสงัขายคนืและไดทํ้ารายการขายคนืหน่วยลงทนุแลว้ 

(4) สทิธขิองผูล้งทุนทีซือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนทีแตกต่างเมือซือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 
เนืองจากบรษัิทประกันชวีติจะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุน ซงึจะเป็นตัวแทนในการรวบรวม และนําสง่คําสังซอืและขายคนืหน่วย
ลงทุนไปยังบรษัิทจัดการในนามของบรษัิทประกันชวีติ โดยไม่เปิดเผยชอืทแีทจ้รงิของผูล้งทุนทซีอืกรมธรรมป์ระกันชวีติ
ควบหน่วยลงทุน (Omnibus account) เชน่ การไดรั้บขอ้มูลกองทุนอาจมคีวามล่าชา้กว่าไดรั้บจากบรษัิทจัดการโดยตรง 
เป็นตน้ 

(5) สทิธใินการรับทราบการจัดสรรเบยีประกนัในการลงทนุในกองทนุรวม 
(6) สทิธใินการขอรับหนังสอืชชีวนสว่นขอ้มลูกองทนุรวมจากตัวแทนขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ 
(7) สทิธใินการไดรั้บทราบรายชอืของบรษัิทจัดการทุกแห่งทรัีบจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรมป์ระกันชวีติทเีสนอขายโดย

บรษัิทประกนัชวีตินัน 
(8) สทิธใินการรับทราบขอ้มูลเกยีวกับชอื ทอียู่ ของบรษัิทจัดการ บรษัิทประกันชวีติ รวมทังชอื ทอียู่ และเลขประจําตัวของ

ตัวแทนขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ 
(9) สทิธใินการไดรั้บทราบขอ้มูลเกียวกับความเสียงทีเกียวขอ้งกับหน่วยลงทุนทีไดรั้บคําแนะนําเพือซือหน่วยลงทุนนัน 

ตลอดจนรับทราบคําเตอืนและคําอธบิายเกยีวกบัความเสยีงของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 
(10) สทิธใินการไดรั้บขอ้เท็จจรงิทมีผีลกระทบอย่างมนัียสําคัญต่อสทิธปิระโยชน์ของผูล้งทุนทีซอืกรมธรรมป์ระกันชวีติควบ

หน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสนิใจในการลงทุนจากบรษัิทประกันชวีติ เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอยู่ใน
ขนัตอนการดําเนนิการเพอืการควบกองทนุรวมหรอืการรวมกองทนุรวม เป็นตน้ 

(11) สทิธใินการไดรั้บทราบขอ้มลูเกยีวกับความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เชน่ คา่ธรรมเนยีมหรอืผลตอบแทนทตัีวแทนขายหน่วย
ลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติอาจไดรั้บจากการซอืกรมธรรม ์รวมทังการซอืหรอืขายคนืหน่วยลงทนุ เป็นตน้ 
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(12) สทิธใินการแสดงเจตนาวา่ไมต่อ้งการรับการตดิตอ่อกีเป็นระยะเวลา 2 ปี 
8. คา่ธรรมเนยีมทเีรยีกเก็บจากผูล้งทนุทซีอืกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหนว่ยลงทนุ : 

(1) คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end fee): ไมม่ ี
(2) คา่ธรรมเนยีมการรับซอืคนืหน่วยลงทนุ (Back-end fee): ไมม่ ี
ทังน ีบรษัิทประกนัชวีติ อาจพจิารณาเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม หรอืคา่ใชจ้า่ยอนืๆ เพมิเตมิตามเงอืนไขทรีะบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกันชวีติ
ควบหน่วยลงทนุ หรอืตามทบีรษัิทประกนัชวีติกําหนด 

อนงึ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงเงอืนไขหรอืกรณีอนืใดในการซอืขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ โดยถอืวา่
ไดรั้บความเห็นชอบจากบริษัทประกันชีวิตและ/หรือผูล้งทุนทีซือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแลว้ ทังนี กรณีทีมีการ
เปลยีนแปลงเงอืนไข บรษัิทจัดการจะแจง้ใหบ้รษัิทประกนัชวีติและ/หรอืผูล้งทนุทซีอืกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ 
โดยตดิประกาศททํีาการของบรษัิทจัดการและ/หรอืบรษัิทประกนัชวีติ และ/หรอืเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และ/หรอืชอ่งทาง
อนืทเีหมาะสม 

 การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนอืงจากการทกีองทนุใชบ้รกิารบคุคลอนื (Soft dollar/ Soft commission)  
บรษัิทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพอืกองทุนจากบุคคลทเีป็นผูใ้หบ้รกิาร อันเนืองมาจากการใชบ้รกิารของบุคคลดังกล่าวใน
การจัดการกองทนุได ้โดยมหีลักเกณฑดั์งตอ่ไปน ี 
(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนทีรับไวนั้นตอ้งเป็นทรัพยส์นิทีมีมูลค่าในทางเศรษฐกจิและตอ้งเกยีวกับบทบาทโดยตรงของความเป็น

กองทนุตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ละ  
(2)  ตอ้งไม่มพีฤตกิรรมทแีสดงใหเ้ห็นว่าบรษัิทจัดการใชบ้รกิารของบุคคลนันบ่อยครังเกนิความจําเป็นเพอืใหก้องทุนไดรั้บประโยชน์

จากบคุคลดังกลา่ว (churning)  
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนงึใหแ้กก่องทุนทอียู่ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะกระทําดว้ยความ
เป็นธรรมและคํานงึถงึลักษณะและประเภทหลักทรัพยท์อีาจมไีวไ้ดข้องกองทนุนัน ทังนี บรษัิทจัดการจะไมรั่บผลประโยชน์ตอบแทนอัน
เนอืงมาจากการประกอบธรุกจิเพอืประโยชนข์องบรษัิทจัดการเอง เวน้แตเ่ป็นการไดรั้บผลประโยชนต์ามเทศกาลทเีป็นประเพณีนยิม โดย
ผูล้งทนุสามารถดแูนวทางปฏบัิตเิกยีวกบันโยบายการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชนัไดท้ ีwww.bblam.co.th 

 ขอ้กําหนดเกยีวกบั FATCA และกฎหมายภาษตีา่งประเทศในลกัษณะเดยีวกนั  
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทเีรยีกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซงึตอ่ไปจะเรยีกวา่ FATCA) 
โดยมผีลบังคับใชว้ันท ี1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดใหส้ถาบันการเงนิทไีม่ใชส่ัญชาตอิเมรกิันนอกประเทศ
สหรัฐอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มลูเกยีวกบับัญชขีองบคุคลทอียูใ่นบังคับตอ้งเสยีภาษีใหก้บัประเทศ
สหรัฐอเมรกิา (ซงึรวมถงึบคุคลธรรมดา/ นติบิคุคล สัญชาตอิเมรกิัน ผูซ้งึมถีนิทอียูถ่าวรในสหรัฐอเมรกิา และผูซ้งึมถีนิทอียู่ทางภาษีใน
สหรัฐอเมรกิา) ซงึเปิดหรอืมไีวก้บั FFI นัน นอกจากน ียังปรากฎดว้ยวา่ในปัจจุบันมรัีฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนนิการออกกฎหมาย
ทีมีขอ้กําหนดและหลักเกณฑใ์นลักษณะทีคลา้ยคลงึกับ FATCA (ซงึต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมาย
ตา่งประเทศทเีกยีวขอ้ง”)  
กองทุนรวมและบรษัิทจัดการถอืว่าเป็น FFI ตามบทนยิามของ FATCA ซงึถูกกําหนดใหต้อ้งเขา้ผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยมหีนา้ทตีอ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคลสัญชาตอิเมรกิันและบุคคลทมีลัีกษณะตาม
หลักเกณฑท์ ีFATCA กําหนด หนา้ทใีนการตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้เพอืหาความสัมพันธข์องลูกคา้กับประเทศสหรัฐอเมรกิา และรวมถงึ
หนา้ทใีนการกําหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้งจัดทําเอกสารยนืยันตนตามหลักเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้  
ภายใตข้อ้กําหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไมเ่ขา้ผูกพันตนเพอืปฏบัิตติามหลักเกณฑข์อง FATCA (กลา่วคอื มสีถานะเป็น Non-
Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทนุรวมนันจะไดรั้บผลกระทบทสํีาคัญในสองกรณี คอื  
(1)  ตอ้งถูกหักเงนิในอัตรา 30% ของเงนิทกีองทุนรวมจะไดรั้บจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขายทรัพยส์นิทางการเงนิใน

ประเทศสหรัฐอเมรกิา (เงนิลงทนุทางตรง) ซงึจะเรมิตน้ตังแตว่ันท ี1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงนิลงทนุทางออ้มใน
ทรัพยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิา (Pass-thru) ซงึอาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกับสถาบันการเงนิอนืๆ นอก
ประเทศสหรัฐอเมรกิา ซงึจะเรมิตน้ตังแตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA กําหนดใหส้ถาบันการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิา
และ FFI ทเีขา้ร่วมผูกพันตนตามขอ้กําหนดของ FATCA (ซงึรวมถงึธนาคารและสถาบันการเงนิในประเทศไทย ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ 
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื) มหีนา้ทดํีาเนนิการหักเงนิ ณ ทจีา่ยดังกลา่วกอ่นชําระใหก้บักองทนุรวมทเีป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบันการเงนิทังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทังผูดู้แลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุนการ
ขายและรับซอืคนืหน่วยลงทนุ ทเีขา้ร่วมผูกพันตามขอ้กําหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอืระงับการทําธรุกรรมทางการเงนิหรอื
ยุตคิวามสัมพันธท์างธุรกจิกับกองทุนรวมหรอืบรษัิทจัดการ ซงึอาจทําใหก้องทุนรวมไม่สามารถดําเนนิการลงทุนต่อไปได ้และ/
หรอืดําเนนิการลงทุนไดอ้ย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซอืคนืไดอ้กีตอ่ไป  

เพอืมใิหบ้รษัิทจัดการและกองทนุรวมไดรั้บผลกระทบในการดําเนนิงานรวมทังเพอืเป็นการรักษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม 
บรษัิทจัดการและกองทนุรวม (โดยบรษัิทจัดการ) จงึเขา้ผูกพันตนเพอืปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายตา่งประเทศที
เกียวขอ้ง และเพือใหบ้รษัิทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏบัิตติามภาระผูกพันภายใตข้อ้กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ตา่งประเทศทเีกยีวขอ้งได ้บรษัิทจัดการและกองทนุรวม (ซงึรวมทังผูท้เีกยีวขอ้งกับการปฎบัิตงิานของกองทนุ เชน่ ผูด้แูลผลประโยชน์ 
ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื) จงึขอสงวนสทิธใินการดําเนนิการดังน ี 
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(1)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทเีขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา (หรอืเป็นบคุคลตามทกีฎหมายตา่งประเทศทเีกยีวขอ้ง
กําหนด) ใหคํ้ายนิยอมบรษัิทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งขอ้มูล (เช่น ชอื ทีอยู่ เลขประจําตัวผูเ้สียภาษีของ
สหรัฐอเมรกิา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื จํานวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลทไีดรั้บ เป็นตน้) ทมีอียู่ใน
บัญชทัีงหมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุนันกับบรษัิทจัดการ ใหก้ับหน่วยงานของรัฐทังในและตา่งประเทศ ตามขอ้กําหนดของกฎหมาย
ตา่งประเทศทเีกยีวขอ้ง  

(2)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุนําสง่ขอ้มลู เอกสาร และ/หรอืคํายนิยอม เพมิเตมิ เพอืยนืยันหรอืพสิจูนท์ราบความเกยีวขอ้งกบัประเทศ
สหรัฐอเมรกิา เช่น หนังสือแสดงการเสียสทิธใินสัญชาตอิเมริกันหรือการใหข้อ้มูลตามหัวขอ้ทีกําหนดไวใ้นแบบฟอร์มของ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืการแจง้ปรับปรุงขอ้มูลเมอืขอ้มูลทเีคยใหไ้วม้กีารเปลยีนแปลง เป็นตน้ รวมถงึ
นําสง่หลักฐานเพอืยนืยันการเขา้ร่วมใน FATCA หรอืกฎหมายต่างประเทศทเีกยีวขอ้ง (ในกรณีทเีป็นลูกคา้สถาบันการเงนิ) ทังนี 
เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายดังกลา่ว  

(3)  ดําเนนิการอนืใดเพอืใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายตา่งประเทศทเีกยีวขอ้ง  
เพือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบทีจะเกดิต่อกองทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพือใหก้องทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน
โดยรวมไดรั้บประโยชน์เพมิขนึหากมกีารดําเนนิการทสีอดคลอ้งกับกฎหมายต่างประเทศทเีกยีวขอ้งขา้งตน้ ในกรณีทผีูถ้อืหน่วยลงทุน
ปฏเิสธการดําเนนิการ หรอืไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทบีรษัิทจัดการกําหนด บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการดําเนนิการ
อย่างใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดําเนนิการตามทบีรษัิทจัดการแจง้นแีลว้ และ/หรอืไดดํ้าเนนิการตามขอ้ตกลงทไีดร้ะบไุวใ้นคําขอเปิดบัญช ี 
(1)  ไมรั่บคําสงัซอื/ สบัเปลยีน/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว  
(2)  ระงับหรอืหยดุใหบ้รกิาร และดําเนนิการคนืเงนิลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว  
(3)  ดําเนนิการหักเงนิ ณ ทจีา่ยจากรายไดเ้งนิลงทนุ เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทชํีาระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุรายนัน

ได ้เพอืใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายตา่งประเทศทเีกยีวขอ้ง ทังน ีตอ้งไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย  
(4)  ดําเนนิการอนืใดอันเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืทําใหก้องทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมไดรั้บประโยชนเ์พมิขนึ หากมี

การดําเนนิการทสีอดคลอ้งกบักฎหมายตา่งประเทศทเีกยีวขอ้งขา้งตน้  
การดําเนนิการดังกลา่วถอืเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพอืหลกีเลยีงมใิห ้
บรษัิทจัดการและกองทนุมกีารดําเนนิการทไีมส่อดคลอ้งขอ้บังคับของ FATCA และกฎหมายตา่งประเทศทเีกยีวขอ้งอันจะทําใหก้องทุน
อาจตอ้งถูกหัก ณ ทจี่าย หรอืถูกปิดบัญชธีนาคารตามทกีล่าวแลว้ขา้งตน้ ซงึในทางปฏบัิตบิรษัิทจัดการจะเลอืกดําเนนิการเฉพาะผูถ้อื
หน่วยลงทนุทเีขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา (หรอืเป็นบคุคลตามทกีฎหมายตา่งประเทศทเีกยีวขอ้งกําหนด) เทา่นัน  
ทังนี ในกรณีทกีฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพมิเตมิขอ้กําหนดเพอืรองรับการดําเนนิการตามทบีรษัิทจัดการไดส้งวนสทิธไิวข้า้งตน้ บรษัิท
จัดการ (รวมถงึผูท้เีกยีวขอ้ง) จะดําเนนิการตามขอ้กําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทนุไปยัง
หน่วยงาน หรอืดําเนนิการอนืใดทรีาชการกําหนด โดยไมจํ่าเป็นตอ้งรอ้งขอตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
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ตารางสรปุอตัราสว่นการลงทนุของกองทนุรวม 
 

อตัราสว่นการลงทนุ 

อตัราสว่นการลงทนุในผูอ้อกทรพัยส์นิ หรอืคูส่ญัญารายใดรายหนงึ (Single Entity Limit) 

การลงทนุในหน่วย CIS ไมจํ่ากดัอัตราสว่น 

การลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของสถาบันการเงนิทมีอัีนดับความน่าเชอืถอือยูใ่นอันดับทสีามารถ
ลงทนุได ้หรอืเงนิฝากธนาคารออมสนิ 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 

การลงทนุในตราสารหน/ี กงึหนกีงึทนุ/ SN/ ศกุกู ทผีูอ้อกจัดตังตามกฎหมายไทยหรอืเสนอขายในไทย  
มอัีนดับความน่าเชอืถอือยูใ่นอันดับทสีามารถลงทนุได ้และอยูใ่นระบบ regulated market 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 

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

 การลงทนุในตราสารหน/ี กงึหนกีงึทนุ/ SN/ ศกุกูทผีูอ้อก จัดตังตามกฎหมายตา่งประเทศหรอืเสนอขาย 
ในตา่งประเทศ มอัีนดับความน่าเชอืถอือยูใ่นอันดับทสีามารถลงทนุได ้และอยูใ่นระบบ regulated market 

 การลงทนุในตราสาร Basel III ทมีอัีนดับความน่าเชอืถอือยูใ่นอันดับทสีามารถลงทนุได ้และอยูใ่นระบบ 
regulated market  

 การลงทนุในใบสําคัญแสดงสทิธอินุพันธ/์ reverse repo/ OTC derivatives ทมีอัีนดับความน่าเชอืถอือยูใ่นอันดับ
ทสีามารถลงทนุได ้

ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 

การลงทนุในทรัพยส์นิอนื (Special Investment Products: SIP) เชน่  

 ตราสารทนุ / กอง infra/ กอง property/ REITs ทไีมไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอื
ตลาดหลักทรัพยต์า่งประเทศ 

 ตราสารหน/ี กงึหนกีงึทนุ/ SN/ ศกุกู/ ตราสาร Basel III ทมีอัีนดับความน่าเชอืถอืตํากวา่อันดับทสีามารถลงทนุได ้
หรอืไมไ่ดถ้กูจัดอันดับความน่าเชอืถอื หรอืไมอ่ยูใ่นระบบ regulated market 

 ใบสําคัญแสดงสทิธอินุพันธ/์ reverse repo/ OTC derivatives ทมีอัีนดับความน่าเชอืถอืตํากวา่อันดับทสีามารถ
ลงทนุได ้

ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 

อตัราสว่นการลงทนุทคํีานวณตามกลุม่กจิการ (Group Limit) 

การลงทนุในทรัพยส์นิของกลุม่กจิการใดกลุม่กจิการหนงึ ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

อตัราสว่นทคํีานวณตามประเภททรพัยส์นิ (Product Limit) 

การลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก/ ตัวแลกเงนิ/ ตัวสญัญาใชเ้งนิ ของสถาบันการเงนิไทย  
(ไมร่วมสาขาในตา่งประเทศของสถาบันการเงนิไทย) 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 45 

การลงทนุในทรัพยส์นิทมีสีภาพคลอ่งตํา ไดแ้ก ่

 ตัวแลกเงนิ/ ตัวสญัญาใชเ้งนิ ทมีเีงอืนไขหา้มเปลยีนมอื แตส่ามารถโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสาร หรอืขายคนื 
ผูอ้อกตราสารได ้

 SN (แตไ่มร่วมถงึ SN ซงึจดทะเบยีนกบั TBMA และมกีารเสนอขายตามหลักเกณฑท์กํีาหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ดว้ยการขออนุญาต และการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนทีอีอกใหม)่ 

 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก อายเุกนิ 12 เดอืน 

 Total SIP 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

การลงทนุใน reverse repo ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

การลงทนุใน securities lending ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 

Total SIP ไดแ้ก ่ทรัพยส์นิอนื (SIP) ในตารางอัตราสว่น Single entity limit แตไ่มร่วมถงึ ตราสารหน/ี กงึหนกีงึทนุ/ 
SN/ ศกุกู/ ตราสาร Basel III ทอียูใ่น regulated market และมอัีนดับความน่าเชอืถอืตํากวา่อันดับทสีามารถลงทนุได ้
หรอืไมไ่ดถ้กูจัดอันดับความน่าเชอืถอื 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 

  



 

 

38 กองทุนเปิดบวัหลวงยัง่ยนื | B-SIP 

ตารางคา่ธรรมเนยีม เงนิตอบแทน และคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 
ทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวม และผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

รอบระยะเวลาตงัแตว่นัท ี1 มนีาคม 2565 ถงึวนัท ี28 กมุภาพนัธ ์2566 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทเีรยีกเก็บจากกองทนุรวม 
% NAV 

รายการทเีรยีกเก็บ อตัราตามโครงการ เรยีกเก็บจรงิ 

ปี 2565 ปี 2566 

1. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยรวมทงัหมดทปีระมาณการได ้ ไมเ่กนิ 2.6750 1.5349 1.7134 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดการ1 ไมเ่กนิ 1.3375 1.3046 1.3375 

 คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน2์ ไมเ่กนิ 0.0428 0.0261 0.0268 

 คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ ไมเ่กนิ 0.0535 0.0522 0.0535 

 คา่ใชจ้า่ยโฆษณา และประชาสมัพันธ ์ ไมเ่กนิ 0.5350 0.1433 0.2819 

 คา่ใชจ้า่ยอนืๆ เชน่ คา่ผูส้อบบัญช ีคา่จัดทําหนังสอืชชีวน  
คา่แบบฟอรม์ คา่สมดุบัญชแีสดงสทิธ ิเป็นตน้ 

ไมเ่กนิ 0.7062 0.0087 0.0137 

2. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทปีระมาณการไมไ่ด ้ ตามทจีา่ยจรงิ 0.0189 0.0074 

คา่ใชจ้า่ยอนืๆ เชน่ คา่ธรรมเนยีมธนาคาร ภาษี คา่ไปรษณีย ์เป็นตน้ ตามทจีา่ยจรงิ 0.0189 0.0074 

รวมคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทงัหมด1 ไมเ่กนิ 2.6750 1.5537 1.7208 

คา่ใชจ้า่ยในการซอืขายหลักทรัพย ์ ตามทจีา่ยจรงิ - - 
1 กรณีทกีองทุน (กองทุนตน้ทาง) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการเดยีวกัน (กองทุนปลายทาง) บรษัิทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
จัดการซําซอ้นกับกองทนุปลายทาง เชน่ หากกองทนุตน้ทางมมีลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ1,000 ลา้นบาท และจัดสรรการลงทนุไปยังกองทนุปลายทางจํานวน 900 ลา้นบาท 
บรษัิทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงนิลงทุน 100 ลา้นบาท ในอัตราทกีองทุนตน้ทางกําหนด และ (2) เงนิลงทุน 900 ลา้นบาท ในอัตราที
กองทนุปลายทางกําหนด เป็นตน้ 

2 รวมคา่ธรรมเนยีมรับฝากหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศ 

การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน จะใชมู้ลค่าทรัพยส์นิสุทธกิ่อนหักค่าธรรมเนียม
ดังกลา่วเป็นฐานในการคํานวณ 

 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทเีรยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 
% มลูคา่ซอืขาย 

รายการทเีรยีกเก็บ อตัราตามโครงการ เรยีกเก็บจรงิ 

ปี 2565 ปี 2566 

คา่ธรรมเนยีมการขาย1 ไมเ่กนิ 1.00 1.002 1.002 

คา่ธรรมเนยีมการรบัซอืคนื ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลยีน3 ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

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

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

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

1 กรณีทกีองทุน (กองทุนตน้ทาง) ลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการเดยีวกัน (กองทุนปลายทาง) บรษัิทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายซําซอ้นกับ
กองทนุปลายทาง เชน่ หากกองทนุตน้ทางมมีูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ1,000 ลา้นบาท และจัดสรรการลงทนุไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ลา้นบาท บรษัิทจัดการจะ
เรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายจากเงนิลงทนุ 1,000 ลา้นบาท ในอัตราทกีองทนุตน้ทางกําหนดเทา่นัน โดยกองทนุปลายทางจะไมม่กีารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการขาย
จากกองทนุตน้ทางเพมิเตมิอกี เป็นตน้ 

2 บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการขายในอัตราไมเ่กนิ 1.00% โดยบรษัิทจัดการอาจคดิคา่ธรรมเนยีมการขายกบัผูล้งทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั ภายใตเ้งอืนไขดังน ี
(1) บรษัิทจัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการขายใหก้บักองทนุสํารองเลยีงชพีและหรอืกองทนุสว่นบคุคลภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ 
(2) บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอัตรา 50% ของคา่ธรรมเนียมการขายทเีรยีกเก็บจรงิสําหรับลกูคา้ทมีกีารลงทนุเทา่กับหรอืมากกวา่ 

50 ลา้นบาทตอ่รายการ 
(3) บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุในอัตรา 100% ของคา่ธรรมเนยีมการขายทเีรยีกเก็บจรงิสําหรับลกูคา้ทไีมเ่ขา้ขอ้ (1) และขอ้ (2) 
ทังนี บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิจีะแกไ้ข ยกเลกิ หรอืเพมิเตมิการคดิค่าธรรมเนียมการขายขา้งตน้ไดใ้นภายหลัง โดยจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทาง www.bblam.co.th 
และปิดประกาศทสีํานักงานของบรษัิทจัดการและหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซอืคนื  

3 การสบัเปลยีนหน่วยลงทนุ กรณีเป็นกองทนุตน้ทาง ใชร้าคารับซอืคนืหน่วยลงทนุ กรณีเป็นกองทนุปลายทาง ใชร้าคาขายหน่วยลงทนุ ซงึจะมคีา่ธรรมเนยีมการขายหรอื
รับซอืคนืคํานวณอยูใ่นราคาดังกลา่วแลว้ 

หมายเหต ุ:  คา่ธรรมเนียมดังกลา่วรวมภาษีมลูคา่เพมิ ภาษีธรุกจิเฉพาะหรอืภาษีอนืใดแลว้ ทังนี ในปัจจุบัน ภาษีมลูคา่เพมิเทา่กับ 7% หากมี
การเปลยีนแปลง บรษัิทจัดการจะขอสงวนสทิธทิจีะปรับปรุงอัตราคา่ธรรมเนียมขา้งตน้ใหส้อดคลอ้งกับการเปลยีนแปลงดังกล่าว 
โดยถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 
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รายการการลงทนุของกองทนุรวม 

รายละเอยีดการลงทนุ การกูย้มืเงนิ และการกอ่ภาระผกูพนั 
ณ วนัท ี28 กมุภาพนัธ ์2566 

รายละเอยีดการลงทนุ มลูคา่ตามราคาตลาด % NAV 

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในตา่งประเทศ 4,297,221,904.08 98.02 

  หนว่ยลงทนุกองทนุรวมตราสารทนุ     

        Pictet - Global Environmental Opportunities   3,157,449,998.90         72.02  

        Pictet - Clean Energy Transition 1,139,771,905.18  26.00  

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในประเทศ 177,726,847.32 4.05 

  เงนิฝากธนาคาร     

        อันดับความน่าเชอืถอื AAA(tha) 93,583,721.00 2.13 

        อันดับความน่าเชอืถอื AAA 90,315,314.84 2.06 

        อันดับความน่าเชอืถอื AA+(tha) (6,172,188.52) (0.14) 
      

มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ(บาท) 4,383,997,323.53 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (บาทตอ่หนว่ยลงทนุ) 10.1046 

 

รายงานสรปุจํานวนเงนิลงทนุในตราสารหน ีตราสารกงึหนกีงึทนุ หรอืเงนิฝาก  
 ณ วนัท ี28 กมุภาพนัธ ์2566 

กลุม่ของตราสาร มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

(ลา้นบาท) 

% NAV 

1. กลุม่ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ - - 

2. กลุม่ตราสารของธนาคารทมีกีฎหมายเฉพาะจัดตังขนึ ธนาคารพาณชิย ์หรอืบรษัิท
เงนิทนุเป็นผูอ้อก ผูรั้บรองผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรอืผูคํ้าประกนั 

90.32 2.06 

3. กลุม่ตราสารทมีอัีนดับความน่าเชอืถอือยูใ่นอันดับทสีามารถลงทนุได ้ - - 

4. กลุม่ตราสารทมีอัีนดับความน่าเชอืถอืตํากวา่อันดับทสีามารถลงทนุได ้หรอืไมไ่ดรั้บ
การจัดอันดับความน่าเชอืถอื 

- - 

5. ตราสารทไีมม่คีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ เรอืงการลงทนุ
ของกองทนุ 

- - 

สดัสว่นการลงทนุสงูสดุในกลุม่ 4. ทคีาดวา่จะลงทนุในเดอืนมนีาคม 2566 - - 
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รายละเอยีดและอนัดบัความนา่เชอืถอืของตราสารหน ีตราสารกงึหนกีงึทนุ หรอืเงนิฝาก 
ทกีองทนุลงทนุหรอืมไีวเ้ป็นรายตวั 

ณ วนัท ี28 กมุภาพนัธ ์2566 

ประเภท ผูอ้อก ผูคํ้า/ 
ผูร้บัรอง/ 
ผูส้ลกัหลงั 

วนัครบ
กําหนด 

อนัดบัความ
นา่เชอืถอื 

มลูคา่หนา้ตวั มลูคา่ 
ตามราคาตลาด 

1. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารกรงุเทพ จํากดั 
(มหาชน) 

- - AA+(tha) - (6,172,188.52) 

2. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารสแตนดารด์ 
ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จํากดั 

- - AAA(tha) - 93,583,721.00 

3. เงนิฝากธนาคาร ธนาคารยโูอบ ีจํากดั 
(มหาชน) 

- - AAA - 90,315,314.84 

 

ตารางแสดงอนัดบัความนา่เชอืถอื (Credit Rating) ในระดบัทสีามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 

อันดับความน่าเชอืถอื (Credit Rating) คอืขอ้มลูบอกระดับความสามารถในการชําระหน ีซงึแบง่เป็นความเสยีงดา้นเครดติของผูอ้อกตราสารหน ี(Issuer Rating) และตัว
ตราสารหนแีตล่ะรุน่ (Issue Rating) ซงึจัดทําโดยบรษัิทจัดอันดับความน่าเชอืถอื (Credit Rating Agency: CRA) 

Fitch TRIS/ S&P’s Moody’s คําอธบิาย 

AAA (tha) AAA Aaa อันดับเครดติสงูทสีดุ แสดงถงึระดบัความเสยีงจากการลงทนุทตํีาทสีดุ มคีวามสามารถสงูสดุ 
ในการชําระเงนิตน้และดอกเบยีตามกําหนดเวลา 

AA+ (tha) AA+ Aa1 
อันดับเครดติรองลงมา และถอืวา่มคีวามเสยีงจากการลงทนุทตํีามากทจีะไมส่ามารถชําระหนไีด ้
ตามกําหนด AA (tha) AA Aa2 

AA- (tha) AA- Aa3 
A+ (tha) A+ A1 

ความเสยีงอยูใ่นระดับตํา A (tha) A A2 
A- (tha) A- A3 

BBB+ (tha) BBB+ Baa1 
ระดับความเสยีงและความสามารถในการชําระหนอียูใ่นระดับปานกลาง BBB (tha) BBB Baa2 

BBB- (tha) BBB- Baa3 

หมายเหต ุ: 
 อันดับความน่าเชอืถอืจาก AA ถงึ BBB อาจมเีครอืงหมายบวก (+) หรอื ลบ (-) หรอืเลข 1-3 เพอืจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับความน่าเชอืถอื

ภายในระดับเดยีวกนั 
 อันดับความน่าเชอืถอืของ Fitch จะใช ้(tha) ตอ่ทา้ยเพอืแสดงวา่เป็นอันดับเครดติทใีชใ้นประเทศไทย 
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การเปลยีนแปลงเกณฑว์ดัผลการดาํเนนิงาน 

รอบระยะเวลาตงัแตว่นัท ี1 มนีาคม 2565 ถงึวนัท ี28 กมุภาพนัธ ์2566 

เดมิ แกไ้ข เหตผุล 

ดัชน ีMSCI ACWI Net Total Return USD  
ปรับดว้ยอัตราแลกเปลยีนเพอืคานวณผลตอบแทน
เป็นสกลุเงนิบาท ณ วันทคีานวณผลตอบแทน 
สดัสว่น 100.00% 

1) ดัชน ีMSCI ACWI Net Total Return USD 
ในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ สดัสว่น 50.00% 

2) ดัชน ีMSCI ACWI Net Total Return USD 
ในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ ปรับดว้ยอัตรา
แลกเปลยีนเพอืคานวณผลตอบแทนเป็นสกลุ
เงนิบาท ณ วันทคีานวณผลตอบแทน สดัสว่น 
50.00% 

เพอืใหส้อดคลอ้งกบัแนวทาง
ในการบรหิารกองทนุภายใต ้
กรอบนโยบายการลงทนุ  
และสอดคลอ้งกับประกาศ
สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ 
โดยมผีลบังคับใชตั้งแตว่ันท ี
1 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป 

  

 

ขอ้มลูการถอืหนว่ยลงทนุเกนิขอ้จํากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง 

รอบระยะเวลาตงัแตว่นัท ี1 มนีาคม 2565 ถงึวนัท ี28 กมุภาพนัธ ์2566 

- ไมม่ ี- 

หมายเหต ุ: ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จํากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง ไดท้ ีwww.bblam.co.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันทรีวบรวมขอ้มลู 3 เมษายน 2566 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด 

เลขท่ี 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

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




